
• PARIS. Ministerul 
francez ai afacerilor ex
terne a anunţat că autori
tăţile de la Belgrad au 
acceptat „trimiterea unei 
misiunj internaţionale ii;* *: 
manitare” care să se asi
gure că închiderea frontie-

: reiftr între Serbia şi teri
toriile din Bosnia-Herţego- 
vina aflate sub controlul 
sârbilor bosniaci este, in
tr-adevăr, „efectivă”. Pur
tătorul de cuvânt al Mi
nisterului francez de ex
terne, Richard Duquc, citat 
de Franee Presse, nu a 
precizat nimic în legătu
ră cu natura Sau efective
le acestei „misiuni inter
naţionale umanitare”, V

•  BERLIN. Cancelarul 
german Helmut Kohl i-a 
întâmpinat, ■ în c u r s u l  di
mineţii, pe preşedintele 
france*;- Francois Mitter- 
rand, pe premierul britanic, 
John Major, şi pe secreta
rul de stat american War- 
ren Christopher, Ta castelul 
Charlottenburg, cu ono
ruri militare, informează a- 
genţia germană DPA, re
cepţionată de Rompres. In

cadrul, unei ceremonii des
făşurate in sala teatrului 
bertinez „Schauspielhaus”, 
cancelarul Kohl a mulţumit 
aliaţilor pentru felul în 
care au ocrotit Berlinul de 
Vest, apreciind prezenţa ce
lor trei armate, începând 
cu anul 1945, ca fiind „cel 
mai mare succes politic şi 
diplomatic din Istoria mo
dernă a relaţiilor interna
ţionale”. „Astăzi, la retra
gerea lor (a aliaţilor — n.

ccştia s-ati aflat Mahmoud 
Zohar, cunoscut ca purtă
tor de cuvânt al Hamas, 
şi Khaled al-Hindi, apro
piat consilier al fondatoru
lui mişcării, şcic Ahmed 
Vassin.

n.) din Berlin, putem în 
sfârşit afirma: libertatea 
a învins”, a declarat Kohl, 
citat de DPA.

•  GAZA. Liderul OEP,
Yasser Arafat, a discu
tat, joi, cu persona
lităţi marcante ale Mişcă
rii rezistenţei islamice Ha- 

. mas, cu ocazia unei vizite 
la universitate — profesori 
şi membri ai administra
ţiei instituţiei. Printre a-
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A ZI
SÂMBĂTĂ,

10 SEPTEMBRIE
♦  Au trecut 252 zile din 

an, au mai rămas 113.
♦  Sfintele muceniţe Mi- 

nodora. Mitrodora şi 
Niinfodora.

♦  1815. S-a născut A- 
lexandru Lambrior 
(m. 1880), filolog şi

-lingvist român.
♦  1944. S-a născut poe

tul hunedorean Eu- 
gon Evu. \

♦  1964. Arc toc ta Bu
curoşi; prima audi
ţie a poemului sim
fonic „VOX MARIS" 
de George Encscu 
(Orchestra Simfoni
că a Radiatele viziunii 
Române, dirijor lo* 
sif Conta). |

DUMINICA, (
tl SEPTEMBRIE i

♦  Duminica Înaintea / 
înălţării Sfintei Cruci; )
Cuvioasa Teodora din t 
Alexandria. i

♦  1875. S-a născut poc- '
tul Şt. O. losif. (m. I 
1913). |

LUNI. $
12 SEPTEMBRIE ţ

♦  Sfinţii Mucenici Ar-i 
tonom şi Macedonie. '

#126 de ani de la în
fiinţarea Filarmoni
cii „George Enescu” 
din Bucureşti.

♦  1761. A murit com
pozitorul francez J. 
PIL RAME AU (n.
1683).

♦  12̂ -15 septembrie
1966. Are loc misiu

nea cosmică GEME- 
Nl-11, având ca e- 
chipaj pe UHARLES 
CONRAD şi RIC
HARD CORDON

„Contribuţia creştinismului 
la păstrarea şi dezvoltarea 

valorilor neamului'

i

Ieri. la Deva s-a des
chis simpozionul ştiinţific 
pe tema „Contribuţia creş
tinismului la păstrarea şi 
dezvoltarea valorilor nea
mului" organizat de Pre
fectura şi Consiliul 'jude
ţean, Inspectoratul Jude-, 
ţean pentru Cultură, Mu
zeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva, Despărţă
mântul Central Judeţean 
Deva al Astrei. Lucrările 

: în ■ -plen - - ale manifestări i 
s-au desfăşurat Iii .Sala fes
tivă a Prefecturii, reu
nind comunicări semnate - 
de cercetători din Gluj- 
Napoca, Deva, Hunedoara.

In deschiderea simpozio
nului a luat cuvântul dl 
loan Sîcoe, consilier şef 
al inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură- Un 
cuvânt de salut a adus 
participanţilor dl ing. Geor- 
gel Răican, prefectul jude
ţului Hunedoara. Din par
tea Episcopiei Aradului şi 
Hunedoarei a participat pă
rintele protopop; Alexandru 
Hotăran. Au prezentat co
municări în plen : dr. Ge- 
lu Neamţu (Cluj-Napoca) — 
„Tendinţe de unitate re
ligioasă la românii din

SFAT

♦  Suportă pe aproa
pele tău ca pe tine în
suţi.

• Când se vor putea îm
băia totuşi devenii ? Cu a-
ceastă întrebare ne-am 
adresat ieri dimineaţă 
dlui dr. ing. Florea Be- 
reş — directorul Filialei 
CET Mintia şi dlui ing. 
Corneliu Ionescu — di
rectorul general al 
RAGCL Deva. Iată răs
punsurile telegrafic :

Dr. ing.- Florea Bercş : 
„RAGCL a achitat pâ

nă astăzi 40 de milioane 
lei din' datoria de 1100 
milioane. Noi suntem ga
ta în orice moment să 
dăm drumul agentului 
termic către Deva şi 
Brad şi în 6—8 ore apa 
caldă ar fi lâ robinete.

• • • _ • • • • • • • • • *  m.mm,mm.mm,mm • , mm, mm

Transilvania în timpul re
voluţiei de la 1848“ ; Ioa- 
chim Lazăr (Deva) —- 
„Contribuţia vicarului Şte
fan Moldovan la dezvolta
rea învăţământului româ
nesc în Ţara Haţegului” : 
dr. Cornel Lungu (Sibiu) 
— „Ioan Raţiu, personalita
te reprezentativă a vieţii 
culturale şi bisericeşti din

S I M P O Z I O N  Ş T I I N Ţ I F I C

protopopiatul Haţegului” ; 
Ovidiu Popescu (Hunedoa
ra) — „O pledoarie pentru 
o programă” ; dr. Liviu 
Botezau. A fost lansată 
cartea dr. Victor Şuiâga 
„Consiliul Naţional Român 
din Deva (1918—191<J)”, a- 
părută de curând. Lansa
rea a prilejuit clipe de 
emoţie alături de acest mo
nument uman hunedorean 
care este dr. Victor Şuia- 
ga, participant la Marea 
Unire de la Alba Iulia de 
la 1 Decembrie 1918.

Ţdt în cursul zilei de 
vineri, la Deva au conti-

Nu avem pentru aceasta 
„undă verde" de la RE- 
NEL, până ce nu se a- 
chită datoriile. Dl pre
fect ne-a promis că va 
interveni la preşedintele 
RENEL în acest scop".

Ing, Corneliu Ionescu :
„Am propus CET Min

tia să ne dea energie ter
mică cel puţin pentru a* 
sbciaţiile care şi-au plă
tit datoriile. La ora 12 
vă voi putea da un răs
puns mai complet”.

La această oră devenii 
cunosc deja răspunsul 
complet. (Ir Cioelei)

• Asociaţia culturală 
Pro Basarabia şi, Bucovi
na, Filiala Deva, orgaiîî- 
zează, în ziua de joi, 15 
septembrie 1994, ora 17,30, 
în sala de şedinţe a Pri
măriei Municipiului Deva,

• a

nuat lucrările simpozionu
lui. Genericul dezbaterilor 
— „Biserica în lupta pen
tru unitatea naţională a 
românilor11. Comunicările 
au abordat aspecte vizând 
rolul bisericii şî al sluji
torilor ei în apărarea vie
ţii sociai-politice a româ
nilor hunedorşni, în susţi
nerea mişcării antirevizio- 
niste, la actul de cultură 
în perioada interbelică.

Azi, lucrările - simpozio
nului continuă ia Casa de 
Cultură din Brad pe tema 
„Religia şi societatea ro
mânească”. Vor fi abordai 
te teme vizând ortodoxis
mul şi grecocatolicismul în 
Transilvania în prima ju
mătate a sec. al. XVIII-lea, 
aniversarea centenarului 
naşterii lui Andrei Şagu- 
na şi reacţia autorităţilor 
maghiare, reforma Teologi
că, simboltiiţi creştine în 
etnografie, obiecte de cult 
creştin în colecţiile Muzeu
lui „Astra” Sibiu ş.a.

O altă temă abordată va 
fi cea referitoare la „Bi
serici. mănăstiri, tipar, car- 
x'b şi artă românească”.

MINEI. BODEA

o adunare la care se vor j 
face comunicăr; privind I 
recensământul cetăţeni- j 
lor originari din Basâra-1 
bia, Bucovina de Nord şi J 
Ţinutul Herţa şi al urma-1 
şilor lor. Sunt invitaţi j 
toţi cei interesaţi (ie a- | 
ceastă acţiune. «

• Handbal feminin. Azi, | 
în Sala sporturilor . din | 
Deva, începând de la' o- y 
ra 10, se desfăşoară pri- j 
mul meci al echipei de J 
handbal feminin, Remin j
Deva — F.Z. Arad, din J 
Campionatul Diviziei "  - 
ediţia ’94—’95. (S.C-.)

•  Si totuşi, Deva în ( 
B! Duminică, de la ora J 
11, Vega Deva susţine I 
meciul său cu Minerul A- S 
niria 
III-

Cu defilări- şi tam- 
tamurl, în prezenţa pre
şedintelui Elţîn şi a can
celarului Kohl, ultimele 
trupe sovietice aflate în 
Germania de la încheie 
rea celui de-al doilea 
război mondial au ple
cat spre casă, fără putin
ţă de întoarcere. Cu a- 
cest episod şi cu cel si
milar petrecut concomi
tent .în ţările baltice, Ru
sia a pus capăt prezen
ţei sale militară de pes
te o jumătate de secol 
în ţările europene „eli
berate".

Toate ar fj bune şi la 
locul lor, cum se spune, 
dacă Rusia nu-şi „uita" 
niscai trupe pe undeva, 
pe malul Nistrului. la, 
acolo o armată, a 14-a, 
condusă de un veteran 
al războiului din Afganis-*

pentru ca, la nevoie, să * j 
aibă rezervele ia înde-z 
mână.

