
o Hunedoara,

în conformitate cu prevederile art. 40, com
binat cu art. 70 din Legea administraţiei pu
blice locale, nr. 69/1991, prin Ordinul nr. 10/ 
1994, a fost suspendat din funcţia de preşedinte 
al Consiliului judeţean Hunedoara domnul 
Costel Alic, începând cu data de 5 septembrie

1994, până la încheierea anchetelor judiciare a- 
flate în curs de desfăşurare la Colegiul jurisdic- 
ţional al Camerei de Conturi a Judeţului Hu
nedoara şi Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. <
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Joi, 1 septembrie a.c., 
In întreaga ţară s-a săr
bătorit „Ziua Jandarme
rie; Române". Şi a fost, 
într-adevăr, o sărbătoare, 
Ne-am convins de acest 
lucru aflându-ne printre 
jandarmii de la U.M. 
0812 Orâştie.

In deschiderea festivi
tăţilor ce au marcat e- 
venimentul a vorbit lt. 
coL Octavian Stratulat, 
comandantul unităţii. Au 
fost de faţă reprezentanţi 
ai Prefecturii, Consiliului 
judeţean, ai altor institu
ţii judeţene şi locale, pri
mari, veterani de război, 
alţi invitaţi.

S-a vorbit cu căldură 
despre îndelungata exis
tenţă a trupelor de jan
darmi, de valoroasa con
tribuţie a acestora -; în 
promovarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, în 
apărarea avutului public 
şi privat, a ordinii consti
tuţionale. S-a menţionat 
apoi că prestaţia, jandar
milor este receptată po
zitiv de populaţie, eonsta- 
tându-se o creştere a 
prestigiulu; acestora, tot 
mai multe fiind cererile 
prin care li se solicită 
prezenţa în paza şi apă

rarea unor obiective. A- 
şadar, corpul de jandarmi 
se prezintă astăzi ca o 
forţă de ordine publică 
sigură, credibilă şi sta
bilă, neangajată politie, 
care priveşte cu încre
dere spre recuperarea in
tegrală, a, tradiţiei, care 
să aşeze jandarmeria la 
locul cuvenit în societa
tea românească.

Un moment emoţionant 
l-a constituit depunerea 
de coroane şi jerbe de 
fior; la monumentul e- 
roilor din incinta uni
tăţii. Tot aici, un sobor 
de preoţi a oficiat o sluj
bă de pomenire. ’

Despre buna pregătire 
a ostaşilor au vorbit de' 
la sine exerciţiile de
monstrative la instrucţia 
de front, cele aplicativ- 
militnre şi sportive spe
cifice instruirii trupelor 
de jandarmi.

Vizitarea baze; dc in
strucţie şi pregătire a 
unităţii ne-a convins încă 
o dată de faptul că jan
darmii au un important 
rol în menţinerea unui 
climat social de linişte 
.şi. ordine.

V. NEAGU,
C. POENAR
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s  VVIBAT v. ti 
SEPTEMBRIE

• Au trecut 215 zile 
din an. au mai rămas 
120.

•  18Ş7. A murit Ti- 
mntei Ci pariu (n. 1805) 
filolog de seamă, lup
tător pentru emancipa
rea politieă a români 
lor din Transilvania.

• 1001. S-a născut 
compozitorul şi dirijorul 
român Gheraso Den- 
drino (m. 1971).

•  1907. S-a născut i
scriitorul l’avol Dan] 
(m. 191)7). j

I
Ol'MIMt I | 
SEPTEMUKIE

i
• Duminica a Xl-a j 

după Rusalii: Sfântul ’ 
Mucenic Vavila. episco- > 
pul Anţiohiei; Sfântul] 
Prooroc Moise.

• 1900. A murit Aron j
Densuşianu (n. 1837), j
critic si istoric iilerar. -

1942. A murit Mo-1 
riez Zsigmond (n. 1879), ] 
Unul din cei mai dc I 
seamă prozatori ma- j 
ghiari. j

» 4—22 septembrie; 
1958. Are Loe la Bucu-j 
reşti primul concurs şi] 
festival internaţional de] 
muzică simfonică „Geor- 
ge Enescu". ]

11 VI, 5 septembrie]

•  Sfântul prooroc Za- 
haria, tatăl Sfântului 
loan Botezătorul.

• 136 de ani de la 
naşterea poetului Ale
xandru Vlahuţă.

•  1858. S-a născut 
scriitorul Alexandru 
Vlahuţă (m. 1919).

•  - 5—8 septembrie 
1944. Zdrobirea de că
ite Armata a 4-a ro
mână a ofensivei ger- 
mano-ungare din cen
trul Transilvaniei.

Termoficarea în sistem 
centralizat a oraşului Brad 
se face- prin centrala de 
term.cficare de la Gura- 
barza, a RENEL, agentul 
termic primar transportat 
de aici pc distanţă de câţiva 
kilometri intrând in punc
tele de termoficare şi în
călzind agentul secundar 
care. pleacă spre aparta
mente.

Comunală şi Locativă Brad, 
pregătirile de iarnă au 
stat sub semnul temeini
ciei, al lucrului de durată.

— Aşadar, domnule di
rector, intrăm în toamnă. 
Cum se stă la dv cu pre- 
găurile de iarnă?

— Pentru perioada ca
lendaristică în care ne a- 
flănV — bine. Anul acesta, 
din fonduri de la buget

PREGĂTIRILE DE IARNĂ SE I AC ACUM

Cum oraşui s-a construit 
în etape, cel puţin trei la 
număr, cam la fel ca cele
lalte oraşe, - lucrările de 

•echipare tehnico-edilitară 
au rămas mereu în urmă. 
Aşa se face că pregătirile 
de iarnă la termoficarea 
oraşului au constat a* 
proape în fiecare an în 
revizii sau înlocuirea ici- 
colo a unui tronson de re
ţea termică sau vreun 
schimbător de căldură. Pro
blemă capitală — supra
încărcarea eu sarcină a u- 
nor puncte de termoficare 
s-a amânat mereu. Anul 
acesta după cum a reieşit 
din discuţia noastră cu 
domnul ing. Fabian Opri - 
riesc, directorul Regiei A- 
utonome de Gospodărire

am construit un punct de 
termoficare suplimentar cu 
capacitate de 5 gigacalorii 
pe oră. Echiparea lui s-a 
făcut cu schimbătoare de 
căldură cu plăci de oţel 
— inox, o soluţie tehnică 
foarte eficientă. Aceasta 
va degreva de o bună 
parte din sarcină celelalte 
puncte dc termoficare din 
cartierul de blocuri cel 
mai vechi al oraşului, la 
care s-au adăugat an de 
an alte imobile fără a 
creşte cu ceva capacitatea 
punctelor de termoficare.

Concomitent am făcut o 
extindere corespunzătoare a

ION CIOCLEI

Un moment al aeţiu nilor dedicate „Zilei 
filarea trupelor,

•Ian darmeriei Române" — de-

IN ACEST NUMĂR:

•  Cosânzeana

• Din lumea largă

•  Caleidoscop

O

pe z
•  Şoferul constituie elementul cel mai 

periculos al. maşinii.

(Continuare în pag. a 2-a)
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0  Ofertă. Societatea comer
cială Agroşipe S.R.L. este o so
cietate care se ocupă de cerce
tarea ştiinţifică în domeniul a- 
meliorării raselor de oi. In sco
pul implicării în această acti
vitate a cât mai multor crescă
tori de ovine, societatea oferă 
gratuit 5 berbeci din rasa locală 
de oi pentru lapte, eu condiţia 
să fie fotosiţl Ia nuclee Izolat» 
'de 30 de oi de montă. IPentru a 
intra în posesia animalelor so.' 
lioitanţii trebuie să se adreseze 
până la 12 septembrie ea cerere

la dl. ing. Mîrza Petru — Săcă- 
râmb 139. In cerere să se pre
zinte datele personale şi econo
mice. Cei acceptaţi vor fi anun
ţaţi până la 15 septembrie.

© Reduceri. De la Agenţia Deva 
a S.G. Sind România S.R.L. am 
aflat că în această perioadă s-au 
făcut substanţiale reduceri de 
preţuri la toate unităţile de ca
zare de pe litoral. Acestea sunt 
Intre 20 şi 40 la sută. (V.N.)

0  Vor plăti penalizări. Dl. 
pig. Fabian Oprinesc, directorul 
R.A.G.G.E1. Brad, ne-a spus că 
unii beneficiari ai serviciilor re
giei au acumulat însemnate da
torii. Valoarea debitelor neînea- 
sate la data de 30 iunie 1994, 
'rse ridică la suma de 
411650 000 de lei. Dacă răuplat-

nicii nu-şi vor achita in scurt 
timp datoriile ei vor plăti pena
lizări de 0,5 la sută pentru fie
care zi de întârziere în confor
mitate cu Legea 4/1991. (Al.J.)

© Fotbal. Azi şi mâine zile 
pline de fotbal. Sâmbătă, înce
pând de la ora 11, Corvinul în
tâlneşte în etapa a Il-a a Divi
zie; A pe Gaz Metan Mediaş. 
Duminică multe partide bune de 
văzut în Divizia G. Capul de 
afiş este întâlnirea A.S.A. Aurul 
Brad — Minerul Gertej. (S.G.)

0  Mini grădină cu flori. Când 
trecem prin faţa blocului P 29, 
din cartierul A. Vlaicu, al Ha
ţegului, ne râd ochii văzând 
mini grădina plină de flori, un 
adevărat covor floral. „Grădină
reasa — florăreasă'1, dna Elvira

Moghioroş, pensionară, se ocupă 
cu pasiune, cu migală ş; multă 
pricepere de mini grădina cu 
flori din faţa blocului. Ce mi
nunat ar fi să avem asemenea 

. mini grădini în faţa tuturor 
blocurilor. (Gh. I.N.)

0  Participare. Dnil Mihaj Ţe- 
legredean de la OCOT şţ Vasile 
Suligan de la OIF participă la 
aplicarea Legii fondului funciar 
în satele Peşteana, Peşteniţa şi Hă- 
ţăgel din comuna Densuş, Dl, Tra- 
ian Bugâr, primarul localităţii, a- 
vea cuvinte de laudă cu privire la 
activitatea dumnealor. (Tr.B.)



Pe unde mai dorm 
producătorii?

Devenise o tradiţie ca 
piaţa agro-alimentară din 
Deva să fie frecventată de 
un mare număr de pro
ducători ţi -meşteşugari din 
toate zonele ţării. Ii atră
geau vadul comercial, a- 
propierea de gară, dar mai 
ales unele favoruri oferite 
de organele locale: taxe şi 
tarife moderate, derogări 
tacite de la mercurial, mij
loace de transport la cos
turi derizorii (autovehicule 
de mare tonaj închiriate 
de administraţia pieţelor 
erau trimise cu delegaţi 
prin Moldova sau în su
dul ţării pentru a aduce 
producători cu marfă). Aşa 
s-a reuşit ca şi pe vre
mea „înfometării" piaţa 
deveană să ofere populaţie; 
mărfurile agricole solici
tate.

gime cu gard şi porţi. Dar 
ce folos dacă porţile ră
mân deschise noaptea si 
pe aici se pripăşesc hoţi, 
vagabonzi, alcoolici şi câini 
vagabonzi. Acum când e- 
xistă şi un serviciu al 
gardienilor publici, închi
derea pieţei şi asigurarea 
paze; de noapte întârzie 
în mod nejustificat.

Facem o precizare: tari
fele la hotel şi cântare 
sunt stabilite pe plan lo
cal. Taxele la vânzare sunt 
aprobate de Parlament, 
care a fixat limite minime 
şi maxime, dar în general 
şurubul se strânge sau se 
desface de către organele 
locale. Pentru cazul oraşu
lui Deva, aflat la sute de 
kilometri de zonele agricole 
şi dependent de ele, o po
litică greşită faţă de pro-

PIAŢA AZI

In primăvara anului 1990, 
pentru producători s-a dat 
în folosinţă im hotel la 
Piaţa centrală. Pe atunci 
cu 14 sau 19 lei se putea 
dormi aici o noapte în con
diţii civilizate.

Ce s-a mai întâmplat 
între timp? Taxele şi ta
rifele în piaţă au crescut 
incredibil. Astfel, un pat 
la hotel costă 2000—3500 
de lei pe noapte, închirie
rea unui cântar — 1000 de 
lei pe zi, iar o masă pen
tru vânzarea produselor 
tot 1000 de lei pe zi- îl 
mai costă pe om mâncarea 
vreo 2000 de lei zilnic. 
Adunaţi aceste cifre şi a- 
dăugaţi la costurile e- 
norme survenite la produc
ţia agricolă şi la trans
port, mai adăugaţi şl im
pozitul agricol intrat în 
vigoare In acest an, mai 
scădeţl pierderile provocate 
de capriciile naturii şl In- 
trebaţi-vă dacă ţăranul 
este vinovat de scumpirea 
vieţii. El luptă să scoată 
pârleala, să supravieţu
iască şi este acuzat pe ne
drept de unii cumpărători 
nemulţumiţi de preţurile 
din piaţă.

Am stat de vorbă şi cu 
ţăranii, m-am interesat pe 
unde mai dorm, fiindcă 
hotelul pieţei a rămas a- 
proape gol. Unij sunt găz
duiţi de locatarii din preaj
mă, contra unor sume mult 
mai mici decât la hotel, 
alţii dorm iepureşte lângă 
marfă, deoarece piaţa nu 
se închide în timpul nop
ţii, deşi (fapt, lăudabil) a 
fost împrejmuită în între-

—• —.m—• —• —•-

ducători poate aduce i- 
mense deservicii publicu
lui cumpărător. Semna
lăm că numărul producă
torilor din piaţă a început 
să scadă şi putem rămâne 
cu piaţa goală, pe mâna 
intermediarilor (cu sau 
fără autorizaţie), care ne 
vor stoarce din buzunar 
ultima leţcaie. Singura so
luţie optimă este de a-i 
atrage pe ţărani în piaţă, 
oferindu-le condiţii convena
bile la vânzarea produselor 
şi cazare. Mai facem o re
marcă: administraţia pie
ţelor din Deva nu are pro
bleme financiare. Lunar, 
în contul ei intră milioane 
de lei, reprezentând chi
riile pentru spaţiile data 
prin licitaţie numeroşilor 
întreprinzători particulari. 
Aşadar, o politică mai e- 
lastică faţă de producători 
e posibilă.

Pentru cei ce ocărăsc pe 
nedrept ţăranul, pentru 
ce; ce-i atârnă mereu noi 
şi noi biruri de gât, ca şi 
pentru Primăria Deva in 
competenţa căreia intră 
reglarea pieţei, reamintim 
cele scrise de marele E- 
minescu cu peste un secol 
în urmă: „Ţăranul este 
într-o ţară clasa cea mai 
pozitivă, care ne duce în 
spinare pe toţi; e cel mai 
conservator în limbă, port 
şl obicei, purtătorul isto
riei unui popor, naţia şl 
înţelesul cel mai adevărat 
al cuvântului. Iar noi ne 
silim din răsputer; să-l 
nimicim, şi împreună cu 
el, statul şi naţiunea".