Cine îi dă naş lui A- J 
lexandr Lebed să sp con-J 
sidere stat în stat, ' să ■ 
dicteze termene, să se a-î 
mestece în luptele din J  
culise pentru, putere în ■ 
Rusia ? Elţîn ? Să fi tre
cut Ursul Alb peste a- 4  
frontul ce i l-a adus ge- j 
neralul, considerându-1 in-' 
competent la conducerea J 
imperiului? Puţin proba-" 
bil. Au fost vremuri cândl 
Lebed îl admira pe El- jC 
ţîn, iar acesta ţinea " la i [ 
generai, dar ele au tre-ţ 
cut. Ma; credibil e fap-J 
tul că Lebed este susţi
nut de complexul miii- 
tar-industrial imperial. J 
Altfel generalul n-ar li* 
refuzat un ordin care iii 
plasa la comanda unei 5

COMENTARII

tan, generalul Alexandr armate în Tadjikistan. A- 
Lebed. Şi Se pare că de ceasta înseamnă insubor- 
amnezia aceasta suferă şi donare, caz rar întâlnită; 
ţările fostei coaliţii an- în tagma gradelor supe-! j 
tifasciste, dacă au răsu- rioare. Şi, totuşi, Lebed3" 
flat uşurate la plecarea a avut eurajul să calce 
ruşilor din Berlin, uitând ordinul şi să se întoarcă 
că acest mare imperiu ca- la Tiraspol. Se vorbeşte 
re este Rusia mai are o chiar că năbădăiosul ge- 
armată pe Nistru, fără nerai ar aspira nu la 
nici o justificare decât a- postul lui Gracev, de ml-: 
ceea de a susţine nişte nistru al apărării, ci mai 
separatişti şi a avea un sus, la cel de preşedin-ţ 
avanpost spre Europa Oc- te al Rusiei. 5
eidentaiă. Şi din nou întrebarea,

Recent, un oficial al cine-1 încurajează ? Doar> 
Ministerului Afacerilor nu s-a îndrăgostit' Lebed]î 
Externe al Rusiei a răs- într-atât de românaşii din;! 
puns lâ o întrebare a Basarabia, încât să'şi fi 
unui reporter „băgăreţ" propus să nu mai plece 
că „Pactul Ribbentrop- din Tiraspol până nu-i j  
Molotov“ şi-ar fi pierdut pacifică total! Mal de- 
obiectul şi că nu mai grabă ambiţia sa de a 
merită să vorbim despre rămâne în coasta Basara- 
el. Dintr-un condei se biei, a Ucrainei şi a Ro-
şterge o istorie şi se cal
că în picioare o nedrep
tate făcută unui popor — 
poporul român.

mâniei, de a teroriza 
populaţia din zonă prin 
prezenţa sa şi a arma-3j 
tei a 14-a, precum şi gân- 

Iar Lebed, încurajat, dul lui ascuns că Tiras- 
speră să prelungească şi’ polul este totuşi mal a- 
să tot prelungească ter- proape de Moscova de-x  
menul de trei ani con- cât Tadjikistanul. Cine*! 
venit intre Rusia şi Re- ştie ce se mai întâmplă!!] 
publica Moldova, pentru Se încheie un război |! 
plecarea din Tiraspol a mondial şi, după 50 deţ 
armatei a 14-a. El în- ani, armatele Invingătoru-! ] 
tăreşte, în continuare, a- lui se întorc în patria lor. 
ceartă armată cu re- Mai contează că o ar- 
cruţi transniştreni, pe ca- mată (ce-i o armată ?); 
re, după instruire, îi £o- comandată de un general S 
loseşte, ea apoi să-i li- năbădăios, este uitată, pe 
vroze regimului lui Smir- cociaur; româneşti ? ' 
nov, considerat tot de JS
el „o bandă de mafioţi", GHEORGHE PAVEL >

iV.VZ.VZ.WZn’ZVW.V.V.V/.WZ.’.W.WZ.'.SVW.V.

cuiul ocru cu IViliiCi LU, «
iha în cadrul Seriei a I 
l-a a Diviziei B. (S.C.) J

Gabriel Drăgan : „Surorile”



mm

imim din
Curţii de 
Camera de

României,
Hunedoara

Către
REDACŢIA „CUVÂNTUL LIBER” 

D E V A
Vă înaintăm anexat adresa noastră nr. 215/7 sep

tembrie 1994, transmisă postului de televiziune DE- 
VASAT în legătură cu încercarea diuţ Ion Ceauşes- 
cu de a denigra instituţia noastră în scopul apără
rii preşedintelui ALIC COSTEL, pe care organele 
noastre de control l-au făcut răspunzător, cu ocazia 
verificării conturilor de execuţie 1992 şi 1993, de a- 
bateri care constituie contravenţii sau chiar infrac
ţiuni, sesizând organele competente.

Rugăm să publicaţi adresa menţionată sub for
mă de protest, demolând astfel încercarea dlui Ion 
Ceauşescu de a dezinforma şj de a denatura opinia 
publică în detrimentul prestigiului instituţiei noastre 
care şi-a făcut datoria cu profesionalism -şi eu o- 
nestitate.

Mulţumim anticipat.
Către
SOCIETATEA COMERCIALA „DEVASAT’’ 

DLUI ION CEAUŞESCU
In seara zilei de 6. 09. 1994, aţi difuzat pe post 

nişte afirmaţii de natură să pună in umbră profe
sionalismul controlorilor care au întocmit dosarele 
de verificare a conturilor de execuţie 1992—1993, ia 
Consiliul Judeţean.

Aţi făcut afirmaţia că verificările au avut tentă 
Politică, fără a fi în cunoştinţă de cauză şi fără a 
vă documenta în legătură cu probele pe care le avem 
la dosar referitoare la acuzaţiile ce se aduc ordona
torului principal de credite, dl preşedinte Alic Costel,

Din rea credinţă sau din lipsă de documentare 
(vă priveşte), aţi afirmat că, acuzaţiile din încheiere 
se bazează pe presupuneri, fără a fi nimic cert.

Afirmaţia este extrem de gravă pentru presti
giul instituţiei noastre şi este total neadevărată.

Vă invităm la sediul instituţiei noastre pentru 
documentare, urmând ca după aceea să efectuaţi tot 
pe acelaşi post de televiziune rectificările cuvenite, 
fără de care ne vom adresa instanţei de judecată 
Competente, urmând să suportaţi personal daunele 
solicitate de noi în conformitate cu legea.

Precizăm eă toate constatările consemnate In 
Procesele verbale s-au bazat pe verificarea TUTUROR 
DOCUMENTELOR financiar-contabile ale Consiliului 
Judeţean, iar faptul că ele au fost valorificate ÎN 
CONFORMITATE cu prevederile legale, sesizăndu-se 
organele competente ale Curţii sau organele de cerce, 
tare penală, după caz, ţine de onestitatea noastră şl 
de profesionalism, neavând nimic comun cu jocuri
le politice,

Noj totuşi nu punem Ia îndoială buna credinţă 
p dv şi considerăm o eroare faptul că aţi folosit un 
mijloc mass media pentru dezinformarea populaţiei 
efectuând astfel fără să vreţi un joe politic.

PETRE AN U VIRGIL 
DIRECTOR

J o c  de  doi
Stau şi aştept în faţa 

Primăriei din Lupeni. Eu 
îi zic tot primărie, deşi p 
asemenea denumire nu 
există ia nici o lege. E- 
xistâ în lege noţiunea de 
primar dar nu şi cea 
de primărie. Ciudat 1 De 
aceea fi şi zks cu încăpă
ţânare primărie poate de
numirea îşi va face loc 
Şt ta lege. Păi dacă exis
tă prefect şi prefectură 
de ce n-ar exista pri
mar fi primărie, aşa cum 
ti aice toată lumea ?

Stau, aşadar şt aştept 
Aşteptând, trag cu u- 
rechia la dialogul a doi

pensionari „Ii vezi? — 
zice unul dintre ei- tn 
fiecare zi vin şi ridică 
containerul de gunoi de 
lângă primărie. Chiar da
că n-are în el decât 2— 
3 hârtii ei îl ridică şi 
lasă in loc altul gol. La 
blocul meu, sus în Bra- 
ia, nu-1 ridică cu săptă
mânile".

„Asta nu-i nimic — zi* 
ce cel de-al doilea. Lân
gă blocul meu, după ce 
au reparat o spărtură te 
conducta de apă, groapa 
stă neastupată de aproa
pe 4 luni".

Păi ? (I.C.)

Informaţii • Note • Opinii
IN FOLOSUL NOSTRU

Şantierul 34, din Deva, 
din cadrul S.C.C.F, Timi
şoara, execută lucrări de 
reparaţii la căile ferate de 
pe raza judeţului nostru. 
Multe lucrări sunt în curs 
de finalizare. în următoa
rea perioadă vor fi înce
pute lucrările pe porţiuni
le Merişor — Crivadia, 
Bârcea Mică —* Hunedoa
ra, la linia III din staţia 
Ilia.

CU PROGRAM.
FARA PROGRAM

Locatarii buni, conştiin
cioşi vor să-şi achite da
toriile la termen, mai pre*

eis,, cheltuielile comune. 
Dar ia asociaţiile de lo
catari din Haţeg progra
mul ‘ de lucru ăl acestora 
este câ la.» Loto. La no
roc. O zi, două,' trei fie 
săptămână. După cum pof
tesc dnii administratei. Un 
program unic, bine stabi
lit şi respectat ar duce la 
reducerea debitelor Ia 
cheltuielile comune.

O PENSIONARA 
NECĂJITA

Dna Aurelia Gabar, din 
Orăştie, str. Oitţtt nr. 8% 
ne scrie o scrisoare stro
pită cu lacrimi: „Sunt vă
duvă, sunt bătrână, casa 
este veche. Pe lângă casa

D.M.P4S.
SITUAŢIA

LOCURILOR DE MUNCA 

‘ LA DATA DE 6/09/1994

MESERIE NR. LOC.

Agent '■■t-
Agent asigurări 30

* Asistent medical 6
;■ Barman 10

Betonist 13
Bobinator 1
Brutar 10
Bucătar 3
Coafeză 2
Consilier juridic 1
Contabil şef 1
Contabil st. medii 7
Croitor 133
Croitor piele 1
Dansator 20
Director 2
Drumar 10
Dulgher 16
Economist 24
Electrician 2
Electrician auto ■V. : :M.
Electrician reţele 3
Eleetroexcavatorist
Electronist 4
Farmacist 2
Finîsator laminate -

• Fochist 1
Forjor tratamentist Wjk*
Frezor 2
Frigotehnist 1
Gaterist 1
Inginer C.F.D I’. 4
Inginer geodezic 1
Inginer mecanic 2
îngrijitoare I
Instalator 1
Jurist 3
Lăcătuş 16
Lucrător gestionar 1
Macaragiu 3
Măcelar 10
Maistru C.F.D.P. 1
Maistru electromoc. 1
Mecanic auto 2
Medic 5
Miner salvator prof. 10
Mozaicar 7
Muncitor necalificat 16
Ospătar 12

- Paznie 3
Pictor decorator 1
Referent spcciatit. 4
Reprezentant filială 13
Revizor contabil
Şef cantină »
Şef de structură ■; -i.;
Şef filială 2
Şofer 1
Sortate produse 1
Specialist marketing *
Strungar 8
Sudor 1
Sudor autogen 9
Supraveghetor noapte - t
Tăbăcar «
Tâmplar 34
Tehnician auto 1
Tinichigiu auto 4
Vânzător 43
Vopsitor auto 1
Zidar pietrar 10 .
Zidar rosartencuitor 11
Zidar şamotor 4

T O T A L 572

9MHr mm W i WMR Wm* mm

ii speră
f Dna Aurica Stoica y 
7 din Deva, str. Lalele- ţ
1 Ini* hi 1̂7 ut n.!bl. C7, ni se a- f 

dresează cu o serioasă 1

Dna Aurica Stoica ţ 
-.in 

I lor,
» dre . _ _ --------
i nedumerire legată de un y
V memoriu depus la Pre- 
ţ fectură. Dar să expli- 
1 căm despre ce este vor- 
/ ba. După cum ne-a re- 
I latat, dna A.S. a de* 
i pus în scris la Prefee- 
/ tură, la data de 22 a- 
1 prilie a.c. un memoriu, 
ţ acesta fiindu-i înregis- 
t trat lâ nr. 585, din da- 
/ ta amintită, sesizând u- 
l nele aspecte legate de 
|  încălcarea de către co- 
? misia locală din Baru 
Va prevederilor Legii 18/ 
ţ 1991. Cum s-a întâmplat 
i ca nici după patru luni 
r să nu primească răs-
V puns, dna A.S. nu-şi 
1 poate explica. Nu con- 
l cepe însă eă după a- 
1 tata timp sâ nu afle în

Iee mod au fost cerce
tate şi soluţionate nea
junsurile ce le-a sesizat. 
Cu speranţa că i se va 

1 da totuşi un răsjJuns 
f dna A.S. s-a adresat 
V şi ziarului nostru, 
y Interesându-ne de 
1 soarta memoriului res- 
? pectiv, ni s-a confir- 
) mat făptui că răspunsu- 

iile întârzie uneori pes- 
i te aşteptări, deoarece 
7 salariaţii Prefecturii ca- 
ţ  re şe ocupă de aplfea- 
1 rea Legii fondului fun- 
7 eiar, puţini la- număr,
1 nu pot cuprinde toate 
y localităţile şi sesizările 
l ce lj se adresează în 
7 legătură cu’ împărţirea 
j pământului. Pentru â 
i da răspunsuri corecte,
? în spiritul legii, ei se 
i deplasează la faţa locu- 
) lui eu scopul de a ve- 
l* riflea veridicitatea sesl- 
7 zărilor şi apoi comunică 
1 petenţilor rezultatul.
V (NT.I

ANUNŢA

Reluarea emisiunilor P« 
emiţătorul propriu (ca
nal n  UHFL 

Prima emisiune va fi 
transmisă vinerii f t sep
tembrie, ora 19,00 

Până la această dată, 
TV Deva emite non-stop 
în regim de probă.

Informaţii suplimen
tare la telefon 664240.
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S C. KARINA IMPEX SRL DEVA |
OFERĂ SPRE VANZARE EN GROS: j
•  produse cosmetice şi de igienă, produse |

de concernul ,
COLGATE PALMOLIVE I

; . _ • • ■ fi
•  produse cosmetice produse de S.C. MIRAJ | 

Ş.A. BUCUREŞTI
•  produsele firmei AŞTRA — CEHIA 
Produsele oferite au adaos comercial zero ş t  j

se pot cumpăra din depozitul situat în DEVA, J 
cartier GOJDU, str. Aleea Pescarilor, punctul j 
termic nr. 1.

Program de lucru : zilnic 9—17.

C O N V O C A R E

FILIALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA A FEDE
RAŢIEI NAŢIONALE A SINDICATELOR AGRI
CULTORILOR PARTICULARI ŞI A ACŢIONARILOR 
DIN SOCIETĂŢILE MIXTE SAU ASOCIAŢII PAR
TICULARE DIN AGRICULTURA „PROPACT” 

C O N V O A C Ă
pe data de 18 septembrie 1994, ora' 9, la Deva, 

str. .1 Decembrie, »r. 30, etaj I, pe toţi proprietarii 
de pământ din judeţ acţionari, ««diferent dacă sunt 
sau nu membri ai „Propact", Ia o şedinţă.

In cadrul şedinţei se va prezenta din partea 
„Propact" modelul de contract de arendare ce se va 
încheia între acţionari şi aceste societăţi. în contract 
se prevăd clauze în favoarea proprietarilor de pă
mânt. ■ ■ ■■■'

Va participa an delegat din conducerea naţiona
lă a „PROPACT’’. . .■

Vă aşteptăm 7 
COMITETUL JUDEŢEAN 

HUNEDOARA

VWAVWMWyWVWAW/AVVWVVVWrtf.VW.V.V.V.V.V flftWW WWWWW

Anunţuri, publicitate (vi- 
dentext) ; 21,00 Film ar
tistic : „înainte, marş !“ ;

meta se sapă şanţuri 'pen
tru «analizare, se aice, IR 
folosul străzii, al oameni
lor care locuiesc aiei. Da» 
casa mea şi cele ale mai 
multor vecini sunt pe ca
le să se dărâme. G ase
menea situaţie ar trebui 
preîntâmpinată*.

LUCRUL BINE FĂCUT

Castelul Corvineştilor de 
la Hunedoara îmbracă hai
nă nouă. Cea de îa aco
periş, de la exterior este 
gata. Iscusiţii muncitori fie 
la „Metai-Expres" —* De
va execută aeum lucrări 
în interiorul minunatului 
Castel. . -

Grupaj de
GH. I NEGREA

D E V A S A T

SAMBAtA. 10. 09. 1994
11,30 Tele-magazinul 

sfârşitului de săptămână 
(reluare) ; 1330 Film ar
tistic ; „Jacknife" (relua
re), cu: Robert de Niro, 
Ed Harris.

LUNI. 12. 09. 1994 
18,00 Deschiderea emi

siunii; 18,05 Desene ani
mate în serial: „Prinţ 
fi cerşetor” } 1830 Avan
premiera filmelor la De- 
vasat; 18,35 Noutăţi mu
zicale ; 19,00 Documentar 
în serial: „Orientul în
depărtat ultimii îm> 
pârâţi” (partea I) ; 19,25

R A D IO  D E V A

SAMBATA,
10. 09. 1994

8,00 BBC; 8,30 Cafelu- 
ţa de dimineaţă ; 9,00
Dorurile noastre; 9,30
Călduţă de dimineaţă 
(continuare); 10,® Fun 
Gabi; 12,00 Muzica — 
audiţii; 13,00 Adolescen
ţa ; 14,00 BBC ; 14,30 Mu
zică ; 15,00 Amfiteatru;
16.00 Ziua a VI-a — ma
gazin de divertisment şi 
muzică ; 18,00 BBC ; 19,00 
Ziua a VI-a (continuare) ;
21.00 BBC; 21,30 Muzică

— audiţii pe gustul dum
neavoastră; 224)0 Discote
ca radio- pe 89, 3 MHz ; 
03,00 Vocea Americii.

DUMINICA,
11. 09. 1994 a

3,00 Vocea Americii 
8,00 BBC; 8,30 Dedicaţii 
muzicale — muzică popu
lară; 9,00 Ritmuri du
minicale ; 11,00 Vocea
Americii, top Cassey Ka- 
sem; 14,00 BBC; 14,30 
Vocea Americii (conti
nuare top); 15,00 Week- 
end radio — emisiune de 
divertisment; 18,00 BBC *, 

, 19,® Week-end radio 
(continuare) ; 21,06 BBC; 
21,30 Melodii de dragos
te ; 24,00 Vocea Americii.

S i n  te i»  O i i  se
« ^ • -O fţA P ă A T R Q M  APW A ~
ihiţfetfufuiftuk 2 -6 judeţul Biber,, cod 3T00 ' 
Cod'SIRUES 050038055, Cotf fiscal «SgJ 
Contr^îfâmcnt B.R.0< Oradea 
012996012703-1 $20706012768,(tn yaiutâ)

F v c m n x m z  e.

m-

p  Stfi, «iNTEROir/1 ORAHEA (I:
m w A C i k m  m  ZILELE

(1ABRICA DE ULEI» 
DE .JS-I8

SEPTEMBRIE 1MU 1N.V£D£REA DlSŢRIlţl lR II iJLEHLU U.DE 
Z W S M A  &OAvREîM  EE fEiUD VfiA o c t o m b r ie  1994 , 
SEPTEMBHJB JSaS,.

C E L îO T M B ^ i5 H Y T  g m v a ş A  <?ONŢ;<CJEZRPÂnAj în

MOAm M  r&^fBTTDEJAUE CÂT-ŞI



COSINZMNa
„Leagănul a» Maa* 

scază d e a s u p ra  u- 
nai «Ui yi frânai simţ 
m  spâna câ existenţa 
noastei este doar o crăpă
tură de lumină între două 
eternita# de întuneric" 
Cu această frază profund 
tulburai are deschide 
volumul de amintiri Vor
beşte, memorie, cea de 
a doua operă capitală a 
Iui Vladimir Nabokov, e- 
ditată la noi la scurt 
timp după romanul Lo. 
lita, despre care scriam 
de curând. Am citat fraza 
de mai sus deoarece, pen
tru un cititor avizat, ea 
cuprinde in esenţă vizir 
unea scriitorului asupra 
vieţii. Nabokov — cum 
singur se defineşte cu un 
cuvânt de el însuşi in
ventat —este un „crono- 
foh" B scop r<n ii se i. 
luciditate făptură efemeră 
„Intre M l  eternităţi de 
întuneric**, «1 intră sub 
teroarea timpului şi se 
străduieşte să salveze din 
„îngusta crăpătură do 
lumină** toţ ceea ce poate 
fi salvat. Operaţiunea de
curge cu mijloacele ro
mancierului, dintre care, 
după Nabafcov» eel mai 
important e detaliul evo
cator şi creator de atmo
sferă. Din felul în caro 
cade lumina pe o frunză,

CONTRAPUNCT

Intre
din sunetul scos de o 
ceaşcă de ceai când e 
aşezată pe farfurioara el 
de porţelan, el e capabil 
să reînvie o lume cu toate 
personajele ei. Iar forţa 
care pune in mişcare a- 
ceastă reconstituire si
tuată între deznădejde şi 
voluptate este o nostalgie 
vastă ca stepele ruseşti. 
Nabokov este un incura
bil nostalgic a ceea ce 
el numeşte „legendara 
Kusio a copilăriei mele**, 
tărâm cu atât ma; fasci
nant cu cât este evocat 
de pe drumurile ingrate 
ale exilului. Două lucruri 
se cuvin însă reliefate 
aici. Scriitorul nu este 
un nostalgic al Rusiei 
ţariste, nostalgia sa nu 
are conotaţii politice. El 
aparţine „marii intelectu
alităţi ISră de clasă a 
Rusiei** şi tatăl său, a 
reprezentat cu strălucire 
nobilimea liberală, ispă. 
şind chiar o detenţie în 
timpul ţarismului. Iar 
fiul scriitor are opinii 
critice cât se poate de 
ferme asupra absolutis
mului ţarist. Nostalgia sa 
îşi are sorgintea în Ru-

eternităţi
sia eternă, concretizată 
pentru el în atmosfera 
luminoasă de libertate şi 
dragoste de la conacul fa
miliei aşezat intr-un pei
saj magnific, între pă
duri de brazi şi meste
ceni, pe valea leneşului 
râu Oredej. Aici, într-un 
crâng de mesteceni «— 
cum altfel? — a zărit-o 
întâia oară pe Tamara, 
devenită simbol al primei 
iubiri, căreia îi dedică 
pagini memorabile. Aici 
era imperiul mamei, făp
tură serafică al cărei crez 
era cuprins în cuvintele: 
„Sil ■îufeejettdin tot sufle. 
tai ş? să i**î restul ia 
mâinile soartei*. Tot aici 
s-a născut pasiunea sa de 
o viaţă pentru fluturi, 
caro î-a prilejuit momente 
de adevărat extaz. Cu 
o pregnanţă aparte sunt 

retnvi ate mieroasele >er- 
sonaje — pitoreşti, ex
centrice, nobile, tragice 
— membri ai clanului 
Nabokov, guvernante stră
in® şl pree ruşi
prieteni mr*. i-au col >rat 
copilăria şi tinereţea fe
ricită până în clipa insta-, 
urării teroarei roşii, când

toţi s-au risipit şi toate 
s-au prăbuşit. De aceea, 
al doilea lucru care tre
buie relevat este acela că 
scriitorii nU regretă nici
decum valorije materiale 
(deloo neglijabile) pe care 
ie-a pierdut, ci * valorile 
spirituale. O spui» el 
însuşi Intr-o scurtă sec
venţă din capitolul 3, 
dedicată expres acestei 
precizări la care el a 
ţinut cu tot dinadinsul: 
„Nostalgia care m-a fră
mântat fa toţi .aceşti mai 
izvorăşte dintr-nn senti
ment hipertrofiat ai co
pilăriei pierdute şi m  
din tristeţea de a fi pier
dut nişte bancnote. Şi, 
în sfârşit, îmi rezerv drep
tul de a tânji după şa 
colţişor ecologic. Sub ce
rul senin/Al Americii, 
suspin/După un sat din 
Itusia**.