I. UZA*

Temeinic şi de durată
(Urmare din pag. I)

reţelelor exterioare de ter- 
moficare. ŞI aici am apli
cat o soluţie mult mai e* 
ficientă: ţeavă izolată cu 
poliuretan încă din fabri
caţie. Avantajele sunt mul
tiple: se elimină canalul 
termic betonat, ţeava pu
tând fi încorporată direct 
în pământ. Gradul de i- 
zolare termică este cu 
mult mai mare iar partea 
metalică a conductei este 
ferită de acţiunea oricăror 
agenţi corozivî. s 

La punctele mai vechi 
de termoficare suntem 
gata cu revizuirea şi cură
ţarea de depuneri a schim
bătoarelor de căldură pen

tru prepararea apei calde 
menajere şi în proporţie 

_de peste 70 la sută la cele 
pentru încălzire.

Aceasta ar fi prima e- 
tapă a unui program glo
bal de perfecţionare a 
chipării tehnico-edllitare a 
oraşului, în care s-au cu
prins şi pregătirile de iarnă 
1994—1995.

Etapa a Ii-a a acestui 
program acum se proiee- 
tează. Pentru acest an a- 
vem asigurate fonduri tn 
valoare de 100 de milioane 
de lei, Inclusiv proiectul 
pntru această etapă.

în cadrul acestui proiect, 
în, etapa a Il-a se va re
zolva şi problema echili
brării de presiune a apel 
reci pe diferite zone ale 
oraşului.

Se apropie noul an şcolar!
Şcoala Generală din 

Sarmizegetusa este o 
instituţie bine gospodă
rită. Aici, reparaţiile se 
execută la timp. Elevii, 
la rândul lor, sunt în 
măsură să păstreze, să 
respecte ceea ce se face 
pentru - desfăşurarea în 
bune condiţiuni a proce
sului instructiv-educativ. 
Dar, oricât de bine ar 
arăta o şcoală, întotdea. 
una mai e de făcut câte 
ceva. Dovadă că aici, la 
Sarmizegetusa, Ia această 
oră se amenajează gru
puri sanitare noi, la ni
velul fiecărui etaj, pen
tru ca normele de igienă 
să nu sufere. Să nu fie 
afectaţi, în ultimă instan
ţă, copiii, sănătatea lor.

Şi tot prin aprobarea 
Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, la solicitarea 
conducerii şcolii, s-au 
alocat fonduri pentru 
transformarea unor spa
ţii. înainte, aici funcţiona 
un internat. Nemaiexis- 
tând, din motive gene
rate de preţuri şi scăde
rea numărului elevilor

care să locuiască în in
ternat, spaţiul existent 
într-o aripă a clădirii 
este reamenajat.

în privinţa combusti
bilului pentru perioada 
anotimpului friguros, lem
nele de foc sunt aduse 
deja, urmând a fi tă- 
late.

La Primăria din Den- 
suş, ştiind că şcolile simt 
subordonate direct In
spectoratului Şcolar Ju
deţean, am adresat în
trebarea cu ce poate a- 
juta • totuşi administraţia 
locală o instituţie şco
lară la nivelul comunei. 
Ne-a răspuns dl. primar 
Traian Bugar, fost cadru 
didactic: „Elevii Şcolii 
Generale sunt, de . fapt, 
copiii localnicilor şi tre
buie să ne îngrijim de 
ei. Deci, ne simţim o- 
bligaţi să ajutăm şcoala 
cu ce e posibil. Din pă
durea comunală am ofe
rit un parchet, ca o re
zervă pentru completare, 
dacă e nevoie, a canti
tăţii de combustibil. Am 
făcut intervenţii la „Ha-

ţegtrans" pentru autobu
zul elevilor şi profesori
lor. Avem profesori care 
fac naveta din Haţeg cu 
autobuzul de Ora 8, dar 
nu au cu ce să se în
toarcă când se încheie 
orele, fiind nevoiţi să 
aştepte o ocazie. E greu 
mai ales pentru elevi, 
care sunt nevoiţi să aş
tepte în stradă autobuzul 
de la ora 18. Sunt copii 
mici care vin de pe sate 
(ex. satul Poieni) şi le e 
foax-te greu. Am încercat 
să ajutăm şcoala şi în 
privinţa reparaţiilor o- 
ferind var. Există, de a- 
semenea,, meşteri în sat 
care pot da o mână de 
ajutor.

Se apropie, aşadar, de
butul unui nou an şcolar. 
Suntem siguri că peste 
tot e nevoie de o mână 
de ajutor pentru ca 
şcoala să-i primească cum 
se cuvine pe elevi. Cine 
poate să dea această 
mână de ajutor, să o 
dea! ,

MINEI BODEA

Duşmănie de duminică
Toată tărăşenia s-a pe

trecut într-o duminică, zi 
în care de obicei omul şe 
mai odihneşte. Şi totuşi...

Ne aflăm la Petrila, în 
apartamentul soţilor Dia- 
conescu. Este aproximativ 
ora 14. împreună cu cei 
doi‘soţi, la un pahar de 
vorbă este şi Aurel Cer- 
na, om la 40 de ani, pă
durar de meserie.

La un motnent dat, u- 
nul din copiii care se ju
cau afară soseşte şi spune 
că în vizită vine şi Tra
ian Smeu. Şj nu cu mâna 
goală, cu o sticlă. Cunos
când că cei doi sunt vechi 
duşmani, Elena Diaconescu 
îi solicită lui Cerna să 
părăsească apartamentul. 
Acest lucru, pentru a pre
veni orice complicaţie. Toc
mai de aceea Cerna va 
ieşi pe un geam.

Nu trece multă vreme 
şi Smeu bate la uşă. în
trucât nu primeşte nici 
un răspuns, pleacă. Cu 
cine credeţi că se întâl
neşte însă? Cu Cerna, de
sigur. Amândoi cad de 
acord că cel mai bun lu
cru este să se întoarcă şl 
să golească sticla. Asta 
şi fac. Clipele de pace nu 
durează prea mult, pentru 
că, la scurtă vreme după 
ce au intrat în apartament, 
din nou izbucneşte cearta. 
Ceartă este puţin spus, 
pentru că Cerna, cu' mâ
nerul unui cuţit va lovi.

Dar nu oriunde, ci în cap. 
Victima cade pe un pat.

După ce a aplicat lovi
tura, agresorul părăseşte la 
repezeală locuinţa. Se în
toarce însă, întrucât îşi 
uitase geaca şi pălăria. 
Gazda îl întreabă dacă a 
existat vreun conflict. Nu, 
nici pe departe, spune cel 
ce a dat cu cuţitul; Ca 
Smeu nici n-ai ce vorbi, 
pentru că-i mort de beat. 
Adevărul era cu totul 
altul. Omul era, într-ade- 
văr, beat, dar nici departe 
de moarte, din cauza lovi
turii primite la cap.

Deşi pleacă din locuin
ţă, Cerna trimite mai târ
ziu un copil să se intere
seze de starea Victimei. S-a

constatat mai apoi că 
Smeu este grav, aşa că 
nişte vecini ai gazdei îl 
transportă la Spitalul mu
nicipiului Petroşani. Con
cluzie: traumatism cranio- 
cerebral deschis etc., etc. 
întrucât viaţa este pusă 
în pericol şi necesită in
tervenţie chirurgicală de 
specialitate Smeu este tri
mis la Timişoara.

Pentru a scăpa de răs
pundere, Cerna va încerca 
ceva stratageme. Degeaba. 
Speranţe deşarte. Până la 
urmă, cel agresat va scăpa 
cu viaţă. Ceea ce a făcut 
Cerna înseamnă tentativă 
de omor. Şi era duminică, 
atunci când omul..

V. NEAGU

Cine îl cunoaşte?

Persoana din fotografie 
se numeşte JURCA DO
RIN, are 37 ani, este do

miciliat în Hunedoara, în 
prezent fiind cercetat în 
stare de arest preventiv 
pentru săvârşirea unor în
şelăciuni în paguba avutu
lui particular.

Sub pretextul deţinerii 
unor „relaţii personale" a 
indus în eroare mai multe 
persoane cărora în schim
bul unor importante sume 
de bani, le-a promis re
zolvarea unor probleme 
dintre cele mai sensibile.

Eventualele „victime" 
care incă mai speră în 
onorarea promisiunilor 
sunt rugate să Se adreseze 
Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Hunedoara.

B.M.P.S.

locurilor 
de mancă 

vacante la data 
de 30.08.1994

Meserie Nr. locuri

Agent 1
Agent asigurări 30
Automaearagiu 4
Asistent medical 6
Barman 8
Bobinator 1
Brutar 10
Bucătar 3
Consilier juridic 1
Contabil şef 1
Contabil st. medii 5
Croitor 133
Croitor piele . 1
Dansator 20
Director 2
Drumar 10
Dulgher 16
Economist 24
Electrician 3
Electrician auto 1
Electrician reţele 3
Electronist 4
Farmacist 2
Fierar-betonist 13
Finisator laminate 3
Fochist 1
Forjor tratamentist 1
Frezor 1
Frigotehnist 1
Gaterist 1
Inginer C.F.D.P. 4
Inginer geodezie 1
Inginer mecanic 3
îngrijitoare 1
Jurist 3
Lăcătuş 15
Lucrător gestionar 1
Maistru C.F.D.P. 1
Maşini terasamente 2
Mecanic maş. utilaje 3
Mecanic-auto i :
Medic 5
Miner salvator proi. 10
Mozaicar 7
Muncit, necaliticat 11
Ospătar 12
Paznic 3
Pictor decorator 1
Reprezentant filială 13
Revizor contabil 1
Şef cantină 1
Şef de structură 1
Şei filială 2
Şofer 1
Sortator produse 1
Specialist marketing 6
Strungar 6
Sudor 1
Sudor autogen 9
Supraveghetor noapte 1
Tăbăcar 1
Tâmplar 34
Tehnician auto 1
Tinichigiu auto 3
Vânzător 28
Vopsitor auto 1
Zidari 15
Zidar pietrar 10

TOTAL 530

!

DEVASAT R A IB i L I 3 3
LUNI, 5. 09. 1994

18,00 Deschiderea e- 
misiunii; 18,05 Desene a- 
nimate în serial: „Fru
moasa şl bestia* — epi
sodul I; 18,30 Avanpre
miera filmelor la Deva- 

( sat; 18,36 Noutăţi muzi
cale; 19,00 Dnenmentar in 
serial: „Comunismul ca
relor blindate", partea Ij 
19,25 Anunţuri, publici
tate (videotext); 21,00 
Film artistic: Turnul 
morţii ca: Kurt Bunii, 
Ned Beaty, John Forsythe.

SAMBAtA, 3. 09. 1994

8,00 BBC; 8,30 Cafeluţa 
de dimineaţă (continuare); 
rile noastre; 9.30 Cafeluţa 
de dimineaţă (continuare):
11,00 Fotbal — transmi
siune directă de la Hu

nedoara; 13,00 Adolescenţa; 
14,60 BBC; *4,30 Program 
muzical; 15,00 Amfitea
tru — emisiune de cul
tură; 16,00 Ziua a Vl-a 
— magazin de divertis
ment; lţQO BBC; 19.00 
Ziua a Vl-a — (conti

nuare); 21,00 BBC; 21,30 
Program muzical; 22,00
Radiodiscotcca Pe 89,3 
Mhz; 3.00 Vocea Ameri
ciu

DUMINICA. 4. 09. 1994

3,00 Vocea Amcricii; 8,00 
BBC; 8,30 Dedicaţii mu
zică populară; 9,00 Rit
muri duminicale; 11,00 
Vocea Amerieii; 14,00 
BBC; 14,30 Vocea Ame- 
rlcii — continuare; 15,00 
VVeek-end radio — emi
siune de divertisment fi 
mutică; 1840 BBC; 19,00 
Week-end radio (conti
nuare); 21,00 BBC; 21,30 
Melodii de dragoste; 24,00 
Vocea Amerieii.

REZULTATELE 
TRAGERII 

MULTIPLE LOTO 
DIN 1 sept. 1994

Extragerea I: 55, 73, 
9, 66, 29, 84, 31, 42, 
72.

Extragerea â Il-a: 
2, 44, 36, 91-5, 86. 77, 
82, 18.

Extragerea a IlI-a : 
88, 15, 50, 61. 77, 43. 
66. 89, 13.

Extragerea a IV-a : 
2, 90, 34, 74, 22, 69, 
14, 52, 64.

Extragerea a V-a; 
63, 32, 76, 28, 2S, 88,
78, 67, 38.

E X PREŞ  5/55 
DIN 1 SEPT. 1994 
36, 33, 35, 29. 27, 39.
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Intr-un recent număr 
din „Dilema" <82), Radu 
Cosaşu publică un sa
vuros articol în care 
semnalează Invazia inte
grantelor în toate publi
caţiile de divertisment, 
în dauna careurilor re- 
busiste tradiţionale. Spre 
deosebire de acestea, care 
prespun gândire şi inte
ligenţă atât In găsirea 
soluţiilor cât şi în for
mularea definiţiilor, in
tegranta, prin definiţiile 
ei infantile, limitate, la 
sinonimie, şi prin soluţiile 
ei simplissime, nu pre
supune nici inteligenţă, 
nu solicită nici gândire, 
fiind doar o modalitate 
rudimentară de .omorâre 
a timpului". „Dezlegând 
plin de elan integrante 
— scrie Radu Cosaşu — 
poporul român atinge pra
gul cel mai de Jos al să
răciei de spirit". Şi are 
dreptate. Pentru că inte
granta nu e decât o for
mă a subculturii. Iar 
subcultura nu e nici mă
car un rău necesar, ci o 
fatalitate care s-a insta
lat o dată cu civilizaţia 
industrială, manifestând li
se, cu diferenţele speci
fice, în toate sistemele 
social-politice.