Evident, semnificaţiile 
cărţii sunt mult mai boga. 
te decât poate cuprinde a* 
cest spaţiu. Va fi şi dedata 
aceasta plăcerea cititoru
lui să ie descopere şi să 
mediteze asupra lor, căci 
Vorbeşte, memorie, ca şi 
Lolita, de altfel, se a- 
dresează unei categorii 
precise de cititori: celor 
ce sunt obişnuiţi să gân
dească.

RADU CIOBANU

CRONICA LITERAR 1 Octavian Paler: .DON QUUOTE ÎN EST1
Apariţia cărţii „DON 

QUUOTE IN EST“ de Oc- 
tavian Paler este pentru 
mulţi dintre noi o ade- 
vărată sărbătoare cj toate 
că Don Quijote al nostru

- u • armură, îti cal E 
îmbrăcat Sr haine obişnuite 
şi întregul aspect e al u. 
unuj pieton oarecare**. De 
remarcat rămâne însă 
faptul că el este unul din
tre acei încăpăţînaţi care 
maî ered în Idealuri în- 
ţr-o lume haotică. Privirea 
Sa este întruna aţintită a. 
şupra a tot ceea ce se în
tâmplă împrejur. Octavian 
Paler nu stă la pândă, cl 
Se simte pândit; şi nu J9 
teme, ci este uimit ÎUtrU- 
na, admirând sau detes- 
fcând ciudăţeniile oameni
lor.

Qtitidu-i cartea, ne cu
prinde vârtejul acestui 
neostenit „caminante**. El 
parcurge spaţiul nu numai 
cu pasul, Cj şi cu sufle
tul şi cu mintea sa atât 
de ascuţită, încât tot tim
pul lecturii există impresia 
despicării firului în patru. 
Insă acest Don Quijote es
tic se plânge că: „în ge
neral nu mă pot lăuda 
cu „nebuniile** mele. Au 
fost nebunii cuminţi, mo

deste, unele aproape „în- 
ţelepte**. Atunci, însă, îna
inte de a-1 citi pe Cervan- 
tes, am ■ îmbrăcat cămaşa 
lui Don Quijotel Şi nu 
rezist să nu citez o afir. 
maţie a lui Alain, care se 
potriveşte de minune aici: 
„Adevărurile cane - provin 
dintr-o greşeală seamănă 
oamenilor care n-au avut 
copii**.

Octavian Paler dovedeşte 
prin această carte că poate 
fi, la cei peste 60 de an; ai 
săi, când copil, prin sin
ceritatea şi curăţenia din 
sufletul său, acum nostal. 
glc, când un mare gândi--' 
tor şi-un analist desăvâr
şit. Vorbind despre volu
mul de faţă, el ne măr- 
turiseşte nesiguranţa dacă 
nu cumva a încercai 
instinctiv, prin intermediul 
lui Don QUijdţe, să-şi în
frângă ori să-şi ascundă 
unele slăbiciuni. Se întrea
bă apo$ dacă ar avea la ce 
să-l folosească astăzi cu
rajul, deoarece se simte 
ca într-o tranşee goală, 
pentru că cei care sunt 
„de altă părere" seamănă, 
din ce în ce mai mult, 
perşilor care băteau cu 
vergile marea, după bătă
lia de la Salamina. Dacă,

altădată, până şi o şoaptă 
era auzită, acum nici mă
car ţipătul nu mai este 
auzit Şi apoj nu şi-ar fi 
închipuit câ va descoperi 
tocmai aici, între ai noştri, 
că „homo homini lupus" 
nu e i.a coc > * ealomni- 
Pai.* 4 p < i.îor şi filozofi 
lor**.

Este teist faptul că Oc
tavian Paler se vede ne
voii sâ-şi încheie cartea 
aşa: „Lumea în care mă 
învârt îmi pare descunjpă. 
nltă ţi, oarecum, nrj aste- 
nizată de această derută. E 
ceva, î i  jttaraă noastră 

fe ted rte ila

profanate din care Dum
nezeu a fost scos cu roaba 
şi 'Mii pe mormanele ^  
moloz. Şi mă tem că abor
darea mai pragmatică a 
acestei derute, cum cer 
unii, nu duce nici ea la ■© 
mântuire. Pentru un prag
matic totul este negociabil. 

Inclusiv dragostea, bănuiesc. 
Vulgar zis, totul e târg. Les 
afîaires sent les affaires, 
iţi «pune el. Dar viaţa e, 
totu^, mai mult decât un 
şir de „afaceri" între o 
copilărie şi un mormânt”,

RODICA LAZAR

Eugen Evu la 50  de ani
Eugen Evu, unul din

tre cei mai cunoscuţi 
scriitori hunedoreni, a 
împlinit 50 de ani. Tim
pul s-a scurs, dur con. 
semnează sub semnătura 
celui amintit un număr 
mare de volume:. „Toate 
Iubirile" (1971), „Muntele 
mioritic" (197$), „Cu faţa 
spre stea" (IS?â), „Dragă 
omida" (1979), „Incursi
une In fantastica realita
te" ''0311%. ,S*b laajîaa 
. itofi < f» 8i |
poemitlu! meu" ffSf8|, 
„Aur heraldici" (1988),

„Ram cu oglinzi" (1988), 
„Omul de zăpadă şi o. 
mul de cărbune" (1988), 
„Cartea de sub brad" 
(1994). Nu i-a fost străin 
nici teatrul. Se poate 
mândri eu înfiinţarea u- 
nui cenaclu literar numit 
la început „Izvoare", jar 
mai apoi „Lucian Blaga", 
îndrumând cu griji paşii 
tinerilor creatori pe nisi
pul mişcător a! literata, 
rit. S-a bucurat de apre
cieri ale confraţilor, In
tre oare .refjspRL cuvin- 
lele criticului Fetru Poan

tă: „Poetul visează nun- 
' ţile primordiale, „vuietul 
miocen", caută emoţii 
tari în preajma sanctua
relor dacice sau în „um. 
hrifâgele vise", invocă 
ruinele. In ansamblu, şl 
Aici filonul este eVident, 
natura este văzută ca o 
desfăşurare de semne şi 
corespondenţe misterioase, 
ca o hieroglifă..."

Joi, 8 septembrie a.o., 
scriitorul Eugen Evu a 
fost sărbătorit Ia Hune
doara, oraşul său d» baş
tină. Vom zaverei

mm sooea

„CERBUL DE AUR"
A fost a şaptea ediţie ~* Festivalului „C rbul s* 

aur** Braşov — România 1994 un prilej de a ne im
pune în lumea bună a muzicii uşoare mondiale. Ma- 
zîcă uşoară r un fel de a spune căci este, undeva, 
orţa âre* şi atât d» greu de intrat te ritmurile ţi 
graţiile sate E grei să fb, muJ ăses, modem Osg»~ 
nizarea de către Televiziunea Română, cu sprijinul 
unor sponsori, între care Goldstar şi Coca Cola au 
î- vt rf.r consistent w. dovedit impecabilă Membrii 
juriului, între care preşedintele acestuia, dl. Armando 
Moreno (S.U.A.), preşedinte al FIDQF, Nigel Pope 
(Anglia), director la BBC, Thomas Brennike (Ger- 
mania), Bennie Birman (Africa de Sud), Erkki Pon- 
janheime (Finlanda), au avut cuvinte de laudă la a- 
dresa org ni ă h ir pec bi e a manifestării inii un 
cadru superb oferit do Piaţa Sfatului din Braşov, o- 
raş european cu adevărat.

Ce a dat prestanţă şî greutate ediţiei din acest an 
a „Cerbului de aur"? In primul rând cele trei ses- 
ţiuni ale întrecerii —■ de interpretare, de videoclîpurt, 
de debut discografic. Apoi, prezenţa unor interpreţi 
de certă valoare din S.ţT.A., Indonezia, Italia, Ger
mania, Belgia, Suedia, Norvegia, Olanda, China, Ru- 
sia. Letonia ** lgar 4. Român a ş.a. .?>, nu In abxvsif, 
rând, prezenţa în juriul festivalului a unor recunos
cuţi profesionişti, pe care numai gândiadu-ne fă presti
giul lor avem convingerea că în timpul dificilelor de
liberări asupra premianţilor nu aU existat ,megocteri“ 
ci s-a impus valoarea nudă, chiar dacă uneori ba
lanţa a înclinat sensibil în favoarea unuia sau a al
tuia dintre concurenţi.

Intr-o astfel de constelaţie a valorilor cum a fort 
cea de !a Braşov, s-a impus fără drept de apel ame
ricanul Worthy Davis, un solist care se porte situa 
în orice moment în topurile internaţionale. Vocea sa 
cu un timbru aparte, un registru vocal întins şj mo
bil este în măsură să dea valoare şi sensuri nebănuite 
unei melodii. Dovadă, interpretarea excc^mială a 
melodiei româneşti pentru care a şi obţinut premiul 
special. Deci, Trofeul „Cerbul de aur“ — Worthy 

(S.UA.)
Premiul I a revenit în concursul de interpretare 

Moneî Roşoga, reprezentanta noastră. O confirmare a 
valorii ei, dar şi a premiilor obţinute la prestigioase 
festivaluri internaţionale. Felicitări, Monal Ai fost 
minunată! Meriţi să fii mai bine cunoscută de publi
cul românesc, la fel cum eşti cunoscută în lume. Mo
destă participarea românească la vldeoclipurţ şi debut 
discografic. =

Şi* nu te ultimul rând, felicitări pentru Televi
ziunea Română şi pentru ce ne-a oferit 1

MINGI 800EA

O viaţi da tarva trăită ca
Oamenii trăiesc „orgi

ile” cu maximă intensita
te într-un timp astrologie 
şî biologic scurt, în com
paraţie cu viaţa de larvă 
*cu lungile şiruri de zile 
cenuşii de muncă oarbă, 
între „orgie* ca „mo
ment fantastic", descărca
re a energiilor vibrante, 
obsedante, pe' care indi- 
vidtd le acumulează mun
cind până la epuizare şl 
„viaţa de larvă", teeeată. 
acumulatoare de energii 
nocive, de dorinţe me
reu refulate, şe scurge 
timpul care trece prin 
«oi şi lasă în urmă amin
tirile. Urmăm legile firii. 
Pendularea între „orgie” 
şl „viaţa de larvă" nu 
este doar la nivelul indi- ■ 
vidului. Societatea însăşi 
respectă acest ritm, căci 
ce sunt revoluţiile decât"

o uriaşă „orgie* colecti
vă?