CONTRAPUNCT

SUBCULTURA
In sistemele totalitare, 

subcultura e anexată po*- 
liticului. Ea * aservită 
partidului unic, singurul 
ei scop fiind propagarea 
şi impunerea unei ideo
logii prin câteva forme 
specifice pe care le ştim 
prea Bine: festivalul na
ţional de inspiraţie a- 
siatică, montajele „literar- 
muzlcale", romane şî fil
me cu activişti sau vier
suri de curte de genul: 
„E devotată fiică a na
ţiunii, iată,/înmănunchi- 
ind tot harul româncei, 
legendar,/ făptura sa e 
astăzi iubită şi stimată,/ 
omagiu i.I aducem In ceas 
aniversar:/Prin nobila 
sa faptă în inimi se in- 
scrie/ca om vestit de 
ştiinţă şi vajnic mili- 
ţant.„" ş;a.m.d. (C.V. Wu- 
dor). In totalitarism însă, 
şi subcultura e supusă 
cenzurii şi e vigilent su
pravegheată „de sus". 
Spre deosebire de aceasta, 
subcultura sistemelor de
mocratice e haotică şi de 
nimic îngrădită. Numito
rul ei comun stă în fap

tul că e anexată econo
miei (de piaţă), nu poli
ticului, şl că e aservită 
banului, unicul ei seop 
fiind producerea şi spo
rirea lui. Cât despre fer 
mele de mani|estare, îm
brăcând aparenţele eul- 
turii, ele sunt infinit mai 
bogate decât In totalita
rism, practio nelimitate, 
la discreţia oricărei Ini. 
ţlative particulare: de 1» 
filmele frumos colorate 
despre pătimirile miliar
darilor te decor de pal
mieri, până la megafestl- 
valurile isterizante unde 
se distribuie gratuit pre
zervative, de la tipărituri 
porno până la capodopere 
ale literaturii transpuse 
in benzi desenate, de la 
Robingo până Ia inţegra- 
mă, totul e bun pentru 
a spori banul. Indiferent 
însă de sistemul în care 
proliferează, subcultura 
are acelaşi efect: înstrăi
narea omului de gândire, 
altfel zis, imbecilizarea 
lui. Partidul, când no 
intoxica seară de seară 
cu „Cântarea României"

la tv. n-avea nevoie să 
gândim, cl să acceptăm 
fără a crâcni. Producătorul 
particular de subcultură 
n-are nici el interes să 
gândeşti, ci doar „să 
consumi", fiindcă dacă 
al sta să judeci ce-ţi 
oferă el, n-ai mal da 
banul. Evident, într-o 
societate liberă, se pot 
concepe legi care să li- 
miteze agresiunea sub- 
culturil ş{ chiar să inter
zică unele forme ale ei, 
cum ar fi pornografia sau 
propagarea violenţei. Re
zultatele sunt insă nesem
nificative. Soluţia nu stă 
In măsuri administrative, 
oi în punerea la punct 
a unui vast sistem edu
cativ. Nu e vorba de a 
eradica subcultura, ceea 
ce ar fi o utopie, ci de 
a-i obişnui pe oameni s-o 
evite, preferându-i cul
tura. Cine s-o facă? 
Familia şi şcoala, bine
înţeles. Pentru asta însă 
e nevoie ca familia sS 
fie conştientizată şl edu
cată sistematic, iar şcoala 
realmente reformată. De
ziderate care, la noi, 
sunt încă, din păcate, 
de domeniul unul viitor 
incert.

RADU CIOBANU

! Adrian Păunescu, „ T R IL O G IA  C Ă R U N T A “
Cum am putea şă de

finim altfel geniul artistic 
al lui Adrian Păunescu 
dacă nu ca pe o sinteză 
metaforizată a istoriei celei 
mai vii de sub ochii noş
tri? Poetul merge în pas 
cu timpul şi timpul a- 
leargă împreună cu el şi 
din această înfrăţire de 
avânturi şi opinteli şi de 
exuberanţe şi disperări se 
desprind liniile -clare ale 
tabloului social contem
poran de o veridicitate 
izbitoare. O dovedeşte pe 
de-a-ntregul şi seria ul
timelor trei volume de 
poezii reunite sub titlul 
generic „Trilogia că
runtă", o amplă şi cu
tremurătoare imagine a 
condiţiei româneşti de 
astăzi, aşezată sub spec
trul unei drepte şi ine
xorabile judecăţi vii
toare: „Ne vor întreba

copiii, mâine,/Morţii vor 
sări să rie condamne,/ 
Dacă, pentru-UQ colţ mai 
bun de pâine,/Ne vom
vinde ţara noastră. Doam
ne". Deşi lucrarea poartă 
subtitlul „poezii noi", 
nu resimţim aici nici o 
schimbare de atitudine, 
poetul rămânând acelaşi 
pe care îl ştim dintot- 
deauna, un poet al ade
vărului celui mai frust 
şi răspicat, un poet al 
sentinţei celei mai ne
cruţătoare. Cu un cuvânt, 
Adrian Păunescu rămâne 
poetul de geniu, căci nu. 
mai geniul are puterea să 
meargă cu prospecţiunea 
ontică până la adânci
mea unor filoane de a- 
devăruri esenţiale. Nu
mai -geniul are capacita
tea să deosebească gene
ralul de particular, con
stantul de variabil, dura

bilul de efemer, necesarul 
de întâmplător şi feno
menalul de esenţial. Ope
rând cu aceste categorii 
filosofice. Adrian Pâ- 
uneseu ae tălmăceşte aici 
sensurile definitive ale 
noului decor politia şi 
social pe care îl trăim. 
Prima carte a acestui el- 
clu, intitulată „Româ- 
niada", reprezintă, aşa 
cum o declara şi poetul, 
aventura dramatică ă su
ferinţelor acestui popor 
şî a luptei sale pentru 
supravieţuire. Imagini de
zolante şi contraste izbi
toare ni se înfăţişează la 
tot pasul: reconstrucţie şl 
şomaj, democraţie şi haos, 
lege şi violenţă, transpa
renţă şl minciună, recon
ciliere şi ură, patriotism 
şl emigrare. Cartea a 
doua, „Noaptea marii be
ţii", reaprinde în sufle

tul nostru sentimentul 
candid al iubirii ca su
premă virtute omenească, 
simbol şi laitmotiv al în
tregii creaţii păunesciene: 
iubirea de prieteni, iubi
rea de femeiê  Iubirea do 
părinţi, iubirea de co
pil, de mamă, de tată, 
de ţară şi depoezie. Câr
tea a treia, „Bieţi lam- 
pagii", vine ca un o- 
magiu Şi ca un gest de 
venerabilă consideraţia 
faţă de mulţi cunoscuţi 
şi anonimi care au pur
tat sau care poartă încă 
prin nopţile lungi ala 
acestui veao câte un fe
linar intru căutarea ade
vărului. întreaga poezie 
a lui Adrian Păunescu 
este ea însăşi o torţă că
lăuzitoare prin obscurită
ţile acestui timp Istorio.

SABIN SELAGEA
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Desprinşi ca dintr-o 
stampă de epocă, dan
satorii din Uricani îşi 
etalează cu mândrie 
autenticul lor costum 
popular.

Foto PA VEL LAZA

MORT IN VIAŢA
Obiceiuri străvechi ale. 

lumii orientale, cercetate 
cu atenţie de cel care a 
fost şl rămâne unic în isto
ria literaturii şi culturii 
române, Mircea Eliade, 
ar putea deveni modele 
pentru noi, ce; de astăzi.

In Annam există tradi
ţia ca bătrânii, îndată ce-şi 
simt sfârşitul, să dea un 
banchet funerar familiei, 
ca şi cum ar fi murit 
deja. In cazul când re
vine şl continuă să tră
iască, e considerat di» 
punct de vedere juridio 
şj social morb Soţia lui 
e văduvă, copiii lui sunt 
orfani, nu poate lua parte 
la ritualuri decât în mă
sura în care morţii sunt 
acceptaţi să fie prezenţi 
în anumite ceremonii.

O credinţi similară este 
prezentă în India: aşa- 
numita SAMPRADANA. 
Bătrânul, simţindu-şi sfâr
şitul apropiab îşi transmite 
fiului întreaga lui ..persoa
nă" psiho-mentală. fn „Upa- 
nishade", ce cuprinde expe
rienţa de viaţă a poporului 
Indian, această ceremonie 
este descrisă admirabil. Bă
trânul aşază - pe fiul său. 
în aşa fel încât mâna lui 
să-i atingă mâna, piciorul 
Iul sâ-i atingă piciorul 
etc. Apoi încep ritualul 
propriu-zis: „îmi pun o- 
chiul în tine", spune bă
trânul. „Iţi iau ochiul tău", 
răspunde fiuL Şi încetul 
«i încetul bătrânul trans
mite fiului său tot ceea ce 
a putut învăţa de la viaţă, 
funcţiile „unipersonale" ale 
fiinţei lui, ceea ce era 
„desăvârşit" în el. După 
acest ritual el nu mai are 
decât legături fizice *U 
pământul. Dacă scapă cu 
viaţă, juridic, bătrânul este 
considerat mort. El stă 
sub autoritatea fiului său 
(căci fiul său e de fapt 
„el însuşi") şi de cele 
mai multe ori pleacă de

acasă, trăindu-şi restul zi
lelor în singurătate, prac
ticând asceza în pădure.

Condiţia aceasta de 
„mort în viaţă", ea reflec
tare a undi continuităţi 
perfecte de la o generaţie 
la alta, s-ar potrivi „das
călului". Prin mâna aces
tuia trec zeci de generaţii 
cărora el le cedează ceva 
din „desăvârşirea" sa. 
din cunoştinţele şi expe
rienţa acumulată.

AColo unde apare un 
astfel de „dascăl", pasio
nat de propria meserie, 
gata „să moară" cu fie
care generaţie ce-i trese 
prin mână, acolo se 
nasc a doua oară şi copiii 
pe care-i educă. Se naşa 
nu biologic, fizic, ci spi
ritual, dobândind acâa mi
raculoasă dorinţă de cu
noaştere, acea pasiune a 
autodepăşirii.

fn lumea satelor au ră
mas proverbiali acel das
căli de demult, care atunci 
când descopereau isteţimea 
unul copil, spuneau fără 
reţinere şi cu mândrie pă
rinţilor acestuia: „Copiiul 
ăsta e mai deştept decât
mine. M-a depăşit. Eu
nu mai am ce-1 învăţa. 
Să-şi găsească un dascăl 
ma| bun". Şi oare copilul 
de 12 ani putea cunoaşte 
maj multe decât dascălul? 
Nu, nu putea şti mai
multe, dar gândea mai
profund decât educatorul 
său, pe vremea când a- 
cesta fusese un copil de 
vârsta lui.

A muri cu fiecare ge
neraţie este cea mal de 
preţ condiţie la care ar 
trebui şă ajungă „dască
lul". Dascălul — un mort 
în viaţă ca o pasăre Phoe- 
nix — care renaşte din 
propria cenuşă, pentru a 
îmbogăţi sufleteşte zeci 
de generaţii de tineri.

MONA JL’ŞC'A, 
studentă

DIN TAINELE LIMBII
•  Voluntar, -ă, adj, I. 

făcut de bunăvoie, nesi
lit de nimeni ; liber 
consimţit. 2. care caută 

să-şi impună mereu voin
ţa ; cu voinţă (fermă); 
încăpăţânat, îndărătnic// 
ş.m., militar care partici
pă la o campanie sau se 
înrolează în armată din 
proprie dorinţă, de bună
voie, neobligat (înainte 
de a fi împlinit vârsta 
necesară) (lat. voIunta“ 
rius, cf. fr. volontaire, |t. 
volontario) :

1. Munca voluntară era 
prestată de tineri inimoşi.

•  Involuntar, -ă, adj., 
fără voinţă, fără voie, ne
intenţionat (cf. fr. invo" 
lontaire).

2. Mişcarea învolunta. 
i i  a mâinii stângi l-a 
creat probleme deosebite.

Se constată că cei doi 
termeni se deosebesc prin 
prefixarea, celui de-ăl 
doilea cu prefixul In —, 
cele două cuvinte deve
nind astfel antonime.

• Politic,-ă, adj., care

aparţine politicii, referi
tor Ia politică; nivel 
politic =  grad de pre
gătire a cuiva în pro
bleme de politică gene
rală; orientare justă în 
astfel de probleme; drep
turi politice =  drepturi 
referitoare la participa
rea cetăţenilor la viaţa 
obştească şi la conduce
rea treburilor societăţii 
(cf. fr. politique, lat 
politicos, gr. politikos):

1. Om politic de valoa
re, Nicolae Titulescu s-a 
impus în pleiada politi
cienilor iluştri.

•  Apolitic, 'ă, adj., 
s.m.f. (cel) lipsit de spirit 
politic, care arogă indi
ferenţă faţă de politică 
(cf. fr. apolitique, 
upolitico):

2. Liga Veteranilor de 
Război este o organizaţie 
apolitică.

Prefixarea cu a W a 
primului termen creează 
pe cel de al doilea anto
nim cu primul. 
VALENTIN BRETOTEAN

„Ariei" — la mare!
Teatrul de păpuşi „A. 

riel" al Casei de Cultură 
'Deva s-a aflat în această 
vară la mare spre a pre
zenta spectacole pentru co
piii aflaţi in tabere. In 
această perioadă, teatrul 
a fost oaspetele copiilor din 
tabăra de la Năvodari. 
Spectacolul cu „Cipollino" 
s-a bucurat de succes. In

terpretele care au dat viaţă 
personajelor păpuşi se 
numesc: Georgeta Zăvo- 
ianu, Brânduşa Cazan. 
Mariana Constantinescu, 
Mihaela Torok, Elena Bo- 
caniciu, Florica Zăvoianu, 
Eleonora Popescu, pregătite 
de dna Maria Costea. In 
aceasta toamnă formaţia

„Ariei" va pune în scenă 
no; spectacole pentru co
pii, care, suntem siguri, se 
vor bucură de o caldă pri- 
mire din partea publicu
lui. Cu gândul la cei mici, 
teatrul face apel lâ spon
sori generoşi care pot da 
o mână de ajutor în mon
tarea . acestor specţacolo 
(M.B.)
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Ultimul dialog între pilot şi fiu
— Pot roti asta ?
— Da, dacă roteşti spre 

stânga.
— în ce direcţie va 

merge avionul ?
— La stânga.
— Şi da;că roteşti spre 

dreapta ?
— La dreapta.
— Roteşte-1 în jurul 

lui. Priveşte la pământ 
când îl roteşti... lasă-1 
să se rotească la stânga... 
roteşte-1 la stânga.

— Avionul şe roteşte 
sau nu ?

— Se roteşte bine. 
Pune-1 în poziţie normală.

— Mergem spre dreap
ta..*, /v; :.V:;

(Pauză).
— De ce avionul se ro

teşte ?
— Se roteşte singur ?
— Da.
— De ce se roteşte ?
— Nu ştiu, nu cumva 

ai schimbat ruta ?
Oh, la naiba!

— Băieţi...
(Apoi, secundele finale).
— Eldar, ieşi din ca

bină, fugi în spate, Eldar
— Mergem aşa de re

pede.
— L-am prins.
— Da, aşa e. Am ieşit 

din traseu, ne prăbuşim.
— Pune manşa la 

dreapta.
— Ne prăbuşim. închi

de gazul.