Fiecare epoeă s-a eli
berat de tensiuni printr-o 
manifestare specifică, şi-a 
subliniat a *
ceasta „orgiastică" în for
me tot mâi puţin nocive, 
deşi nu au dispărut ră- 
bufnirile violente. De la 
orgiile bachice, ia luptele 
cu tauri, la sărbătorile 
câmpeneşti nu e decât 
un pas către manifestă- 
rlle grandioase organi
zate de fascişti sau co
munişti,

După Revoluţia din de
cembrie 1989, când „or
gia" s-a scăldat In sânge 
române piritele s-a 
mal liniştit. Dar nu pen
tru mult timp căci tran
ziţia spre economia de 
piaţă, spre Marea Casă 
a Europei, spectrul şo

majului Şi al une; inflaţii 
cu gură de căpcăun au 
amplificat convulsiile e-
J aie .tu p j  „ 11 |j
şi l-au adus în pragul 
disperării.

Ieşirea din „starea de 
larvă" din lungul şir al 
zilelor cenuşii de muncă 
se numeşte acum „orgia 
foamei", „orgia fricii" de 
ziua de «câine In .care 
poţi rămână şomer, fără 
idl post şl fără sp<*r,«oţi. 
Dar această „orgie* nu 
va fi acel „moment faa- 

tastic* eliberator: un dans 
i*oi mnş j călătorie ~A- 
pitantă, o poveste poli
ţistă trăită pe viu, ci ca
lea fără de întoarcere, a 
„viaţă de larvă" trăită ca 
„orgie".

MONA JUŞCA, 
studentă

•  Conştiinţă, s.f., 1.
forma cea mai înaltă, 
proprie omului, de reflec
tare a realităţii obiectl- 
ve, produs al materiei su
perior organizate — cre
ierul uman — şi al vieţii 
sociale; ansamblu de pro
cese psihice variate, com
plexe, cuprinzând senza
ţii, percepţii, reprezen. 
ţări, noţiuni, judecăţi, ra
ţionamente, inclusiv pro. 
cese afective şi voliţio- 
nale .% faptul de a-şi 
da seama; înţelegere; 
conştiinţă socială == viaţa 
spirituală a societăţii ca 
reflectare a vieţii el ma
teriale; conştiinţa de cla. 
să =» faptul de a fi con
ştient de apartenenţa la 
o anumită clasă, de a 
înţelege interesele seratei 
clase, coiul el Istorie. 3. 
sentiment pe care omul 
ti are asupra moraîitâţfl
attinfior sale; proces de

DIN TAINELE 

LIMBII
conştiinţă =  luptă sufle
tească generată de mo
mente şi de situaţii de 
viaţă deosebite, cruciale; 
mustrare de conştiinţă = 
remuşcare. 4. libertate de 
conştiinţă =  dreptul re
cunoscut cetăţenilor de 
a avea orice concepţie re
ligioasă, filozofică etc. (fr. 
conscience, ef. lat. con- 
scicntia, după ştiinţă): 1. 
Conştiinţa unor oameni 
lasă de dorit.

•  Cunoştinţă, s.f., 1. 
cunoaştere. Expr. „A a- 
vea (sau a lua) cunoştinţă 
de ceva** == a- şti, a fi 
informat. „A aduce (ceva) 
la cunoştinţă cuiva” =  a 
Informa pe cineva (despre 
ceva). „A aduce la cu.

noştinţă publică" *  S 
da *de ştire tuturor. „în 
cunoştinţă de cauză" =  
cunoscând * bine ceva. 
„A-şi pierde cunoştinţa" 
=  a nu mai şti de sine, 
a leşina. Minte, raţiune. 
Expr. (Rar) „A-şi veni în 
cunoştinţă" =  a recăpăta 
judecata normala. 2. (La 
pl.) Totalitatea noţiunilor, 
ideilor, informaţiilor pe 
care le are cineva într-un 
domeniu oarecare. 3. Per
soană pe care vorbitorul 
o cunoaşte. Expr. „A 
face cunoştinţă cu cineva" 
»= a lega relaţii sociale 
cu o persoană. (Fam) „A 
face cuiva cunoştinţă eu 
cineva" =  a prezenta pe 
cineva cuiva. 4. (înv.),
Mulţumire, recunoştinţă 
(cf. fr. connaissance): 
1. Cttnoştinţa mea mai 
Veche a plecat în Israel.

VALENTIN BRETOTEAN
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Nu doar fugari, ci şi... 
„elixirul dragostei"

Supusă de 32 de ani u- 
nui embargou fără prece
dent, lipsită de substanţia
lele ajutoare sovietice, Cu
ba se vede silită să în
cerce evitarea dezastrului 
apelând la ultimele ' re
surse... exportabile: amo
rul plătit al renumitelor 
„jineteras" ce noapte de 
noapte îşi oferă trupul pu
ţinilor turişti prezenţi la 
Havana şi o pilulă mira
culoasă — Ppg 5, care a 
pătruns deja pe piaţa a 
12 ţări sudamericane şi e 
pe cale de a obţine au
torizarea d® comercializare 
şi în Europa. In acest an 
aceasta din urmă a adus 
în secata vistierie a ţării 
20 de milioane de dolari, 
meniţi să acopere măcar 
în parte deficitul creat 
prin interdicţia impusă re
cent de Clinton refugiaţi
lor cubanezi din Florida 
de a mai expedia bani pe 
insulă.

„Ppg 5 este un factor 
important al industriei 
noastre — declara de cu
rând Osmany Cienfuegos, 
ministrul cubanez al tu
rismului. O mulţime de 
străini vin aici să şi-o 
procure pentru că nu se 
află încă în' vânzare în 
ţările lor".

( A C U Z A T  D E

V  V A N D A L IS M
S / .
y Un arheolog, Georgia 
y Lee, aduce grave acu- 
i zaţii lui Kevin Costner. 
j „De când — spune ea 
/ — 175 persoane au in- 
» vadat Insula Paştelui 
\ pentru a turna „Rapa 
\ Nui" (cu Costner copro- 
4 ducător), viaţa băştina- 
* şilor a fost tulburată, a 
1 crescut consumul de 
 ̂ băuturi alcoolice, s-a 

y dublat costul vieţii, au 
y fost distruse vestigii ar- 
i heologicc".

y U N

|  A U T E N T IC  . . .

V: „ IN A M ICy
y P U B L IC "

s
y Kapper-ul Flavor ( 
l Flav, liderul grupului y 
/ „Public Enemy" a fost y 
> acuzat in Urmă cu 
1 săptămână de trei de- 
\ licte comise într-o sin- / 
\ gură zi. La New York > 
y un judecător l-a citat ) 
y pentru conducerea auto- ) 
l mobilului, deşi avea per- \ 
/ misul suspendat şi pen~ y 
J tru comportament cri- i 
y minai, iar un altul pen- )

4

y tru posesiune ilegală de \ 
y arme. \

Agenţia SXORV PRESS

•Bulina galbenă este ofi
cial înregistrată ca medica
ment anti-colesterol. Dar 
prospectul care însoţeşte 
produsul precizează că 
„experimentările cliniee 
au demonstrat că admi
nistrarea de Ppg la cobai 
de sex masculin a deter
minat o creştere a erec- 
ţiei“. Iar un studiu ştiin
ţific susţine că la oa
meni provoacă o sporire 
cu 19 la sută a activităţii 
lor sexuale.

Formula magică a Ppg, 
prenumele său ştiinţific de 
„polycosanol" rămâne un 
mister, e păstrată cu grijă 
in seifurile - guvernului cu
banez. Dar cei care cred 
în ea sunt deja' de ordinul 
sutelor de mii, între clienţii 
permanenţi aflându-se şi 
fostul preşedinte al Pa
nama, Guillermo Endara, 
care i-a mulţumit oficial 
lui Fidel Castro pentru 
că l-a ajutat să răspundă 
exigenţelor soţiei, cu 30 
ani mai tânără.

Pentru eventualii dori
tori de asemenea elixiruri, 
precizăm că preţul unui 
flacon cu 20 de pastile este 
de 20 dolari. In Cuba!

Cancelarul Kohl şi 
capturările de material 

radioactiv

DE UN FIR DE PĂR

• Acuzarea l-ar putea firul de pâr i-ar fi putut 
înfunda pe O.J. datorită aparţine, iar rezultatul 
unui fir de păr. Exact testului DNA a confirmat 
un fir, găsit alături de această ipoteză. Ca şi

Capturările de plutoniu 
n-au fost altceva decât un 
aranjament propagandistic. 
Grava acuzaţie ia adresa 
cancelarului Kohl a fost 
lansată de opoziţia social- 
democrată care susţine că 
spectaculoasele reuşite po
liţieneşti din ultimele săp
tămâni au fost. „combinate" 
pentru a întări poziţia şe
fului guvernului în perspec
tiva alegerilor.

„Există îndreptăţite sus
piciuni că cele mai ve
ninoase dintre otrăvuri au 
fost aduse în Germania 
cu ajutorul autorităţilor 
germane", a declarat Gun- 
ţer Verheugen, un înalt 
conducător din P.S.D. Iar 
un alt lider politic, Kars- 
ten Voigt, a afirmat la o 
reuniune a Comişiei Ex
terne a Parlamentului că 
„hiperactivitatea Iui Kohl 
împotriva contrabandiştilor 
de material nuclear „coin
cide în mod deliberat cu 
perioada preelectorală, când 
atpnţia mass-media e deo
sebit de intensă".

Acuzaţiile au fost ime

diat respinse dc Bernd 
Schmidbauer, coordonato
rul cancelariei pentru ser
viciile secrete, fiind cata
logate „nebuneşti şi ab
surde".

Ceea ce nu-i împiedică 
pe social-democraţi să sus
ţină în continuare că li 
s-a ordonat .serviciilor'se-, • 
crete germane să cumpere 
pe sub mână material a- 
tomic, atât în Germania 
cât şi în fosta U.R.S.S., 
pentru a se proceda apoi 
lă capturări spectaculoase.

Unul dintre asistenţii Iul 
.Schmidbauer s-a văzut de 
altfel sil-it să admită că 
unii agenţi germani âu a- 
vut'contacte cu contra
bandişti, dar numaj la i" 
niţiativa acestora clin ur
mă. ' ' .

începând din luna mai 
a.c. în Germania au fost 
realizate patru capturi de 
marcă în acest domeniu, 
de trei ori fiind vorba de 
plutoniu, a patra oară de 
uraniu îmbogăţit. In toate 
cazurile „vina" a fost dată 
pe foştii agenţi ai STASI.

cadavrele lui Nicolae 
Simpson şi Ronald Gold
man, constituie noua pro
bă prezentată împotriva 
lui O.J. Simpson, fostul 
campion de fotbal ame
rican, acuzat de dublu 
asasinat. Un examen mi
croscopic a conchis că

cea referitoare la urmele 
de sânge găsite la locul 
crimei din 12 iunie, tn 
aceste condiţii se esti
mează că avocaţii apără
ri; vor avea o misiune 
foarte dificilă în proce
sul ce începe la 19 sep
tembrie.

CRUCIADĂ FUNDAMENTALISTĂ 

ÎMPOTRIVA HOMOSEXUALILOR y
s

• Conferinţa interna tcgralistă „Al-Ahrar" — * 
ţionaiă privind populaţia care de mai multe zile > 
şi dezvoltarea ce se va a declanşat o campanie l 
desfăşura in capitala E-- împotriva a ceea ce nu- y
giptului are toate şansele m®Şte.,Conferinţa horn o- y 

- sexualităţii şi a SIDA" ’să se transforme într-o 
cruciadă împotriva homo
sexualilor. Fundamenta- 
liştii susţin că oraşul va 
fi plin cu această ocazie 
de gay, ce riscă să pă
teze „ valorii e morale şi 
islamice ale ţării't După 
cotidianul do tendinţă in-'

repu- 
Sayed y

Marele Muftiu al 
blicii, Mohammed 
Tantawi ar f; emis o y 
„fatwa" prin care ii în* l 
deamnă pe- eî'cdincioşi{ 

să-i ucidă pe homosexualii ) 
Vor participa la con- y

1

ce 
ferinţa.

PACIENT ABANDONAT PE MASA 

DE OPERAŢIE

VW W W W -VAV W M W W .VM W W /ZAVAV.VAW /iW .W ZAV.VA'.'M

Chestiune de etică ;
hernie pe care a între- .

De acum înainte miniş
trii guvernului american şi 
funcţionarii numiţi de pre
şedinte nu vor mai putea 
accepta călătorii sau se. 
jururi hoteliere oferite de 
firme particulare.

Interdicţia, care rămâne 
valabilă chiar dacă va
loarea serviciilor oferite ar 
fi integral restituită, a fost 
anunţată pe fondul ulti
mului scandal care a zgu
duit Casa Albă: cazul lui 
Michael Epsy, ministrul 
Agriculturii anchetat pen
tru darurile pe care le-ar 
fi primit de la „regele 
puilor de găină", Donald 
Tyson, patronul celor mai 
mari crescătorii d® pă
sări din SUA şţ prieten 
personal al lui Bill Clinton.

Noul ordin a fost dat în 
seara de. joi, 11 august, de 
către Lloyd Cutler, şeful 
în exerciţiu al oficiului le
gal al Casei Albe. Singu
rele excepţii de la regulă 
sunt „călătoriile oficiale de 
lucru şi cazurile în care 
nu este efectiv posibil să 
se organizeze călătoria şi

şederea cu alte mijloace".
Casa Albă a anunţat pe 

12 august intenţia de a 
cere unui organism gu
vernamental independent 
să investigheze asupra pre
supuselor daruri primite 
de Epsy de la Tyson. Cu 
câteva zile în urină, o altă 
anchetă independentă fu
sese dispusă şi de Janet

Reno, ministrul Justiţiei.
La Washington, între 

timp, continuă protestele 
parlamentarilor democraţi 
pentru numirea judecăto
rului Starr in fruntea co
misie; ce anchetează cazul 
Whitewater, existând do
vezi că această numire a 
fost „pilotată" de repu
blicani.

• Şi-a abandonat pa
cientul pe masa de ope* 
raţie mai, bine. de o oră.
Pentru aceasta, chirur
gul german, autor al in-
solitei (contra) perforfţ; de ,
manţe a fost amendat cu 
30600 mărci. El este acu
zat de „Abuz de produse fcsiomjt s-a justificat , 

Lgjj. explicând ca a preferat \
_j_ să dea prioritate viitura- \ 

mar al spitalului din lui spitalului, , decât unui y 
Bretteri, lângă Karlsruhe, singur pacient, de altfel t 
începuse o operaţie d® nu grav bolnav. j

rupt-o apoi ca să discute \ 
cu un deputat despre in- y 
tenţia autorităţilor sâni- i 
tare de a reduce numă- J

lului. Chirurgul — alt- y 
minteri un apreciat pro- y

anestezice". Lutz 
tnann, 54 ani, medic pri

Mai întâi băi purifi
catoare, apoi violurile: co
piii orfelinatului erau 
scufundaţi în apa sfântă 
şi violaţi de preoţi şi de 
călugăriţe. întâmplarea, 
cu o notă de incredibil, 
datează de acum 30 de 
ani, dar abia pe 11 au-, 
gust anul acesta o fe
meie s-a decis să mărtu
risească magistraţilor ri
tualurile perverse la care 
fusese constrânsă pe când 
era mică.

Jane Doe — un pse
udonim, ales din motive 
de înţeles — roşeşte încă

Orfelinatul orgiilor
la amintirea violenţelor 
cărora le-a stat victima 
la Saint Anthony’s Scho- 
ol, un orfelinat din Al-' 
buquerque, în New Me* 
xico. -

Dar, în cele din urmă, 
a găsit curajul d® a re
vela cele petrecute şi a 
depune plângere.

De teribilele acuzaţii va 
trebui să răspundă nu 

conducerea Institutului, în
chis de prin 1970, ci or

dinul religios al călugă
riţelor ce l-au adminis
trat şi arhiepiscopia de 
Santa Fe de care depin
dea. Arhiepiscopul de a- 
tunci, James Davies, e 
mort. Ca şi părintele 
Schoeppner, unul dintre 
prelaţii care „vizitau" or
felinatul cu mai multă 
asiduitate.

Denunţul însă îl atinge 
direct pe monseniorul Ro- 
bert Sanchez, succesorul

lui Davies: Jane îl a-, 
cuză de a fi muşamaliz-U 
totul. Dar nici Sanchez - 
nu mai este în funcţi
une: a demisionat anul 
trecut tot în urma unui , 
episod cu molestări se
xuale.

Şi recentele revelaţii au 
venit la doar 24 de ore 
după o altă revelaţie te
ribilă: Jiul unui episcop 
protestant a acuzat un 
preot că a sedus un co
pil şi a profitat de ei 
timp de 12 ani, asigu- 
rându-1 că Dumnezeu îl 
va ierta.

GERMANIA ’45: „Mai bine morţi, decât sub ruşi“
Când, in primele zile 

de mai 1945 Armata Roşie 
şi-a făcut intrarea în Dem- 
min, un orăşel de lângă 
Magdeburg, sute de locui
tori au hotărât să se sinu
cidă spânzurându-se, a- 
runcându-se în râu sau 
bând otravă. Tragicul epi
sod, bine cunoscut de auto
rităţile fostei R.D.G., fu
sese ţinut până acum ascuns 
cu străşnicie. După aproape 
50 de ani, întâmplările de 
atunci au devenit, în sfâr
şit. publice, după ce zia
rul duminical „Welt am

Sonntag", din 21 august, a 
publicat un amplu docu
mentar, întărit cu mărtu
riile unor supravieţuitori şi 
cu părerile istoricilor lo
cali, de mal multă vrem® 
angajaţi la reconstituirea 
faptelor.

La 30 aprilie 1945, Wehr- 
macht-ui, armata germană, 
s-a retras din Demmin, lă
sând un steag alb flutu
rând pe clopotniţa bisericii 
şi aruncând în aer toate 
podurile, în oraş a intrat 
a 65-a Armată sovietică, 
înaintând spre Rostock,

portul situat nu departe, 
la Marea Baltică.

A urmat o teribilă peri
oadă de violenţă, de groa
ză. Soldaţii Armatei Roşii 
s-au dedat la jafuri, la 
violuri, îşi aminteşte o 
victimă, pe atunci o fată 
în vârstă de 19 ani. A 
doua zi oraşul a fost in
cendiat, se pare ca repre
salii pentru omorârea a 
cinci ofiţeri ruşi. Urmarea: 
familii întregi, cuprinse de 
descurajare, s-au aruncat 
în fluviu „legaţi unii de 
alţii ca în nişte legături

de vreascuri", declară o 
altă martoră, amintindu-şi 
că pe dig se vedeau o 
mulţime de cărucioare 
goale.

„înecat", „spânzurat", 
„otrăvit", şi aşa mai de
parte, pe 35 de pagini, doar 
în luna mai registrul ci
mitirului local enumera 
508 sinucideri. Dar „conul 
de umbră" pare mult mai 
amplu ?i istoricii apreciază 
că cel puţin alte 400 sinu
cideri nu au fost înregis
trate. Iar în întregul an

numărul lor ar fi depăşit
2000.

„în mai viitor va fi or
ganizată o dezbatere isto
rică urmând a se face în 
sfârşit lumină", afirmă ac
tualul primar al localităţii, 
Ernst Wallmer, care, de 
altfel, şi-a format deja o 
părere, decizând să înlo
cuiască monumentul ridicat 
de autorităţile din fosta 
R.D.G. „eroilor sovietici e- 
liberatori" cu o piatră co
memorativă pentru victi
mele „războiului şi ale tira- 

.... „ .....................
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I REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII I
I „De vei vrea, fiul meu, ca să-ţi fie sete totdeauna, | 
J fii beţiv; pentru că pe cât vei bea mai mult, pe-atât' 

vei fi. mai însetat.
Dacă în adevăr vei vrea să împiedici, toate între- |

I%  ̂ __ ^ ________
| prinderile tale cele spre bine, fii beţiv, şi vei izbuti. I

( De voieşti să zădărniceşti silinţa tuturor spre îm- | 
bunătăţirca soartei tale, fii beţiv şi într-adevăr vei « 
|  triumfa. |

* De vrei să hotărăşti să fii sărac, fii beţiv şi în j 
|  scurt timp te vei dărăpăna şi vei rămâne fără un ban. j

C Â N T E C  D E  L U M E

între Deva şi Veţel,
La o umbră deasă-densă, 
Doarme-un mândru

: x voinicel
îmbrăcat în geacă roasă.

Umblă muştele pe el,
Par voinicului nu-i pasă 
Că îi linge un căţel 
Faţa cam demult nerasă.

Şi, cum doarme singurel 
Nici chiar grija nu-1 apasă 
Că-1 lăsă un tulburel
Fără pat şi fără casă...

DUMITRU HURUBA

1'  De voieşti să moară familia ta de foame, fii beţiv |  »
şi aşa vei mistui mijloacele care îi ţin în viaţă. J )

1 De vrei să te înşele cei proşti, fii beţiv, şi astfel J I 
J eu bună seamă Ie vei înlesni mijloacele. J J

I De, voieşti să te fure, fii beţiv, şi prin urmare vei j 3
j încuraja pe hoţi. | \

! De voieşti să-ţi tămpoşti simţirile,’ fii beţiv, şi * J
I posle puţin timp te vei face mai neghiob decât asinul. I \

. . ;  i
* r De vrei să te prosteşti, "fii beţiv, şi curând îţi » >
I vei ieşi din minte. ■ • \* ... . t '

I Dacă-ţi Oiţe voia ca să te faci nefrebuineios so | .
cictăţii, fii beţiv, că aşa vei ajunge la scopul tău. .