PENTRU 

TOTDEAUNA 

LÂNGĂ MARILYN
Vrea să rămână pentru 

totdeauna alături de Ma- 
rilyn Monroe, mai bine- 
zis lângă mormântul său, 
din Westwood Memorial 
Park, la Beverly Hills. 
Hotărârea aparţine lui 
Hugh Hefner, editorul cu
noscutei publicaţii „Play- 
boy“. Hefner a iubit-o din- 
totdeauna, „păstrând tăce
re", pe actriţa moartă aşa 
de tânără şi, aşa cum dez
văluia pe 19 august Re- 
becca Hardy în cotidianul 
londonez „The Daily Mail“, 
a sperat ca măcar în moar
te să se poată regăsi a- 
proape de adorata secretă 
Reportera ziarului britanic 
a căpătat senzaţionala in
formaţie, mergând să dis
cute cu Barbara Parker, 
managerul cimitirului, care 
i-a spus că „Poziţia de 
lângă aceea în care se 
află Marilyn Monroe nu 
a fost cumpărată de Joe 
Di Maggio, aşa cum cred 
toţi, ci de Hefner, care a 
cheltuit 60 000 de lire 
sterline pentru aceasta". Şi 
Hugh confirmă : „La moar
tea mea vreau să ajung 
lângă ea“.

El s-a îndrăgostit de 
Marilyn în decembrie 
■ 1953, când Monroe a po
zat goală pentru „Playboy". 
Şi, la Hollywood, după 
cum se ştie deja, e o mo
dă achiziţionarea de lo
curi pe dealurile de la 
Beverly Hills, pentru a fi 
înmormântaţi la umbra 
propriului star favorit. 
Cheltuind pentru asta un 
sac de dolari, se Înţelege. 
Sau, de sterline]

— L-am redus. Totul e 
in ordine, în câteva cli
pe s-â rezolvat.

— Gata, totul e nor
mal.

— Uşor, uşor, nc în
dreptăm spre..

Peste câteva secunde 
avionul se lovea de sol.

Pare copia unui film de 
groază, dar în realitate e 
vorba de înregistrarea 
transmisă la TV a incre-

Incămplări din 
Cutia Neagră

dibilei tragedii aeriene, 
petrecută în noaptea de 
23 martie, în zona Mezh- 
durecensk, din Siberia. 
La comanda Airbus-ului 
în zbor de la Moscova 
spre Hong Kong. se afla 
fiul comandantului aero
navei, căruia tatăl îi dă
dea lecţii de pilotaj. în 
accident, au murit toţi: 
63 pasageri, 12 membri 
ai echipajului. Autentici
tatea documentului sonor 
prezentat la televiziunea 
rusă a fost confirmată, de 
un asistent al directoru
lui general al Aeroflot, 
Iuri Piatanov : „în timpul

zborului a avut loc o de
monstraţie privind mane
vrarea avionului pentru 
copiii pilotului".

Avionul, proaspăt a- 
chiziţionat din Franţa, se 
afla la primul zbor. Pen
tru că numărul pasageri
lor nu fusese mare, com
pania autorizase să călă
torească, pentru agrement, 
şi rude ale membrilor , 
echipajului. Comandantul 
Kudrinski îşi lăsase a- 
casă soţia, dar îşi luase 
cu sine pe cei doi copii, 
Eldar, 15 ani şi Tania, 13.

Până la un punct to
tul decursese normal : 
cerul era senin, nu întâl
niseră nici furtuni, nici 
golurj de aer. O atmosfe
ră „destinsă", ca şi în 
interiorul avionului, unde . 
se destupaseră-mai multe 
sticle de şampanie. Se 
pare, nu numai pentru 
pasageri. Apq; s-a -în
tâmplat catastrofa. Pe 
care tehnicienii firmei 
Airbus încă nici acum 
nu şi-o pot explică din 
punct de vedere tehnic. 
Căci, până la un punct, 
chiar o eventuală eroare 
umană ar fi putut fi re
mediată de sistemele auto
mate de pilotaj. Cu con
diţia ca acestea să fi 
fost puse (sau să nu fi 
fost scoase!) în func
ţiune,, v

GUVERNUL „CELOR TREI VĂDUVE11

După patru zile de stare de asediu, ce a urmat 
alegerilor, pe 19 august a fost instalat noul guvern 
al Sri Lanka, guvernul „celor trei văduve", cum i 
fost el poreclit, pe bună dreptate, de ziarişti. Intre 
membrii săi sunt intr-adevăr trei femei ilustre. Cea 
dintâi, văduva unui actor ucis de extremiştii naţio
nalişti, este noul prim-ministru, Chandrika Kuma- 
ratunga, fiica lui Solomon şi Sirimavo Bandara- 
naike, amândoi foşti premieri ai guvernului de lt> 
Colombo. Sirimavo Bandaranaike, mama, intrată in 
noul guvern ca ministru fără portofoliu, este a doua 
văduvă ilustră: soţul său a fost asasinat de un 
fanatic religios, în anii ’50, pe când era prim- 
ministru.

In sfârşit, cea de a treia văduvă ministru 
Srimani Athulatmudali, 
tru problemele femeii.

este
ministru al mediului şi pen

TASLIMA NASRIN 

- REAPARE 

IN PUBLIC

După ce a petrecut o 
săptămână în Suedia, în- 
tr-o localitate ţinută în 
cel mâi strict secret, ro
manciera din Bangladesh, 
Taslima Nasrin, s-a pre
zentat în sfârşit presei in
ternaţionale.’ întâlnirea a 
avut Ioc pe 18 august, cu 
ocazia decernării premiu
lui instituit în , memoria 
scriitorului antinazist Kurl 
Ţuscholşky, pe care în 
fiecare an Pen Club-ul din 
Stockholm îl oferă Unui 
scriitor în exil. Primind 
plicul, în care se afla di
ploma şi cecul în valoa- 
re de 18 000 dolari, de 
la Gâbi Gleichman, pre
şedintele asociaţiei suede
ze, în prezenţa ministru
lui de- Externe, Marga- 

- retha Af.Urgglas şi a mi
nistrului Culturii, Birgil 
Frîggebo, Taslima Nasrin 
a reînnoit acuzaţiile îm
potriva reprezentanţilor 
fanatismului islamic, care 
au condamnat-o la moarte, 
spunând : „Visez la o lu
me în care toate nedrep
tăţile să dispară, în care 
femeile să. fie tratate de 
la egal la egal cu bărba
ţii, în care Să fie elimi
nat pentru totdeauna pe
ricolul obscurantismului, 
pe care nebunia fundamen- 
talistă l-ar vrea să se 
întindă deasupra lumii şi 
în care toate barierele na
ţionale să fie; desfiinţate"

Limitând la doar ceva 
mai mult de o oră timpul 
conferinţei de presă, dr. 
Gleichman a explicat că 
Taslima Nasrin se va de
plasa peste câteva zile în 
Norvegia şi în Franţa, ca 
şi în alte 6—7 ţări ai 
căror şefi de guverne i-au 
trimis invitaţii. în ace. 
laşi timp, scriitoarea ben- 
galeză va încerca să răs
pundă, fără a se expune 
, prea mult eventualilor uci
gaşi plătiţi, ia cele 320 
de interviuri solicitate de 
masş-media, din lumea în
treagă. ’

‘ SI IRANUL AMESTECAT 
ÎN AFACEREA CARLOS

•  CAIRO. In afacerea Carlos intră în scenă şi] 
Iranul, După serviciile secrete egiptene, citate de] 
cotidianul „Al Ahram", Sudanul l-a predat Franţei! 
pe celebrul terorist Ia cererea Iranului, în schimbul)] 
unor livrări de petrol. Teheranul s-ar fi achitat], 
astfel pentru eliberarea, de către autorităţile de la? 
Paris, a doi iranieni arestaţi în Elveţia, pentru im
plicarea lor în asasinarea fostului ambasador iranian] 
la Geneva. Aceeaşi versiune este dată şi de ziarul» 
saudit „Asharq al Awşat", în care se afirmă că „Şa-!j 
calul" s-a căsătorit şi eu o sudaneză, îl frecventa pcj 
liderul islamic Turabi şi preda „strategia" la Aca-« 
demia militară din Khartum.

' ATENTAT ÎN COLUMBIA
• BOGOTA, ll militari şi 7 civili au fost ucişi], 

într-o ambuscadă împotriva unui autobuz, organizată? 
de luptătorii marxişti din Armata de eliberare na." 
ţională (ELN), una dintre principalele mişcări rc-J

îjbele, ce operează în-Columbia In acelaşi timp, For-<
]iţele armate revoluţionare ale Columbiei (FARC), cel) 
^ mai important grup de gherilă din ţară, a cerut | 

oficial guvernului să reia tratativele dp pace intre-1 
] î rupte în 1992.
"iwZZ.W.V.’.W.W.V.-.V.V.V.V/.V.V.V.WZ.SVVOi-

ELI AS CANETTI, UN LAUREAT 
ÎN CHIMIA... SUFLETULUI -

Elias Canetti se naşte la 
Ruseiuk, în Bulgaria, în 
1905, dintr-o familie de 
evrei sefarzi, originari din 
Spania. în 1911- se mută 
la 'Manchester, în Anglia, 
unde în anul următor îi 
moare tatăl. , -

în 1913, împreună cu 
mama sa, se stabileşte Ia 
Viena. în 1916 îl găsim 
studiind la Zurich, apoi la 
Frankl'urt pe Main. din 
1921 până în 1924, când 
revine la Viena. In capi
tala austriacă obţine, aşa 
cum dorise mama să, li
cenţa în chimie.

La 20 ani vorbeşte per
fect patria limbi : spanio
la,, bulgara, engleza şi 
germana. "Va fi aceasta din 
urmă „limba salvată" că
reia îi va rămâne credin
cios toată viaţă, 

în 1932 îşi publică pri
ma lucrare, o comedie, 
violent caricaturală, „Ho- 
chzeit" („Cununia").

în 1935 predă la tipar 
primul şi singurul său ro
man scris cu câţiva -arii 
mai înainte, „Die Blen- 
dung", cunoscut înalte 
traduceri europene şi cu 
titlul de medievală rezo- . 
nanţă „Auto da fe“. Acest 
roman ar fi trebuit să 
deschidă un ciclu din şapte 
cărţi („Comedia umană a 
nebunilor"), fiecare dedi

cată unui personâj mono- 
nianiae.

In 1938 Canetti părăseş-. 
le Viena, pentru a scăpa 
de persecuţiile naziştilor 
şi se stabileşte la Londra, 
unde va rămâne pentru 
totdeauna, cu scurte inter
mitenţe petrecute la reşe
dinţa sa din Zurich, şi 
unde se dedică vreme de 
20 de ani monumentalei 
sale cercetări privind ra
portul dintre mase şi pu
tere. De altfel, aşa se şi 
intitulează („Masse und 
Macht", „Massa şi pute
rea"), - volumul din 1960. 
in care şi-a adunat rezul
tatele acelor studii.

In 1952 publică două 
comedii, ..komodie <Jer 
Eitelkeiţ" („Comedia vani
tăţii") şi „Die Befristeten" 
(„Vieţi eu scadenţe"), pen
tru a reveni la domeniul 
preferat, critica, prin vo
lumele de eseuri „Macht 
und Uberleben" („Putere şi 
supravieţuire", 1972), „Das 
Gewissen cler Worte" 
(„Ştiinţa regulilor", 1975) şi 
„Das Âugcnspiei" („Jocul 
ochilor", 1985).. ,

In 1981 primeşte premiul 
Nobel pentru literatură.

La 14 august 1994 înce
tează din viaţă, la reşe
dinţa elveţiană din Zu
rich.- y-iţ:.
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SS fie vorba de un sim
plu bluff, aranjat de 
Michael şi de Lisa Mărie 
Presley doar pentru o vul
gară sporire de publicita
te? Judecătorul din Re
publica Dominicană, Hugo 
Alvares Perez, ,cel care a 
oficiat căsătoria celor două 
staruri, a procedat la o 
foarte atentă analiză a con
tractului matrimonial sem
nat de cei doi. Rezulta
tul? „Acel act va putea 
fi oricând contestat şi a- 
nulat de cântăreţ, de soţia 
sa şi chiar de către fostul 
soţ al acesteia". Aceasta 
deoarece divorţul dintre 
fiica Iu; Elvis şi primul 
său bărbat, Danny Keough, 
a fost pronunţat în mod 
ilegal, pe 3 mai trecut, 
Ia Santo Domingo. El con
ţine cel puţin trei erori 
fundamentale. Cea mai 
gravă : reprezentantul lui 
Keough, un oarecare Ma- 
nuel Espinosa, nu este

înscris oficial pe lista 
avocaţilor autorizaţi să 
profeseze în acea ţară. 
Apoi : anunţul de divorţ 
nu a fost publicat In 
nici un ziar din Republi
ca Dominicană, cum cere 
legea. Şi, în al treilea 
rând, nu a fost respectat

proaspeţii însurăţei nu se 
sfârşesc aici. Intr-un in
terviu acordat tabloului 
TV „Inside Edition", Pe
rez afirmă că „ceremonia a 
riscat să nu fie celebrată 
din cauza ezitării mire
sei". iar după publicaţia 
rivală „Hard Copy“, certi-

să anuleze oricând con
tractul, afirmând, eă nu 
este vorba de ei.

In altă ordine de idei, 
dacă America se preocupă 
mai ales de legalitatea ac
tului matrimonial, tabloi
dele englezeşti, recunoscu
te pentru „răutatea" lor

Căsătoria lui Michael Jackson, un bluff !
intervalul de 10 luni, obli
gatoriu pentru persoanele 
divorţate pentru contrac
tarea unei noi căsătorii.
, „Cum se explică erori 
atât de grosolane la nn 
cuplu care îşi poate per
mite să angajeze pe cei 
mai buni oameni pe care 
baroul îi poate oferi?"' — 
se întreabă cel mai popu
lar cotidian american, 
„USA Today".

Dar problemele pentru

ficatul ar fi fost „în mod 
intenţionat întocmit gre
şit de către ce; intere
saţi", care au dactilogra
fiat incomplet sau ero
nat numele el (doar Lisa), 
reşedinţa (Nashville în ioo 
de Los Angeles) şi profe
siunea (actriţă), câ şi nu
mele şi profesiunea mamei 
sale (Prişilla în loc de 
Priscila) şi casnică tn 
loc de actriţă. Ceea ce 
permite celor doi „soţi"

abordează din alte un
ghiuri de vedere luna de 
miere.

„Private Eye" publică o 
fotografie a celor doi, cu 
„dialogul”: „Vrei un copil, 
dragă?" şj stânjenitul „No 
comment" al luj Jackson. 
„Sun” a apelat chiar la 
Un psihiatru, pentru a «ca- 
mina fotografiile nupţiale. 
Verdictul ? „Căsătoria nu 
a fost consumată nici

odată. Palmele lor sunt 
strânse şi rigide, nu 
deschise şi destinse, ca 
acelea a doi amanţi".