Dc voieşti să te strici pe sine-ţi, fii beţiv, şi aşa I 
. vei ajunge la desăvârşita ta pierdere în puţină vreme, j
I Dacă-ţi este voia să-ţi dai pe faţă nerozia şi să-ţi ,
* descoperi secretele, fii beţiv, şi fără întârziere se vor |
| face tuturor cunoscute. I
| Dacă te socoteşti peste măsură puternic, fii beţiv, J 
I şi curând te vei birui de acest viteaz vrăjmaş. |

I Dacă voieşti să-ţi prăpădeşti banii, fără să ştii l 
| unde-i dai şi pe ce, fii beţiv, şi vei ajunge la doritul J 
| tău scop.

• De voieşti să rămâi fără nici un mijloc de (rai *
| şi la bătrâneţile tale să ajungi să trăieşti din mila |
» altora, fii beţiv, şi în adevăr vei izbuti prea curând.,

’ De vei vrea să hotărăşti ca să goneşti orice mân- I 
J gâiere de la toţi ai casei tale, fii beţiv, şi curând iţi 1 
I vei realiza dorinţa ta.

|  : Dacă doreşti pentru totdeauna să fii plin de bă-1 
J nuieii, fii beţiv, pentru eă, pentru cel mai mic lucru J
( toţi se unesc, că adică cei ce se fură pe ei şi familia» 

s lor, ei fură şi pe alţii. •'

De voieşti ca să fii silit să fugi de împrumută-|
> torii tăi, fii beţiv, şi astfel curând vei prefera uliţele .
| cele mai ascunse mai mult decât cele publice." I
! (va urma) *
I ANTON PANN |
| Selecţie dc IL1E LEAHU f

FĂRĂ PAT SI FĂRĂ CASĂ

Fiind la un niţel mult 
mai înalt, acolo unde re
laţiile noastre ţin strict 
de serviciu şi unde eu nu 
sunt decât un subaltern 
între ceilalţi despre a 
căror existenţă ştie cât î: 
cer atribuţiile, intâlnin 
du-ne doar în cadrul ser 
viciului mi-am făcut o 
imagine — ce o constat 
acum! — falsă despre 
ŞEFUL. îmi părea un om 
flegmatici rece, care nu 
lăsa niciodată sentimen
tul să răzbată în relaţiile 
lui profesionale.

Am încercat mereu să 
nu-i atrag atenţia nici 
prin greşeli, nici prin me-

Ş E F U L

rile, pentru că pur şi sim
plu 7iu voiam să am de a 
face cu acest om ca o 
maşinărie, acest condu

cător robot. „Cu o floare 
nu se ' face . primăvară” 
dar se poate schimba i- 
maginea despre om. Acest 
şef superior al meu a 
ştiut să admire o floare 
pe care o dăruisem şi al
tor colegi ai mei pentru 
frumuseţea ci deosebită.

Nu doar că a admirat-o 
dar şi-a exprimat dorinţa 
de a avea un pui pe care 
să-l vadă crescând sub 
ochii Lui, pentru că iu
beşte mult florile.

Nu-mi puteam imagina 
că acest aisberg să iu
bească şi să cultive flo
rile. încă o dovadă că a- 
parenţcle, uneori, înşală. 
Dacă mi-aş putea permite 
l-aş întreba dacă iubeşte 
la fel de mult şi copiii, 
ceea ce ar răsturna cu 
totul imaginea mea de
spre şef. Trebuie să recu
nosc : până 'şi cei mai 
duri şefi au totuşi suflet, 

IN A DELEANU

O în toiul nopţii o fe
meie îşi trezeşte soţul:

— Am auzit un zgomot, 
precis sunt hoţiit

— Lmişteşte-te dragă, 
hoţii nu fac zgomot.

După o jumătate de oră:
— Scoală-te! acum nu se 

mai aude nici un zgomot...

© La circ e adus un ti
gru nou. Ceilalţi îl încon
joară şi-i urează: „Bine ai 
venit!"

r— Păcat doar că nu-1 
poţi cunoaşte pe ultimul 
nostru dresor, i se adresea
ză unul dintre tigrii mai 
bătrâni. Era atât de blând, 
amabil şi... gustos...

© Scoţianca se întoarce 
de la medic şi-i spune so
ţului: . . • '  : '

— Medicul mi-a reco
mandat aerul de mare.

Desen de CONSTANTIN GAVRfUA

— Bine, dragă. Cumpă- 
ră-ţi o scrumbie şi ţihe-o 
în faţa ventilatorului,

© O pereche relativ tâ
nără se adresează recep- 
ţionerului de la hotel:

— Am putea primi o 
cameră cu un pat dublu?

— Sunteţi căsătoriţi? — 
întreabă recepţionerul.

— Da, amândoi.

© Soţul soseşte pe ne
aşteptate acasă şi îşi gă
seşte soţia în pat cu un alt 
bărbat.

— Femeie! — urlă dis
perat soţul —■ ce dracu 
faci?!

Soţia îi şopteşte discret 
amantului:

— Ţi-am spus eu că ăsta’ 
habar n-are ce facem noi 
aici?!...

© în sezonul estival in
tr-un siiop de pe litoral o 
tânără drăguţă vrea să facă 
cumpărături cu o bancno
tă de 100 de dolari.

— îmi pare rău, dom
niţă, îi spune vânzătorul, 
dar banii aceştia sunt falşi!

— Da?! se enervează tâ
năra — asta înseamnă că 
aseară am fost violată!

© Un anchetator de la 
Scotland Yard raportează 
superiorului:

— ■ Domnule, azi soţia 
mea a născut o fetiţă!

— Şi pe cine bănuieşti? 
— întreabă superiorul dis. 
trat.

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

V O R B E  D E  S P I R I T

• Omul de cultură şi is
toricul de renume mon
dial Nicolae Iorga obişnuia 
să spună: „Nu pentru orice 
lucru inteligent puteţi găsi 
exemple în istorie. în 
schimb găsiţi precis pentru 
orice; prostie."

•  Ţrjstan Bernard este 
surprins de un coleg mor- 
măind de unul singur.

— Ce faci, vorbeşti sin
gur? De ce?

— Fiindcă prefer să am 
interlocutor inteligent. ■. “

• Toulouse-Lautrec de
venise la un moment dat 
foarte „en vogue” şi: doam
nele din lumea bună se- 
nghesuiau; să-şi vadă por-., 
tretul pictat de marele ar-i 
tist. Intr-o zi, doamna La- 
voisny, vestită nu pentru 
frumuseţea ei, îl întrebă:

— Va ieşi un portret dră
guţ?

— Negreşit, doamnă, ne
greşit! Nici n-o să vă re
cunoaşteţi!

•  Şimţindu-se foarte rău, 
Balzac chemă medicul câ- 
re-1 găsi în pat, zăcând. 
Doctorul îl consultă .sumar, 
îl palpă, îi luă tempera
tura, apoi îi spuse:

— Dragul meu, corfstat 
Că pulsul şi tensiunea supt 
-bune, respiri cum trebuie, 
temperatura este normală, 
limba riu este încărca tal"..

— Cu atât mai bine, doc
tore, asta înseamnă că s-ar 
putea să mor perfect sănă
tos, ceea ce trebuie să re
cunoşti că nu se întâmplă 
oricui.

•  Celebrul medic Albcrt
Schweitzcr a fost într-o ,zi 
întrebat: V: i.:v

— Ce este de preferat şă 
fii, medic uman sau vete
rinar?

Dragul' meu — veni 
răspunsul — după o expe
rienţă de-o viaţă, te asigur: 
că e mult mai... bine să fii 
veterinar, fiindcă' niciodată 
pacienţii nu te -vor- chema 
când nu au nimic.

Culese de ■
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ORIZONTAL: 1) Angajat' special pen
tru inventare; 2) Joc popular atestat tn 
epoca de piatră — A reface după un a

numit model; 3) Elene de pe coasta Cre
tei ! — Luat pe bază de împrumut; 4) 
Ajuns într-o stare de criză acută — Lei 
scoşi din puşculiţă!; 5) Urmărită pas cu pas
— Fără mari urmării; 6) Mai mult decât 
nouă! — Vieţi risipite în pustiu; 7) O di
mineaţă obişnuită pe scurt! — E ferme
cător prin excelenţă; 8) înroşită în... cup
tor — Susţinătoare a vânătorii subacva
tice; 9) Consemnată la timpul probabil
— Tip distins, evidenţiat la prima vedere; 
10) Reprezentantă de seamă a renaşterii.

VERTICAL: 1) Predispus la meditaţie; 
2) Conduce către un final dramatic — 
Impun unele renovări în port; 3) Figuri... 
dulci de zahăr ars — Maestru in arta 
suprarealismului; 4) Stimulator de con
versaţie — Surse de inspiraţie; 5) O vorbă 
spusă la întâmplare — Tip cu activitate 
de vârf; 6) A trăsni din senin — Policro
mie cuvântătoare de peste mări; 7) Aflaţi 
în curs de dezvoltare — Ţinute în secret!) 
8) Trunchi de con (var.) — Unitate cu foc

continuu; 9) Tărie turnată în cupe — 
Termen acceptat pentru unul din doi; 10) 
Realizează un acord desăvârşit,

: ■ VASILE MOLODEŢ

' DEZLEGAREA CAREULUI 
„FRANJURI" APĂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

1) MELANCOLIC; 2) ETERI — COLO; 
3) RU — ETAN — ON; 4) CINA — BĂ
UTĂ; 5) A — ALBI — MIT; 6) NOR — 
RATE: — I; 7) TRAPA — ADIO; 8) IT — 
ATOL — AN; 9) LANŢ — TEAMĂ; Ţ0) 
ECUATORIAL.

Soluţia problemei de sâmbăta trecută: 

ii Tf 5! 0
2 Gf 4 mat ■■ i ■

MAT IN 2 MUTĂRI

CONTROLUL POZIŢIEI 

alb: Re 1, Dg 6, Ta 1 

negru: Rh 8. Na 6



LICEUL „ A V R A M  IA N C U "  D IN  B R A D
Cursurile „gimnaziului 

mare“ din Brad încep la 
t  septembrie 1869. Di
rector, conform statute
lor, ostc protopopul Moi- 
se Lazăr, iar primii pro* 
fesori — Georgiu Pârău 
şl Constantin Costfn. 
Inaugurarea festivă a 
fost amânată până la 21 
mal 1870 — ziua patron 
ailor liceului (Sf. Con
stantin şi Elena).

&g festivitate parti
cipă şi Avram lân- 
00* care ţine o înflăicâ-

Î- rată cuvântare despre 
importanţa Învăţăturii 
pentru om. A fost aş* 

|  teptat şi Andrei Şagttna 
I care, fiind bolnav, nu a 
{ pătat lua parte, dar a 
|  trimis 2 000 de florini. Pe 
J tângâ gimnaziu funcţio- 
I aa şcoala normală (tis. 

I—IV primare), dintre 
atezrfvenţii căreia se re- 
erntau candidaţii pen
tru gimnaziu.

Instrucţia şcolară se 
realizează pe baza pîa- 
nedui de învăţământ, fn 

|  cate predomină Studiul 
1 ambilor. Din 1884/85 a- 
I pare caligrafia, gimnâs- 
I  tiea şî muzica.
J Perioada 1890—1823 — 
I .perioada eroică" — se 
« înscrie ca sistem de re- 
|  ferinţă în activitatea şCo- 
|  fii brădene. După un !n-

t ceput tn care greutăţi de 
tot felul au făcut Pa o- 
bîectivul principal să fie 
mpHţtnerea şcolii (mai 
«itM după desfiinţarea 
Comitatului Zarartd), âo- 

. «H generaţie de dascăli, 
I te care elanul tineresc 
i  est» dublat de o solidă 
f  pregătire universitară, 
J Wde gimnaziul ea prin- 
• dpS) promotor al feao-

menului cultural. Profe
sorii dr. Pavel Oprişa, 
dr. loan Radu, dr. Tra- 
ian Suciu, loan Keri, iar 
mai târziu Vaier Fugătă 
şi Candin Ciocan, care 
se adaugă generaţiei lui 
Ştefan Albu, Vasile Da- 
mian şi Vasile BoneU, 
desfăşoară o activitate de 
mare întindere şi profun
zime.