Nici revistele nu o cru
ţă pe fiica lui Elvis. Nu
mărul din „National En- 
quierer", ieşit pe piaţă în 
dimineaţa de 22 august, 
dedică' un amplu spaţiu 
radicalei „restaurări plas
tice" căreia i s-ar fi su- 

. pus, la insistenţele Iui 
Michael. Dincolo de ri
dicarea sânilor] şi-ar fi 
lărgit coapsele şi stomacul. 
„Reporterii noştri — scrie 
tabloidul — au aşteptat-o 
la sosirea în clinica doc
torului Edward Terino, la 
Agoura Hills, în Califor
nia. Renumitul chirurg 
plastic â încercat să o 
facă să renunţe la opera
ţie, dar Jackson a con- 
yins-o că pentru a-şţ îm
bunătăţi prdpria earieră 
de cântăreaţă, un corp nou 
era absolut necesar".



V.V̂ rtV%VV%VVWVWVV.VAV,̂ ,»‘.’̂ VVV̂ WVV̂ V̂»-rtVV̂  —
REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII jjj j

•  „Trebuie să jertfeşti, trebuie necon-;! |  
tenit să jertfeşti artei fale toate nimicurile;! ţ 
vieţii". ’ BEETHOVEN ţ \
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l DESPRE ARTĂ
•  „Aria este un mare DA răspuns vieţii".

... , ' . BRÂNCUŞI
•  „O artă întemeiată pe plăcerea pură, adică

pe. hedonism, ar fi pscnţialmente anostă. Arta e 
cunoaştere". G. CALINESCU

•  „Unui artist, ca să parvină, îi trebuie un
singur protector : talentul". V. CONTA

•  „Trebuie să fii un creator ca să poţi citi
bine...". ‘ CH. DU BOS

•  „Adevărul artei este etern, al istoriei efe
mer". » T.S. ELIOT

•  „Nu cunosc o mai bună definiţie a cuvântu
lui arfă decât aceasta : arta este omul adăugat 
naturii". VAN GOGJî

Selecţie de ILIE LEAHU
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CUGETĂRI despre pace

•  Ştiinţa şi pacea vor birui ignoranţa şi răz
boiul. i’opoarele se vor înţelege între ele, nu 
pentru a se distruge, ci pentru â clădi. Viitorul 
va aparţine acelora care au contribuit mai mult 
la alinarea omenirii suferinde. (L. Pastcur).

• Plăcută este pacea potrivită oamenilor ; mâ
nia sălbatică aparţine fiarelor. (Ovidiu).

• Poate că, până la urmă, oamenii îşi vor da 
seama că pentru a avea lace trebuie să crezi 
111 pace. (.1. Jaurcs).

• Dacă vrem ca civilizaţia să supravieţuiască, 
trebuie să cultivăm ştiinţa relaţiilor umane, să 
dezvoltăm atitudinea popoarelor, a tuturor popoa
relor, de a trăi şi de a munci împreună într-o 
aceeaşi singură lume şi în pace. (Roosevelf).

Culese de 
N. ZAMFIR

1 s
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— Dumneavoastră vreţi 
un post la firma noastră ? 
Ce pregătire aveţi ?
, — N-am nicj o pregăti- 

re.
— îmi pare rău, dar 

toate posturile bine plătite 
sunt ocupate...*

-■ o
Două prietene stau de 

vorbă în holul blocului:
— Păcat ca primul tău 

bărbat a murit aşa de tâ- 
năr !

— Da... De aceeaşi păre
re este şi actualul meu.
soţ;.; :

o
La televizor se transmite 

un meci în nocturnă. La 
un moment dat instalaţia 
electrică se defectează şî 

[j stadionul sa cufundă în bez. 
nă. Comentatorul T V
spune :

— Dragi telespectatori, 
din această clipă aţi de
venit dragi ascultători.!.

©

—- Tată, de ce bărbaţii 
nu pot avea '•>' mai multe 
soţii, aşa cum e în Africa ?

— Eşti încă mic, fiule. 
Când vei creşte, o să în
ţelegi de ce legea ne apă
ră...

O doamnă, aflată la vo
lan, vede doi bărbaţi că- 
ţărându-se pe un stâlp de

telegraf. Trecând pe lângă 
ei, ie strigă :

— Hei, nii vă speriaţi! 
Am carnet de conducere 
de zece ani !...

O
— Costică, ştii că soţia 

ta îl înşeală pe poştaş cu 
instalatorul de apă ?

— Nu . mă deranjează.
Important e că ngie îmi
este fidelă ! i

o '
Soţul se întoarce pe

neaşteptate acasă şi sa 
duce direct în: dormitor,

II înşfacă pe amant şi în
cepe să-i care la pumni 
strigându-i:

— Asta ca să nu-ţi mai 
parchezi altă dată maşina în 
J ocul meu !

O
— Nu ştiu ce să mă fac 

> cu soţia mea. In fiecare
lună îmi cere câte un mi
lion! :■;* 'V.

— Pe ce cheltuie atâţia 
bani ?

—- Nu ştiu. Nu i-am dat 
niciodată...

O
— Luând acest medica

ment veţi dormi toată 
noaptea.

SA TE LUPŢI 
CA O PANTERA

Ei, stimată Coryntină, 
Uite viaţa cum te-nvaţă 
Să treci mândră şî

isteaţă
Prin economii de piaţă 
Parcă a-î avea rUtină/...

Cum (e-ncrânccnează 
unii

Să te lupţi ca o panteră 
Pentru-o clipă efemeră, 
Pentru-o viaţă mai

prosperă 
Ce îmbucură nebunii...

Spune-mi de-ai crezut 
vreodată

într-o astfel de visare ? 
Spune-mi ce valoare are 
Pentru tine-o indexare 
Deja devalorizată ?

Spune.mi : câtă
mulţumire 

îţi aduc a tale zbateri 
Intr-o lume de abateri 
Ce, cu pieptul plin

de bateri, 
Credc-adânc în

nemurire ?

Of, naivă creatură.
Cum de nu pricepi

o lege
Care n-o şă ne dezlege : 
Că-n final ne vom

. alege
Doar cu. ce băgăm

"'•'■'..ii în gură ? 
DUMITRU IIURUBA
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Mulţumesc, doctore. 
La ce interval trebuie să-l

.iau?-.. ■
— Din două In două

ore... ’ ' .i
O

— Doctore, pentru a-ml 
dovedi recunoştinţa, am 
să vă includ in testament. 
După moartea mea veţi 
deveni posesorul unuijni- 
lion de dolari I
i  — Vă mulţumesc 1 i 
exclamă medicul. Sunteţi 
bun să-mj daţi reţeta pe 
care tocmai v-am comple- 
tat-o ? Aş vrea să fae in 
ea o mică modificare...

O
Colega cea nouă, fiind 

extrem de atrăgătoare, face 
o impresie deosebită băr
baţilor. Prezentând-o co
lectivului, şeful i se adre
sează astfel :

— Scumpă colegă; de 
acum încolo vă aşteaptă

. un trecut fantastic !
© •

Un ministru, care tocmai 
efectuase o vizită în străi
nătate, se pregăteşte sâ 
treacă graniţa.

— Aveţi .ceva de decla
rat ? — întreabă vameşul.

— Bineînţeles, imediat!... 
Daţi-mi un microfon, vă 
rog !...

r ■ -V. , / • .  :•

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

HAINA FACE 
PE OM CLEPSIDRA

!!
y i

Multă vreme am considerat că singurul lucru, 
important este inteligenţa şi sufletul omuluj şi nu 
aspectul său exterior. Dar, iarăşi întâmplarea vie- J 
ţii m-a învăţat că proverbele, din bătrâni îşi au! 
sâmburele de adevăr. I

Participam pentru prima oară la o recepţie si- | 
mandicoasă. Ia care invitaţi erau doar oameni | 
importanţi, cred că eu eram singurul invitat fără > 
„titlu" care mă şi pierdeam în mulţimea galantă.) 
Cum eram novice în acel cerc de oameni aleşi, nu , 
prea cunoşteam lumea. Un prieten, pe furiş, grin- I 
tre două conversaţii între cunoscuţi, îmi prezenta J 
elita. Deşi toţi erau eleganţi, câţiva ieşeau în evi- j 
denţă prin însăşi ţinuta lor, erau oameni care prin I 
acrul lor superior îşi trădau poziţia socială. Se sim- j 
ţea eleganţa ca o obişnuinţă pentru ei, s

Câteva zile după aceea, mergând prin oraş cu * 
aceeaşi persoană care îmi făcuse prezentările la | 
recepţia elitelor, îmi atrage atenţia asupra unui • 
bărbat între două vârste, cu părul încărunţit ne-1 
tuns, cu oehelari şi barbă neîngrijită, îmbrăcat cu, 
o cămaşă nu tocmai călcată, pantaloni din tercot 
şi sandale de vară. 1

— Pare cam dezordonat, am spus cu cu pre-1
cauţie pentru a nu jigni imaginea porsoanei nccu- I 
noscute. J

— Vezi, haina face pe om!, am primit răspun- |
sul. Este doctor X, om de ştiinţă, o somitate în > 
domeniul său, altădată era cel mai elegant bărbat 
din oraş. A avut Un deces în familie, de atunci. 
e aşa cum îl vezi. ' -

Să nu uităm : trăim alături de cei ce ne privesc. J
IN A DELEANU |

„MURPHY
• f.egea lui Cooperfield • 

Dacă nu înţelegi un 
anumit cuvânt într-un 
articol tehnic, ignoră-1. 
Articolul va suna foar.
te bine şi fără el.

•  Legea lui Hlade f;
Dacă ai o problemă 
grea, dă-o unui om le- •  
neş; el va găsi cea 
mai simplă cale şă o

.'.rezolve,'
•  Legea lui Zappa

Pe pământ sunt două 
' lucruri omniprezente: 

hidrogenul şi proştii.

3.A.“
Observaţia lui Gabirol 
înţelepţii sunt mul
ţumiţi când descoperă 
adevărul, proşti; a- 
tunci când descoperă, 
falsul.
Legea Iui Colridge 
Extremele se ating. 
Observaţia Iui Kier. 
kegaard
Viaţa poate fi înţe
leasă numai privind 
înapoi,, dar trebuie' 
trăită privind Înainte, 

Selecţie de 
ILIE LEAHU

—• —• —•

AFORISME
de OSCAR tVILDE

• Viaţa c prea serioa
să ca să vorbim de. 
spre ea serios.

• Bărbaţii se insoară, 
căci sunt obosiţi | 
femeile Se mărită, 
căci sunt curioase. 
Ambele părţi se dcz. 
amăgesc.

• Bătrânii cred In 
toate; maturii se în
doiesc de toate; tine-

, rii ştiu totul.

• Prima obligaţie a cri
ticului de artă e să 
tacă — întotdeauna şl 
în toate problemele.

• Nu există întrebări 
indiscrete, ci noma; 
răspunsuri indiscre
te.

• Cu.adcvărat omul po
sedă doar ce-i în el.

•  Când zeii vor să ne 
pedepsească ne în
deplinesc dorinţele, i

•  Arta este cea mal
-intensă formă dcPin

dividualism pe care a 
cunoscut-o omenirea. ‘

:V * :'-.'V VV. 1
•  Cinicul e omul care 

cunoaşte preţul la 
toate şi nu ştie va
loarea la nimic.

•  Nimic na amân pen
tru mâine de ce pot 
face poimâine. <

•  Limba e tatăl şi nu 
copilul gândurilor.

•  Bărbaţii cunosc via
ţa prea devreme, te- 
melle prea târziu. p

• Trăim vremuri b  
care numai proştii 
sunt trataţi serios. !

• Multe lucruri ' ar ii 
aruncate, dacă n-ar 
fi teama că le'adahă

' alţii.

•  Singurul lucru groas» 
nic pe pământ e plic
tiseala.

•  Când seriozitatea lm-
, bătrâneşte se trans

formă în prostie.

Selecţie de 
N. ZAMFIR

Desen de CONSTANTIN GAVRILA
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ORIZONTAL V i) Tip de depresie a- 
dâncă; 2) Moinele tradiţionale pentru 
somn — Stabilit cu certitudine prin apro
piere ; 3) Careu de. natură rebusîstă !—-

-Rezultat obţinut la sondaj — Laturile cu
noscute ale octogonului! ; 4) înghiţită în 
cele din urmă — Conectată la reţeaua lui 
Bachus; 5) Feţele palide ale indienilor — 
Relatarea unui eveniment olimpic; 6)
Adeptul unor ciocniri zgomotoase — Uni
tăţi în termen aflate la datorie; 7)
Gol marcat după o deschidere în adân
cime — Formulare de plecare definiti
vă ; 8) Plasat în spate la bătaie — Inel 
cu sclipiri de safir — Schimbat după re
voluţie ; 9) Rezultat la înfrăţirea mun
ţilor — Semnal de alarmă autodeclanşat; 
io) In jur de zero grade.

VERTICAL,: T) Calificate în econo- 
mia de piaţă; 2) Protectorul micilor
odoare — Echivalentul de schimb la 
negru; 3) Leici de turnare sui-generis!
— Deschidere în regim de curent alter
nativ — Termen precis de contestaţie; 
4) Suprafaţa de răspândire a marilor 
familii — Schimb de culoare la probele 
de fond; 5) Punct pus la o legătură
— Obişnuit să dea din umeri ; 6) Ex
primă o greutate imponderabilă — li 
zice într-un fel la ureche; 7) Colivie

din pământ pentru păsări de pradă — 
Participant activ la acordarea dreptăţii; 
8) Lovitură de începere la polo! — 
Situat în preajma uscatului — Prescripţie 
tradiţională la tremurături; 9) Ajunşi 
ultimii spartani — Fază de atac în trom
bă; 10) Neamurile de la ţară (sg.).

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului „Convertibile" 
apărut în ziarul nostru 

de sâmbăta trecută :
1) TRADUCĂTOR; 2) RACEM — 

MAPE; 3) INIMOS — RAC; 4) MI — 
IRONICI ; 5) I — BS — TUNET ; 6)
TAROD — MA — A; 7) AMULETA — 
AT ; 8). TAM — SĂRURI ; 9) ORAŞ — 
NARAV ; 10) RETRACTARE.

Soluţia problemei din nr. trecut:
V 1. D el!! 1. . / .  e 5

1. . . . . .  c 5 2. D h 4 mat
2. Da5 mat

MAT ÎN 2 MUTĂRI

'ţm  f r n  m m  %
m  w â  - î l #  I

y//m  W M  9
m __ m  m .

Controlul poziţiei :

ALB; Rg3, Tf 6, Ce6, p : g 5 
NEGRU: R h 5, C g 6.



IANCIT DIN BRAD -
125 de ani de scoală românească in Zarand

i

Gimnaziul românesc din 
Brad, al cincilea din 
Transilvania, a fost  
înfiinţat în 186'J. La una 
dintre întâlnirile intelec
tualilor, câţiva preoţi din 
Brad şi din împrejurimi, 
adunaţi în ospătăria tui 
Fraacisc Zawaţchi, măr
turiseau gânduri legate 
de necesitatea deschiderii 
unor şcoli şi, mai ales. 
a unui gimnaziu. LipS3 
unui local şi lipsa fon- 
duriior apar ca piedici 
greu de trecut. O soluţie 
este furnizată chiar de 
gaadă. Aceasta oferă, în 
schimbul a 2000 de fio- 
i$m, localul pentru gim
naziu, ©el şase preoţi — 
Ioan Fieâr din Ruda, 
Avram Suciu din Podele, 
Gegcgtu Bogdan din 
Brad, Lazăr Corn şa din 
iUbiţn, loachim Comşa 
din Zdrapţi şi Henţu din 
ilişea — au căzut de 
aewd să cumpere imobi- 
lut. Tranzacţia este adusă 
la cunoştinţă protopopu
lui losif Başa, referentul 
problemelor culturale în 
Comitatul Zarand. Acesta 
este Încântat de idee. ~Lo- 
calul se va cumpăra cu 
banh rezultaţi dintr-o co
lectă făcută de preoţii 
satelor- Se stabilesc $u. 
tne de 30, 40, 50 de co
roane. eu plata în doi 
ani

In 14 martie 1.861, Io- ■ 
sif Başa îl înştiinţează pe 
Andrei; Şaguna care, in 
calitate de episcop, avea 
pri^ lege jurisdicţia, con
trolul şi îndrumarea, pro
blemelor şcolare confe
sionale. Episcopul nu în

târzie cu un răspuns 
încurajator. „Primiţi sfa
tul meu şi împliniţi fă
găduinţa voastră spre 
cumpărarea caselor din 
Brad şl le prefaceţi în 
izvor de lumină, după 
cum ne'cere timpu] de 
astăzi".

Conducătorii Comitatu
lui Zarand, sesizaţi de 
referentul cultural, au în
scris in programul de 
lucru, ca urgenţă, pro
blema culturală. losif 

Başa primeşte sarcina 
strângerii materialului şi 
întocmirii referatului. 
Congregaţia comitatensă 
aprobă, în şedinţa din 8/ 
20 octombrie 1861, înfiin
ţarea gimnaziului de la 
Brad. S e  ridică însă 
probleme legate de ca
racterul acestuia Condu
cerea comitatului opta 
pentru un gimnaziu na
ţional român şi nu con
fesional ortodox, cum ar 
fi dorit preoţii. Punctele 
de vedere diferite-amână 
aplicarea celor hotărâte şi 
întârzie primirea apro
bării din partea Ministe
rului de Instrucţie Pu
blică a Regatului Ungar 
pentru deschiderea cursu
rilor.

Numai după apariţia 
Legii 38/1868, referitoare 
la învăţământ, coroborată 
şi cu legea naţionalităţi
lor, s-a putut ajunge la 
un acord unanim, în ur
ma căruia a fost stabi
lită denumirea de gimna
ziu român gr. or-, formă 
acceptată şl de Andrei Şa
guna şi de minister. O- 
dată obţinută aprobarea,

se trece la redactarea pro
iectului de statut care va 
fi aprobat in sesiunea co
misiei şcolare din 8 fe
bruarie 1869. Statutul 
prevedea în paragraful I 
„Gimnaziul din Brad, Co
mitatul Zarand, e gim
naziu român gr. or„ el 
e gimnaziu mare de opt 
clase şi se bucură de toate 
drepturile şi prerogativele 
U nU j gimnaziu public de 
stat“.

Fondurile au fost asi
gurate din contribuţia Ce
lor 92 de comune din 
Zarand care cedează o- 
bligaţiunile rezultate din 
titlurile împrumutului de 
stat în valoare de 58 310 
florini. După statut, gim
naziul era proprietatea 
protopopiatelor Brad şi 
Hălmagiu şi se conducea 
de reprezentanţa gimna
zială, compusă din 72 de 
membri, având un comitet 
administrativ de 12 mem
bri. Directorul gimnaziu
lui era protopopul Za- 
randului, iar după com
pletare cu clasele V— 
VIII va fj ales dintre 
profesorii calificaţi ai 
şcolii. Simeon Băcilă, 
Moise Lazăr,. Gh. Părău, 
Constantin Costin, Nicolae 
Mihălţeanu, Artemiu- Fe- 
neşan, Petru Prodan au 
făcut parte din prima 
generaţie de dascăli ai 
„gimnaziului mare“ din1 
Brad.

i

Prof. STEUAN CIRCO, 
Directorul Liceului 

„Avram Iancu" Brad

LUNI, 5 SEPTEMBRIE
I M -  1 ■

1X00 Interferenţe (r); 14,00 Actualităţi;
14.10 TVR iaşi; 14,50 TVR Cluj-Napoca;
13,30 Desene ' animate; 10.00 Actualităţi;
16.10 Avanpremiera TV; 16,25 Turism şi 
agroturism; 17,00 Emisiune în limba na-

■ ghlnrii; 18,30 California visează (s., 11); 
IMÎ De luni până luni; 19,30 Desene a- 
nimatc; 20,00 Actualităţi, meteo; 20,40 
Publicitate; 20,45 Teatru TV; 22,35 Trans. 
locator; 23,05 MTV: noutăţi muzicale; 
23,35 Actualităţi; 0,00 Cultura în lume; 
0,30 Repriza a m-a.

I VH 2
14.00 Actualităţi; 14,10 Politica între 

ideal şi real; |4,40 Selecţiuni din Festi- ; 
valul Muzicii de Cameră, Braşov '94;
15.10 Videoclipuri; 15,30 Atlas (r); 16,00
Desene animate; 16,30 Şi bogaţii plâng 
.(s, 87); 17,00 In direct economia; 17,40 
Mâla Mujer; (s., ep. 56); 18.30 în faţa 
D-voastrS; 20,00 Actualităţi; 20,40 Rit
muri muzicale; 21,00 TVM — Mesager; 
213M) filtre da şi nu; 22,00 TV5 Europe; 
223)0 Holocaust (s„ ep. 9); 23,20 Instanta
nee Worfdnet; 0,00 Jazz club.

MARTI, 6 SEPTEMBRIE
- i v r i
7.00 TVM — Telematinal; 10,20 Desene 

animate; 10,50 California visează (s./r.); 
113 Holocaust (s./r.); 12,20 Mala Mujer 
(a./r.); 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi; 
15,05 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 
16,16 Fii fu însuţi; 17,00 Convieţuiri; 18,00 
SKbix fes); 18,30 California visează (s., 
12); 19,00 Clio; 19,30 Desene animate;
20,00 Actualităţi, meteo; 20,45 Film; 22,30 
Reflector; 23,10 Rock-pop bazar; 23,30 
Actualităţi; 0,00 Gong; 0,20 Meridianele 
dânsului,

1 V K  2 -

7JUt TVR Cluj-Napoca; 8,00 Microreci- 
tal; S. Dumitrescu; 8,15 Tezaur folcloric 
<«•);_ 9,00 Mag. satelit; 16,00 Ora de mu
zică; 11,00 Telejurnal VVorldnet; 11,30

DE STATISTICA 
Principalii indicatori ai economiei 
judeţului Hunedoara in 7 luni 1994

i
I

Iulie 1994 faţă de:

Iunie
1994

Iulie
1993

Media
lunară
1993

*>l faţă 
de 7 luni 

’93 %

Producţia industrială 104,5 98,1 106,9 984
Productivitatea muncii în industrie 104,7 102,0 110,9 101,1
Numărul salariaţilor din industrie 
Export

99.8 96,2 96,4 974
81,9

111,5
63,1 96,2 99,1

Vânzări de mărfuri cu amănuntul 98,2 65,8 884
Servicii prestate populaţiei 96,3 115,3 120,7 103,6
Producţia principalelor produse 

industriale 
—«■ huilă netă 102,4 117,7 1144 109,9
— oţel 101,7 96,3 98,0 102,4
— laminate 112,2 97,0 113,4 98,9
— ciment 100,0 114,0 113,0 1034
— bere 82,2 148,0 127,6 89,4
— carne tăiată în abatoare 79.0 41,9 36,4 604
— lapte de consum 104,7 102,9 111,8 74,9
— pâine 79,0 65,5 67,6 63,8

Efectivele de animale la 
31. VII. 1994 
Bovine 99,6 94,4 ac 94,4
— la populaţie 99,6 95,9 X 95,9
Porcine 103,5 97,5 X 97,5
— la 'populaţie 103,4 98,2 . X • 98,2
Ovine 96,9 92,5 X 9235
—- la populaţie • 96,6 93,8 X 93,8
Păsări 106,4 66,6 X 66,6
— la populaţie 101,7 97,6 X r“ 97,6

Câştigul salarial mediu nominal 
— brut 121,8 255,2 258,3 3074
— net 1194 242,3 2583) 304,0

Preţurile de consum la populaţie 101,6 244,5 252, Q 3084
— mărfuri alimentare 100,6 247,9 258,9 302,9
— mărfuri ncalimentare 102,7 2413) 241.9 309,8
— servicii 102,0 242,4 259,1 319,1

m 'mmm-'*'-. &mm.* ‘mmm « ■
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Videoclipuri; 11,40 Dai.; 12,16 Teatru (r);
14,10 Tfeledocumentar; 15,00 Caro! cel 
Mare <s./r.); 16,00 D.a.; 16,30 Şi bogaţii 
plâng fs„ 88); 17,00 23 de milioane fdo);
18.30 Măseaua de minte; 19,16 Maia Mu. 
jer (s., 57); 2O.O0 Actualităţi; 26A0 Rit
muri muzicale; 21,00 TVM —- Mesager;
21.30 Tribuna nonconformiştilor; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Credo; 0,00 Studio rock.

MIERCURI, 7 SEPTEMBRIE
1

7.00 TVM -r- Telematinal; 1 0 ,2 0  Desene 
animate; 10,45 Videoleşicoo; 11,45 Cali
fornia visează (s./r,); 12,15 Mala Mujer 
(s./r.); 13.05 1001 audiţii; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,05 TIR Cluj-Na
poca; 16,10 Magazin sportiv; 17,00 Micro- 
recital; 17,15 Alfa şi omega; 18,30 Cali
fornia visează (s„ 12); 19,20 Timpul Euro
pei; 19,50 Desene animate; 20,00 Actua. 
lităţi, meteo; 20,45 Dr.Quinn (s„ cp. 15);
21.45 Noi frontiere; 22,30 Reflecţii rutiere;
22.45 Melodii populare; 23,00 Confluenţe;
23.30 Actualităţi; 23,50 întâlnirea de Ia 
miezul nopţii.

TV R  2
7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Refrenele 

amintirilor; 9,00 Caleidoscop; 10.05 Ora 
de muzică; 11,00 Telejurnal VVorldnet;
11.30 D.a.; 12,00 Gong (r); 12,30 Oaspeţi 
Ia Ateneu; 13,00 Mag. VVorldnet; 14,10 
Serialul serialelor; 15,00 Videoclipuri;
15.30 Arte vizuale; 16,00 Da.; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 Mini-eco; 17,40 
Em. în Ib. maghiară; 19,10 Mala Mujer 
(s. ,58); 20,00 Actualităţi; 20,30 Ritmuri 
muzicale; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Formula 3; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Ca
fenea artistică; 0,00 Meridianele dansului.

JOI, 8 SEPTEMBRIE 
TVR 1

7.00 TVM — Telematinal; 10,20 Desene 
animate; 10,50 Călătorie de neuitat (s./r.); 
12,20 Mala Mujer (s./r.); 13,05 1001 audiţii;
14.00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj. 
Napoca; 16,10 Divertisment internaţional;
17.00 Sub semnul întrebării; 18,00 Crono- 
grafii; 18,30 California visează (s., 13);
19.00 Medicina pentru toţi; 19,30 Desene 
animate; 20,00 Actualităţi, meteo; 20,50 
Ludwig (s. Italia, ep. 2) cu R. Schneider, 
regia Visconti; 21,45 Studioul economic; 
22,25 Enigma (cs>; 22,55 Simpozion; 23,45 
Actualităţi; 0,05 Forsytc Saga (s).

I V R 2
7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Mari an

sambluri folclorice; 9,00 Videosatclit;
10.00 Ora de muzică; 11,00 Telejurnal; 
VVorldnet; 11.30 Desene animate; 12,00 
Plante şi oameni; 13,00 Lumină din 
lumină <r); 14,00 Actualităţi; 14,10 Ma. 
gaz» social; 15,00 Carol ccl Mare (s); 
1&00 Desene animate; 16,30 % I 
plâng (s., 90); 17,00 Ceaiul de Ia ora 5;
19.00 Emisiune în limba germană; 20,00 
Actualităţi; 20,30 Ritmuri muzicale; 21,00 
TVM — Mesager; 21,30 Pro memoria;
22.00 TV5 Europe; 22,30 Film; 0,00 Mu
zica e viaţa mea.

VINERI, 9 SEPTEMBRIE
TV R  1

7.00 TVM — Telematinal; 10,05 Calen
dar; 10,20 Curcubeu; 11,20 California vi
sează (s.r.); 1L50 MTV: noutăţi muzicale; 
12,20 Mala Mujer (s./r.); 13,10 1001 audiţii;
14.00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,05 
TVR Cluj-Napoca; 15,45 Tradiţii; 16,25 
Din lumea afacerilor; 16,45 Pompierii vă 
informează; ' 17,00 Emisiune în limba 
germ.; 18,00 Pro Patria; 19,00 întoarcerea 
la Eden (s., 28);. 20,00 Actualităţi; meteo, 
sport; 21,00 Film; 23,00 Sensul schim
bării; 23,35 Actualităţi; 0,15 Romanţa a- 
mintirilor; 0,30 MTV: noutăţi muzicale;
1.00 Cinematograful de noapte.

T V R 2
7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Matinal 

jazz; 9,00 Videoclipuri; 10,05 Ora de mu
zică; 11,00 Telejurnal VVorldnet; 11,30 De
sene animate; 12,00 Simpozion; 13,00 
Vârstele peliculei; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Varietăţi; 15,00 Bursa invenţiilor; 16,00 
Desene animate; 16,30 Şi bogaţii plâng 
(s., 91); 17,00 Arena; 18,10 Mala Mujer 
(s„ 60); 19,00 Concertul Orchestrei Sim
fonice a Filarmonicii „George Enescu"“;
21.00 TVM — Mesager; 21,30 Oameni care 
au fost; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Teatru 
TV; 23,35 Videoclipuri.

SAMBÂTA, 10 SEPTEMBRIE
T V R  1

7.00 Bună dimineaţa... de la Iaşi!; 8,00 
întâlnirea de sâmbătă de la Cluj-Napoca;
9.00 Calendar; 9,10 Feriţuvă de măgăruş!; 
103)0 Film serial pentru copii * Lassie 
(SUA. 1989), Episodul 23; 10,30 Pas cu 
pas. Emisiune de ştiinţă şi cultură gene
rală; 1L30 Vârstele peliculei; 12,30 Po
vestea vorbei; 13,00 1001 audiţii; 143)0 
Actualităţi; 14,10 Ora 25 — tranzit TV; 
19,i5 Teleeneiclopedia; 20,00 Actualităţi;

20,40 Publicitate; 20,45 Film serial •  
Mancuso de la FBI (SUA). Episodul 8;
21,45 Bună seara, amintiri... Medalion Şte
fan Tapalagă; 22.40 Săptămâna sportivă;
23.10 MTV •  Euro Top 20; 23,40 Actuali
tăţi; 23,55 Film serial •  Hunter (SUA); 
0,55 Skip rock ’94; 1,55 închiderea progra- 
mulul.

TV R  2
8.00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 

Studioului TVR din Cluj-Napoca; 133)0 
ISt meridian magazin; 16,00 Desene ani
mate •  Candy, Candy; 163)0 Film serial 
e Şi bogaţii plâng (Mexic); 17,00 Stu. 
dioul de literatură; 18,00 Tradiţii; 18,30 
Convieţuiri; 19,30 Pariaţi pe campion;
20,00 Actualităţi; 20,30 Divertisment mu
zical; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 Me
mento cultural; 22,00 Jazz-magazin; 22,30 
Interferenţe; 24,00 Astă seară petreceţi 
cu noi!; 1,00 închiderea programului,

DUMINICA, 11 SEPTEMBRIE
TV R I

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Calendar;
9.10 Ping, pong!; 10,00 Film seria! pen
tru copii •  O lume dispărută (SUA, 1991);
10,30 Lumină din lumină; 11,30 Viaţa 
satului; 13,00 Din albumul celor mai fru
moase melodii populare; 13,30 Atlas; 14,00 
Actualităţi; 14,10 Poşta TV; 14,20 Video- 
magazin. De la egal la egal cu Maria 
Ciobanu şi invitaţii săi; 17,50 Serial SF 
• Star Trek; 18,45 A doua Românie; 19,15 
Robingo; 19,55 Publicitate; 20,00 Actuali, 
taţi; 20,50 Film artistic Furia îngerilor (SUA 
1990); 22,30 Arhitectură şi geografie sa. 
eră; 23,30 Actualităţi; 23,45 Festivalul in
ternaţional de Teatru — Avignon 94; 
0,15 lin cântec, o floare; 0,45 Campionatul 
Mondial de Automobilism formula unu: 
Marele Premiu ai Italiei;

TV R  2
8.00 Program al Studioului TVR din 

Iaşi; 13,00 Film serial (r) • Dr. Quin» 
(SUA, 1992); 14,00 Actualităţi; 14,10 Con
cert. Roxette; 15,00 Desene animate • 
Candy, Candy; 15,25 Film serial •  Şi 
bogaţii plâng (Mexic); 15,55 Campionatul 
Mondial de Automobilism formula unu; 
Marele Premiu al Italiei; 17,45 Serata 
TV; 20,00 Actualităţi; 20,30 Ritmuri mu
zicale; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Descoperirea Planetei; 22,00 Foesis; 22,15 
La puterea a doua; 23,00 Film artistic • 
O fată şi nişte puşti; 0,50 închiderea pro. 
gramului.
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S.C. 4 AS PRODIMPEX SRL DEVA
OFERÂ spre vânzare

FABRICI DE BERE tip KALTENECKER, 
cu capacitate intre 650—-1300 Vzi Ia preţuri şi 
condiţii avantajoase.

•  PREŢURILE DE VÂNZARE conţin 
următoarele servicii:

si

— asigurarea proiectării pentru instalarea 
fabricii de bere;

— transportul întregii instalaţii la destina
ţie.

•  SE ASIGURA:
— un an garanţie pentru piesele în miş

care;
— cinci ani garanţie pentru rezervoare;
— zece ani piese de schimb;
— reţeta de fabricaţie a berii.
Informaţii şi alte relaţii suplimentare la 

J sediul firmei, str. B. Şt. Delavrancea, nr. 13, 
ap. 5 — Deva sau la telefon: 612145 şi telefax: 
613668.

Gheia succesului dvs — 
S.C. „FARES“ S A. 

ORAŞTIE!
S.C. „FARES" S.A. ORÂSTIE. Str. Plan

telor, nr. 50, tel.: 054/641940; 054/647572. Fax 
054/641942; Telex 72612.

Asigură o gamă variată de produse la cele 
mai mici preţuri:

•  BĂUTURI ALCOOLICE:
— lichioruri (banane, căpşuni, frăguţe, ana

nas, caise, vanilie, cacao, cocos, mentă, mango, 
pepene galben) — 900 lei/st. 0,5 1

— rom, vermut, rachiu — 1050 — 1250 
lei/st. 0,5 1

•CONCENTRATE PENTRU BĂUTURI 
RĂCORITOARE pe bază de zahăr şi arome e- 
xotice şi indigene:

— cola, kiwi, mango, căpşuni —600 lei/kg, 
695 lei/st. 0,5 1

— orange, banane, ananas, piersică — 750 
lei/kg, 695 lei/st. 0,5 1

— cătină, măceş, soc — 630 lei/st. 0,5 1
•  AROME DIN FRUCTE EXOTICE ŞI IN

DIGENE — 14 000—25 000 lei/kg. .
Potrivit tradiţiei firmei noastre, vă oferim, 

pentru sănătatea dvs., următoarele produse na
turale:

•  Ceaiuri ambalate la doze (tei, muşeţel, 
măceşe, mentă, sunătoare, aromat) — 350—1000 
lei/cutic a 50 doze. ^

•  Ceaiuri din plante medicinale — 175— 
500 lei/punga a 100 g.

•  Sirop contra tusei „Plantusin" —. 630 
lei/st. 0,5 1.

•  Băutură tip bitter suedez, „Toniplant“ 
— 815 lei/st. 0,250 l

AŞTEPTAM OFERTE pentru:
— alcool etilic 96 grade
— zahăr
— acid citric
CONTACTAŢI-NE ŞI NU VEŢI REGRE

TA!__________________ _______ (0090119)
; ATENŢIE! ,

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI I 
î AL EXPEBŢILOR AUTORIZAŢI — FILIALA J 
! HUNEDOARA J
j . Organizează cursuri de iniţiere în contabi- i 
! litate şi informatică pe calculator la Deva şi î 
I contabilitate la Hunedoara; I

IMPORTANT!
I La absolvire se vor elibera certificate care |  
j conferă dreptul de a profesa In domeniu. î 
j  Primul curs — 5 • -pt. a,c. I

Informaţii Ia telefoanele: 614658, 625586, j 
611758, 711451. «
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S.C. „QUASAR ELECTRO" S.R.L. 
D E V A

Bdul Decebal, bl. R, parter 
Tel./Fax 611261, 614983 

VA OFERĂ CU PLATA In RATE
• TV color MEGAVISION, cu şi fără 

teletext;
• Videoplayer, videorecorder;
• Instalaţii complete de satelit şi compo

nente ;
• Maşini de spălat automate;
• Frigidere şi congelatoare ARCTIC;
• Vitrine frigorifice.
De asemenea, vă oferă en gros-:
• cosete audio si video RAKS.

S.C. „HORTICOLA“ S.A. DEVA

"wr- w m  x »

i

In fiecare zi, între orele 8—16 :
•  PRUNE PENTRU ŢUICA
Ia preţul de 200 lei/kg, *
Vânzarea se face de la Ferma nr. 5 Sîn- »

tuhalm, telefon 620973 şi de la Ferma nr. 6) 
Deva, str. Călugăreni, telefon 611287. 1

•  STRUGURI DE MASĂ \
la preţ negociabil, la Ferma nr. 10 Şoimuş. ţ 
De asemenea, vinde zilnic, direct din fer- ţ

me, pe bază de comenzi: morcovi, pătrunjel, ţ 
ţelină, sfeclă roşie, cartofi, roşii, mere, varză, 
gulii, ţuică de prună şi rachiu de mere.

(cmd.)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
TRANSLOC S.A. DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de

i •  MANAdER
în conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi a 

normelor metodologice elaborate de F.P.S.
Ofertele se vor depune în termen de 30 

zile de la data apariţiei ultimului anunţ din 
ziar, în plic sigilat, la sediul TRANSLOC S.A. 
din str. Depozitelor, nr. 2.

Documentele şi informaţii suplimentare se 
pot obţine Ia sediul societăţii sau la telefon 
623645. (639782)

S.C. BAŢEGTRANS S.A.
Anunţă Intenţia de majorare Ia tarifele 

auto de marfă si călători, începând cu 1 oct. 
1994.

J S.C. „CEPKOMIN" S.A. DEVA
j. vinde prin
% —V.

I

I
următoarele utilaje:
•  Tractor cu lamă buldozer — 1 buc.
•  Transformator tensiune — în ulei 
1600 KVA; 20/0,4 Kv — 2 buc. I

Ii Licitaţia va avea loc în data de 15. 09. ’94, , 
* Ia sediul societăţii din str. 22 Decembrie, nr. I 
I 37 A. !
! ..............  ____i
l

FOTO MIRON 5 DEVA

Bdul Decebal, nr. 22

FOLOSIND CELE MAI MICI PREŢURI. 
FOLOSIND MATERIALE KODAK
în mai puţin de 1 oră la noi se pot:

developa filme color toate tipurile

1 .

I
' i■ *

\' %
I%
I

• %

19
I%
\- 9
I*
I

1■ *
I •  executa fotografii color diferite dimensiuni-®
| •  executa fotografii polaroid 
*
I%
I

Pentru profesionişti:. REDUCERI DE PRE 
ŢURI. (9944)

I

COMPLEXUL „EUROVENUS"
Situat în DEVA — SlNTUHALM (intersec

ţia Hunedoara).
Vă oferă prin
SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA 

cel mai mare magazin de mobilă din ţarăî
•  Un bogat sortiment de mobilier: bucă

tării, sufragerii, durmitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc.

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şi *  
apartamentelor, asigurând transportul şi 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.

N O U !
S.C. SCORPION S.R.L. 

din Hunedoara, str. Constantin Bursan, nr. 1 
Vă oferă en gros:
•  PULPE DE PUI S.U.A., .

la preţui de 3060 lei/kg., v |
Telefon 717439. (090105) (

S.C. M A G -  

o  ROM S R L.

I

HOTEL „DIANA“ 
GEOAGIU - BAI

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

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



| ; aniversari
j- i '
: » Ca prilejul pensionă- 
rii domnului Şofron Măr
ginean, director tehnic al 

! filialei silvice Deva, co
legii de serviciu şi subalter
nii din filială şi ocoale 

j iilvioe îi adresează urări 
Jle sănătate, viaţă lungă şi 
Jdulţumiri pentru compe- 
; ţenţa, cinstea şi 'devota-' 
tnentul cu care a slujit in
teresele silviculturii în 

! judeţul Hunedoara peste 
&8 de ani.

VANZAR1 -- 
CUMPĂRĂRI

jk-k * * * * * **' * ** ****** ******** *
•  S.C. Monica SRL 

Brad vinde en gros 
haine import Olanda', 
sortate şi nesortate de 
sezon la 3029 lei/kg, 
inclus TVA, uleiuri ţi 
unsori Speedoi] de 
înaltă performanţă 
pentru motoare Diesel 
şi cu benzină, BMW 
518, IFA izotermă 6t, 
preţuri foarte avanta
joase, Tel. 054/650961. 

i după ora 19. (10024>
*„#*#***-»*»**.*#•♦***»**,

•  Vând garsonieră con
fort I, Kogălniceanu, bl. 

*56, ap. 8, etaj 1, Deva.
tel. 615176 sau 618829.

* • (10035)
ţ * Vând apartament 
ultracentral trei camere, 
"'două băl, decomandat, tel, 
625275. (10049)

ţ •  Vând apartament 2 
camere, ultracentral, deo- 

' sebit, telefon 619566.
/  (10095)
* • Vând ■ aparat pop
i r ă ,  american. Informaţii 
-iei. 616295. (10075)
| 0  Vând 50 oi, sat Po-
-joga, nr. 59, com. Zam.

(9659).
1 .0 Vând casă cu etaj, 
grădină, Deva, str. Matei 
Gorvin, nr. 13. (10080)

•  Vând casă, trei ca
mere, dependinţe, gaz,

•Anexe şi grădină. Spini, 
'nr, 32, tel. 647142. (10072)
i 0 Vând Ford Sicrra 1600 
pentru piese, tel. 613301. 

î (9937)
’< 0 Vând OltcU metalizat,
noiembrie 1993, 6000 km, 
3500 DM, tel. 612480.

% (10018)
•  Vând Opel Record 

.4986, 100 000 km. preţ
* â 500 000. Cugir, tel.
058/751998. (9966)

•  Vând casă, grădină,
anexe în Batiz, nr. 201. 
Informaţii Petreni, tel, 
672351. ' ; . (10105)

•  Vând Dacia 1100 stare 
foarte bună, tel. 628979.

(10101)
•  Vând garsonieră De

va, parter, Băleescu, 4 mi
lioane. Tel. 623534. (10104)

•  Vân^ convenabil- com
bină germană Diesel, Volvo 
343 avariat, motor plus cu
tie Audi — 80. Sarmizege
tusa, tel. 762217. (10106)

•  Cumpăr talon Audi 80
sau VW Passat, închiriez 
cort .şi veselă pentru nunti. 
Haţeg. J17283, (10120)

•  Vând instalaţie recep
ţie satelit completă, 250 000 
lei. Tel. 616395. (10087)

•  Vând casă în roşu 
pentru -reconstrucţie (de
molare). Tel. 626065.

; (10127)
•  Vând apartament două

camere, bl. 14. cartier Da- 
oia, tel. 628363. (10098)

• Vând garsonieră De
va, Băleescu, confort I,

tel. 626532. (10097)
•  Cumpăr casă cu gră

dină în Brad. "Tel. 625174.
(10126)

• Vând apartament 3
camere, etaj 1, deosebit, 
îmbunătăţiri, 92 mp, Tel. 
625174. (10126)

•  Vând pătule metalice
pentru porumb, capacitate 
6—7 tone, tel. 620719 —
V e s a r  (10124)

•  Vând convenabil 29 
ar; vie, 49 ari teren pă
şune, în Deva. Tel. 612418.

(10123)
• Vând apartament con

fort redus, 2 camere şi 
baie, bl. 4, ap. 21, Dacia, 
informaţii tel. 624401.

, 1 (10180)
• Vând apartament 4 

camere decomandate (e- 
ventual două rate) sau 
schimb cu două camere, 
plus diferenţă, Eminescu, 
C 2, tel. 621940, seara.

(10117)

•  Vând casă, apă, gaz, 
Călugăreni 9i Deva. In
formaţii Horea, 66. (10113)

• Vând bibliotecă ma-
hon, butelie voiaj polo
neză, pian vienez, tablă
cupru. Tel. 650130. (9890)

H—•- . -* :  #'-'■* * —. * * * */«■:

0  Vând apartament 
4 camere, Deva, cen
tral sau schimb cu 
două camere, plus di
ferenţă. închiriez spa
ţiu comercial central 
80 mp. Informaţii tel. 
612605, 623653. (10023)

•  S.C. Terra Com 
S.R.L. Deva oferă 
spre vânzare cazane 
import pentru încăl
zire centrală. Infor
maţii tei. 623834.

(10061)

• Vând tractor U—650 
cu plug şi grapă, stare 
excepţională. Relaţii la tel. 
621002, după ora 16.

(10088)
•  Vând casă cu anexe, 

gaz, canalizare, grădină,
v Deva, str. Mărăşeşti 39, 
suprafaţa 600 mp. (10070)

/ * Vând urgent Oltcit
Club 11 RL metalizat, în 
garanţie, fabricaţie noiem
brie i993, preţ informativ 
3600 DM. Informaţii- tel. 
614834 sau 614023. (10102)

•  Vând urgent casă deo
sebită în Simeria, preţ 
convenabil, tel. 054/618712.

(10108)

• Vând loc de casă in
travilan, are apă, gaz. 
Deva, str. 1 Ma; 25,■tel. 
622831. (10045)

• Vând apartament 3
camere îmbunătăţit, cu te
lefon. Orăstie, str. Mure
şului, bl. 11, ap. 11. In
formaţii Sebeş, tel. 058/ 
733349. (10099)

•  Vând apartament 2 _ 
camere cu îmbunătăţiri, 
două balcoane închise, zo
nă centrală, tel. 616023.

(10144)

• Vând combină muzi
cală Pâlladium, maşină 
automată de'spălat, tele
vizor color şi maşină scris, 
toate import Germania. Tel. 
628698. (10143)

• Vând societate comer
cială în funcţiune (bar, 
magazin, depozit en-gros). 
Deva, tel. 614904. (10142)

• Vând mobilă dormitor,
Deva, tel. 613756'. (10138)

• Vând apartament două
camere, str. M. Eminescu, 
nr. 20. (90121)

• Vând la preţuri con
venabile televizoare alb- 
negru, color, videorecorder. 
Tel. 717094. (9084)

• Vând teren parcelat
pentru garaje cu acte. 
Tei. 713609. (9085)

•  Vând 3000 mp teren

intravilan, posibilităţi con 
ştrueţie. Tel. 721108. (9089)

•  Vând casă cu gră
dină, Răcăştie, nr. 86, fa
milia Doboli. (90.0)

•  Vând motocicletă .1 li
pitor 4, preţ negociabil, 
stare perfectă. Tel. 717457.

(9091)
• Vând VW LT 31, 1987, 

3,2 tone, Diesel. Tei. 714440.
(9092)

• Vând Renault Fuego 
GTX, piese schimb. Peş- 
tişu Mare, nr. 209. (9093)

• Vând cavou două' per
soane cu cruce de mar
mură în cimjtirul mic Po
pa Şapcă, Tel. 714021.

V (9094)
• Vând apartament 3 

camere ultracentral, te). 
614962, orele 16—20.

■ (10187)'
• Vând casă cu gaz şi

apă, Deva, str. 16 Februa
rie, nr. 11. (10136)

•  Vând convenabil tele
vizor color Funai nou 
Informaţii tel. 627634. <,

(10084)
• Vând gospodărie 5

camere, hol, debara, baie; 
cămară, garaj, pivniţă, 
boxă, coteţ porci, păsări, 
grădină- împrejmuită, 600 
mp pomi fructiferi, vie, 
flori. Deva, str. Vânători
lor, nr. 29. (10129)

•  Vând apartament două 
camere doeajrtandate. stare 
foarte bună,; geupabii i-

. mediat, tei. (h?893. (10130)
• Vând microbuz Bar- 

kas. tel. 620216, 614953.
(10132)

• Vând 30 oi şi 10 capre
sau schimb cu tractor la 
înţelegere. Râu de Mori. 
nr. 38. (10133)

•  Vând BMW 320 în
matriculat, tel. 618827.

(10134)
• Vând apartament con

fort I cu trei camere par
ter sau schimb cu aparta
ment două camere în zon i 
Băleescu. Tel. 620953, zil- 
nic. • (10110)

• Vând societate comer
cială, Informaţii la tel. 
615269, zilnic. (10110)

•  S.C. Agroservice S.R.L.
Deva anunţă intenţia de 
majorare a preţurilor ca 
urmare a creşterii preţu
rilor ia j)iese dc schimb 
şi materiale. (10128)

•  Vând apartament două
camere, zona Mioriţa, bl 
E 13 .preţ 7 000 000,' tei. 
618700. (90368)

• Vând Audi 80, an
fabricaţie 1988, bej meta
lizat, stare excelentă, preţ 
9000 DM, tel. 625267, 624550, 
după ora 19. (90366)

• Vând Volkswagen
Transporter Turbo Diesel, 
an fabricaţie 22. 09. 1988
si motor Vw Transporter 
Diesel 1,6. Tel. 718852.

(90365)
• De vânzare ladă. fri-

. gorifică cu capac, congela
tor cu 4 sertare, frigider 
160 1, tel. 628557. (60363)

• Vând televizor color,
aib-nogru, computer 386. 
Caut teren construcţie, tel. 
717381 (90362)

•  Vând apartament două
Camere decomandate, ul
tramodern, * etaj 2, Băl
eescu, Tel. 628992. (90360)

Ocazie! Vând aparta
ment două camere, mobi
lat, sâmbătă 8—18, dumi
nică 18—22, tel. 613852. 7

(90358)
• Vând armă vânătoare,

l.i K 16, tel. 130, Vată.
(10155)

•  Vând Barkas 1988, 
stare excelentă, 3200 DM, 
negociabil, tel. 613456.

(10152)
•  Vând apartament două 

camere, decomandate, cen.

trai sau schimb cu gar
sonieră plus diferenţă De
va, bdul Libertăţii C 1/34.

(10147)
•  Vând casă cu grădină,

dependinţe, teren arabil, sau 
schimb eu apartament în 
Deva, tel. 616548. (10148)

•  Vând (negociabil) a- 
parlament , două camere, 
tei. 628437, după ora 16.

(10146)
• Vând Mountiiin Bike 

GT, 500 DM şi maSîi su
fragerie cu şase scaune 
tapiţate, tel. 625420. (90302)

• Vând apartament cen
tral trei camere, con vena 
bil, tel. 621553 Deva. \ ■

(90355)
•  Vând 1400 mp teren, 

posibilităţi construcţii, gaz 
zona Ceangăi, tei. 620469.

(90367)
• Vând videorecorder 

stereo, televizoare color 
Sitaki, Condor, Stereo 72, 
1000 mărci, satelit stereo 
Tel. 724986, 728433. (9101)

OFERTE DE 
SERVICII

• Mişu Luppa anunţă 
excursie in Turcia, dumi
nică, 4 septembrie 1934, 
50 000 lei. Tel. 612166

(90110)
• Efectuez transport, 

marfă 1,5 tone volum mare, 
convenabil, tei.616358.

. . .  (9902)
•  S.C. Servconi S.R.L. 

Deva organizează curs dc 
iniţiere în contabilitate, în
cepând cu 15 septembrie 
1994. Informaţii tel. 611881.

(10122)

•  întreţin bătrâni con
tra găzduire. Tel. 622146

(101115)
• Caut femeie îngrijire 

copil. Deva, tel. 618458.
(90122)

• Vrei să câştigi 200 000 
lei lunar .şi mai mu.t 
lucrând 6 ore pe zi? Dacă 
eşti activ şi ai voinţă poţi 
reuşi, prezentând la ' parti
culari mărfuri de prima 
calitate, produse în Italia 
Vârsta minimă 18 ani. Se 
cere maximă seriozitate. 
Prezentaţi-vă de luni 5 
septembrie după ora 15 
cu document dc identitate, 
la Butic „Gioia‘‘ în str. 
A. Mure.şanu, nr. 1 (în 
dreapta Casei de Cultură).

(9036))
DIVERSE

• Consiliul local .al, co
munei Bretea Română a- 
nunţă scoaterea la licitaţie 
data de 10 septembrie — 
a spaţiului aferent consi
liului, pentru deschiderea 
unui tehnofarm. (9658)

• S.C. Evsan S.R.L. Si
meria anunţă majorarea a- 
daosului comercial dc la 
30 la sută, la 100 la sută, 
începând cu 1 octombrie 
1994. / (10109)

COMEMORĂRI
• Ce frumoasă ne-a fost 

familia când am fost toţi 
împreună şi ce tristă e 
amintirea acum când se 
împlinesc 6 săptămâni (în 
4 septembrie) de când ne-ai 
părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru

fragedă, ia -numai 23 de 
ani. Ai plecat de lângă noi/ 
Fără a spune un cuvânt/
Ne-ai lăsat durere-n suflet/ 
In inimă şi în gând/Vom 
aprinde-o lumânare/Când 
ne vom aduce-anvinte/ 
Pentru cei ce-a fost soţ 
bun/Tată, frate, cumnat şi 
părinte/Ne-ai lăsat cU a- 
mintirea/Unui suflet drag 
şi blând/Te visăm, te plân
gem zilnic/Cât trăim pe- 
acest pământ. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace 
Socrii. (90122)

• Şapte ani de durere 
şi suferinţă de la dispari
ţia
prof. PETRU TON TOI U
Comemorarea în 3 sep

tembrie, ora 10, la Cimi
tirul Eminescu. Nu te vom 
uita. Familia. . (101116)

• S-au scurs doi arii dc 
lacrimi şi dor de când 
scumpa noastră ne-a pără
sit pentru totdeauna. ia 
numai 17 ani.

MIHAELA
ne-ai lăsat gândindu ne că 
am avut o floare şi moar
tea nemiloasă te-;» ruot 
de lângă sora ta Carmen 
şi' părinţi. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu să te 
odihnească in linişte si 
Pace. ! ■ ;  (9095)

• Familia Pîr'vuecanu a- 
nuntă că. se împlinesc Cinci 
ani, azi, 3 septembrie, de 
când cer drag

AI.EX AVDRl -IOAN 
PIRVI CEANU (NELUŢU) 

odihneşte sub daliile reci 
ale mormântului. Nu Le 
vom uita niciodată. Dum- 

’ nezeu să te aibă ii-, pază 
bună. Părinţii ,si fraţii.

’r,: (10154)
D ECESE

• Suntem alături de 
familia Dan, la trece
rea în nefiinţă a bu
nul ui prieten

ROMUI.IS
şi-i transmitem sincere 
condoleanţe. Dumne
zeu să-l ierte. Familia 
('ioanei. (10145)

•  Pios omagiu din 
partea colectivului, de 
salariaţi de la S.C 
Comat Hunedoara S.A 
la trecerea în nefiinţă 
a bunului lor coleg

DOGARI AUREL
Dumnezeu şă 1 odih

nească. Sincere con 
doleanţe familiei greu 
încercate. (10149)

• Cu adâncă durere 
în suflete, -Măria, so
ţie, Călin, Florin şi 
Cristi, fii, anunţă în

cetarea fulgerătoare din 
viaţă a celui care a 
fost un minunat soţ 
ş.i tată,

MIIlAlLESCU
FLORIN

Sicriul cu corpul ne- .
însufleţit se află depus 
la Casa Mortuară Dc- 
va. ■

înmormântarea —- 
duminică, 4 septem
brie, ora 14, la cimi
tirul Bejan, Micro 15.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească sufletul lui 
bun. (9661)

NIŢA FLORIN-DANIEL
fiu, soţ, tată, frate şl eum- 
nat, la o vârstă atât de

•Ne despărţim cu mult 
regret de acela care a fost 
un minunat vecin şi om 
de aleasă omenie 

FLORIN MIIlAlLESCU 
Vecinii dn blocul E 5, scara 
1, transmit condoleanţe fa
miliei. (10135)

•  Suntem alături de Mă
ria Frolich, la marea du
rere pricinuită de decesul 
mamei sale. Familiile Jianu
şi Stoian. (90115)

• Finii Marcel, Mia 
cu Cristi Borlta deplâng
stingerea din viaţă a 
celui care a fost un 
suflet- nobil şi un om 
deosebit ‘

7 FLORIN
MIIlAlLESCU 

şi transmit sincere 
condoleanţe familiei în
doliate.. (90353)

•  Un pios omagiu 
fratelui nostru drag

FLORIN
mihAilescu

plecat prematur dintre 
noi. .ffatalia şi Mar. 
gareta. (90357)

• Un ultim omagiu 
unchiului nostru

FLORIN
MUI.AII.ESCU

Dormi în pace suflet 
blând! Cornel şi Mi- 
hâela (90357)

• Ne despărţim cli’ 
mult regret de cel care 
h fost

FLORIN
MUIÂILESCIK ,

îi vom păstra o vie 
Si frumoasă amintire 

. Anca, Ancuţa şi Glo
ria. '(90357)

• Fiii av. Muntean 
Octaviau şî Emanoi'., 
nurorile Monica! şi 
Moniea-Maria, nepoata 
Monica Vioreiia anunţă 
dispariţia fulgerătoare 
a celui care a fost uri 
bun tată, bunic şi so
cru, un om de aleasă 
bunătate : şi ‘ nobleţe 
sufletească
EMANOIL MUNTEAN
jurist, 73 ani. Corpul 
neînsufleţit al -defunc
tului se află depus la 
Casa Mortuară din De
va. înmormântarea va 
avea loc azi 3 sep-' 
tem brie 1994. ora. 13, 
la Cimitirul Ortodox 
Deva; (90364)

• Un ultim omagiu
pentru cci care a fo*t 
un om de aleasă bu
nătate şi nobleţe .su
fletească .
EM/YNOIi. MUNTEAN 
Dumnezeu să-l odih
nească. Familia. Călu
gării. t (90364)

• Soţia Noii. fiica 
Mioara, ginerele Du
mitru şi nepoţii Ale
xandru şi Adrian cu 
durere în suflet n
.nuntă încetarea din 
viaţă a cehii care â 
fost un bun soţ, tatu 
şi bunic. . '

AUREL DOGARI.'
Nu te vom uita nici

odată.' Dumnezeu să-l 
odihnească. înmormân
tarea va avea loc la 

, Cimitirul Ortodox din 
str. Bejan, azi 3 sep
tembrie' 1994, ora- 14. 

___________  (IQlăOi
•  Cu adâncă durere 

ne luăm rămas bun 
de la al. nostru soţ. 
tată, bunic şi străbu
nic.

NIC UI. A SILVIU
căruia îi vom păstra 
veşnică amintire. în
mormântarea azi, 3 
septembrie. 1994, ora 
13, în Brâznie. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace! ' .

•  Ultim omagiu ce
lui care a fost

dr. NICOLAE 
POPESCU

de la Spitalul Petro
şani, din partea cor
pului medical al Ma- 
ternităţii Deva, (9G62)
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