Minunaţi dascăli, răs- 
pfinditori pasionaţi ai 
culturii în rândul celor 
care au pus umărul la

125 DE ANI DE 
ŞCOALA ROMANEASCA 

IN ZARAND (D)

înfiinţarea şi păstrarea 
gimnaziului, îndrumători 
culturali avizaţi ai aso
ciaţiilor meşteşugăreşti, 
instructori sufietişti ai 
formaţiilor artistice, con
ferenţiari documentaţi ai 
problemelor economiei 
rurale, descoperitori se- 
tOşl al izvoarelor popu
lare de creaţie, înflăcă
raţi susţinători ai idea
lului naţional — toţi la 
un loc şi flecare în par
te întruchipează lumi
noase figuri de apostoli, 
nume care au înscris pa
gini de aur în activita
tea gimnaziului.

Activitatea şcolii cu
noaşte îmbunătăţiri. Pla
nul de învăţământ este 
mai stabil, programele 
mai bine corelate cu ce
rinţele- Se fac adaptări 
ale unor manuale de au
tori străini, iar mai târ
ziu aproape la toate ma
teriile apar manuale scri
sa de profesori şi metodişti

români. O atenţie deose
bită se acordă educaţiei 
elevilor. Se insistă pe în
grijirea corpului, a îm
brăcămintei, a localului 
şi mobilierului, a rechi
zitelor, comportarea în 
şcoală şi în afara şcolii. 
De toate acestea se ocu
pau directorul şi profe
sorii şcolii.

De ziua patronilor, pre
cum şi cu ocazia înche
ierii cursurilor, se orga
nizează serbări şcolare. 
„Maiaiul", serbarea câm
penească din ziua de Sf. 
Constantin şi Elena, este 
un prilej de mare bucu
rie, atât pentru elevi şi 
dascăli, Cât şi pentru lo
cuitorii din oraş şi îm
prejurimi. Cu muzica In 
frunte, cu cântece şi flori 
se pleca din oraş dimi
neaţa. Din merindea lua
tă pentru o zi, cu vişle 
şi „proaspătă" (friptură 
la tavă), cu borviz, bere 
şi vin, se ospătau intr-o 
atmosferă de veselie, de 
bună dispoziţie toţi par
ticipanţii la sărbătoare. 
Excursiile făceau parte 
integrantă din instrucţia 
şi educaţia elevilor. Ce- 
ie în împrejurimile Bra
dului, la Ţebea şi Baia 
de Criş, erau organizate 
în vederea realizării u- 
nor teme de la geografie 
şi ştiinţele naturii, pen
tru cinstirea momente
lor şi oamenilor de sea
mă din Zarand. Excursii 
mai mari se organizează 
la Moneasa, Deva, Hu
nedoara, Timişoara, Arad, 
Orşova.

Prof. STELIAN CîBCD, 
directorul Liceului

„Avram Iancu" Brad
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ŞCOALA W A LD 0R F-0R ILN TA TĂ  

STRÂNS SPRE ÎN V Ă ŢA R E  (JI)
Capacitatea de învăţare 

este una din exigenţele 
cele mai importante ca
re se impun unui fnvă- 
ţător-dirlginte. In clase
le IX—XII, odată cu 
începerea pubertăţii pro- 
priu-zise, când adoles
cenţii caută raporturi 
sociale, • materiile de ba
ză sunt predate de pro
fesori de specialitate. 
Disciplinele artistice, de 
îndemânare manuală sau 
de mişcare îşi găsesc lo
cul in a doua parte a 
programului zilnic (ore
le 10—12/13).

In cadrul şcolilor Wal- 
dorf nu se desfăşoară e* 
xamene formal. Cadrele 
didactice trebuie însă 
să-şi formeze o imagine 
precisă a evoluţiei, a 
progreselor de învăţare, 
a capacităţilor şi a slă
biciunilor copiilor. In a- 
fară de munca didactică 
orală, profesorul are ca 
bază teste scrise şl ca
ietele de epocă scrise de 
copii. Imaginea pe care 
şl-o formează profesorul 
despre evoluţia fiecărui 
copil este formulată a- 
nual într-o caracterizare 
amplă, scrisă şi joacă 
un rol esenţial pentru 
orientarea părinţilor şi 
a copiilor.

In pofida absenţei no
telor, şcoala Waldorf 
este şcoala orientată 
strâns spre învăţare. Co
pilul nu trebuie să în
veţe prin presiune exte
rioară, ci din interes

pentru conţinuturile tra
tate. Sarcina profesoru
lui este să trezească _a- 
cest interes prin stilul 
de predare, iar pentru 
copil, tocmai existenţa 
învăţătorului-diriginte are 
în acest sens o impor
tanţă deosebită. La sfâr
şitul pregătirii lor elevii 
dau. corespunzător ca
pacităţii lor, examenele 
care sunt cerute în ţara 
respectivă, pentru conti
nuarea studiilor.

Lâ sfârşitul şcolariză
rii Waldorf, elevii ela
borează de ■ regulă, timp 
de un «n, o lucrare pe 
o temă aleasă de ei, şi 
o susţin public. Ea poa
te fi inspirată din dome
niul ştiinţific, artistic 
sau practic şi este con
cepută astfel încât să 
depăşească prin dificul
tate şl amploare progra
ma şcolară. Aceste lu
crări, din iniţiativă pro
prie, dau an de an re
zultate surprinzătoare şi 
sunt pentru elevi un 
test pentru performanţe
le posibile în orientarea 
lor profesională.

Şcolile Waldorf sunt 
conduse de consiliul pro
fesoral, care decide în 
toate problemele peda
gogice ale şcolii. O im
portanţă deosebită o are 
colaborarea familiei cu 
şcoala, atât pe plan e- 
ducaţional, cât şi pe plan 
administrativ-organizato- 
ric.

Din 1919, de la înfiin

ţarea primei şcoli Wal
dorf în Germania, de că
tre dr. Rudolf Steiner 
şi până In 1993, au apă
rut pe mapamopd apro
ximativ 600 de şcoli şi 
1660 de grădiniţe de a- 
cest gen. Câteva dintre 
ele sunt membre ale re
ţelei internaţionale ale 
Proiectului pentru Far* 
teneriat Şco l a r  al 
UNESCO. în România, 
Ministerul învăţământu
lui a înfiinţat. începând 
din 1990: 42 de grupe de 
grădiniţă, 74 de clase 
I—IV şi 3 clase gimna
ziale în 25 de judeţe ale 
ţării, toate integrate in 
sistemul de stat.

Şcoala Waldorf din 
Simeria este a doua 
şcoală Waldorf înfiinţată 
în ţâră şi va cuprinde in 
acest an şcolar clasele 
I—IV şi două grupe de 
grădiniţă. Subliniem că 
pedagogia Waldorf se 
adresează copiilor nor
mal dezvoltaţi, iar pen
tru copii; care necesi
tă o asistenţă socială, 
medicală şi pedagogică 
specială, există o peda
gogie curativă orienta
tă antroposofic, care 
se practică cu o repu
taţie excelentă in mul
te ţâri. La ■ > tară
există astfel Ia:
Simeria Vet laţi
(jud. Prahova) şi Bucu
reşti.

EUGENIA BORDEAN

LUNI, 12 SEPTEMBRIE
T. V. R. 1

iau» Interferenţe fr); 14,08 Actualităţi; 
HJ» «HI laşi; UW TVR Cluj-Napoca; 
JUyjV Desene animate; 16.00 Actualităţi; 
1M& Avanpremiera TV; 16,25 Turism şi 
iHieiar'iin 17,00 Emisiune In limba ma- 
1*6**; 18,30 Desene animate; 19,00 De 
luni până luni; 19,88 California visează 
(s. 15); 20,00 Actualităţi, meteo; 20,45 Tea
tru TV: „Celula poetului dispărut"; 22,30 

• Trifjfontnr; 23,00 MTV; noutăţi muzica
le; 23.30 Actualităţi; 23,50 Culfttra In lu
me; 840  Repriza a IH-a.

T. V.R. 2
1*18» Tenis: Romanian Tennis Opcn 

1994; 16,00 Desene animate; 16,30 Şi bo
gaţii piâng (s); 17,00 tn direct economia; 
17,40 Mala Mujer (ep. 60); 18,30 în faţa 
dv.; 20,00 Actualităţi, meteo; 20,40 Video- 
sateBtj 21,00 TVM Mesager; 21,30 Intre da 
şi m : 22M TV5 Europe; 2248 Santa «ar
bora (ep. 4); 23,15 Pământul, planeta noas 
tră (do); 0,00 Jazz club.

MARŢI, 13 SEPTEMBRIE
T. V.R. 1

7:80 TVM Telematinal; 10,20 Desene ani
mate) 1840 Călătorie de neuitat (s); 11,35 
MaganbTVE; 12,20 Mala Mujer (s/r); 13,10 
•Mi audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi CIuj-Na- 
MM 16,00 Actualităţi; 16,18 Fii tu în- 
»«ţl; 1740 Convieţuiri; 18,00 Totul de
spre muzică; 1840 Desene animate; 19.00 
Cli»; 19.38 California visează (ep. 16); 20,00 
Actualităţi, meteo; 20,45 Cum să furi un 
mmm  (SUA, 1966); 23,60 Reflector; 23,30 
IpiipgM ; 23.55 Gong; 040 Studioul şla
gărelor; <1,50 Tenis; Romanian Tennis O- 
pem frez. zilei).

■ T.V.R. t
7,00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Microre- 

cital: Lansa; 8,15 Tezaur folcloric (r); 
9.08 Magazin satelit; (9.00 Ora de mu- 
«ică; 11,80 Telejurnal Wwldact; 11,30 Da.;

12.00 Tenis; Romanian Tennis 6 |eo (d)î
16.00 Desene animate; 16,30 Şl bogaţii 
plâng (s); 17,00 Măseaua de minte; 17,40 
Mala Mujer (ep. 61); 18,30 23 de milioane;
20.00 Actualităţi; 20.40 VideosatcHt; 2140 
TVM Mesager; 21,30 Tribuna nOBconiOr- 
miştilor; 22,00 TV5 Eu/ope; 2240 Crccfe; 
0,00 Eufogol. Campionatul de fotbal al 
Angliei; 0,30 Muzicorama.

MIERCURI, 14 SEPTEMBRIE
T.V.R. 1

7.00 TVM Telematinal; 10,20 Desene
anirfiate; 10,45 Videolexicon; 11,45 Insu
lele Maaricius (do); 12,15 Mala Mujer 
(s/r); 13,05 1001 audiţii; 11,10 TVR Iaşi şi 
Cluj-Napoca; 16,10 Magazin sportiv; 17,00 
Microrecital: S. Ladoşi; 17,15 Alfa şi »- 
mega; 18,00 De la «Mae adunate) 18.30 
Desene animate; 19.20 Sensttl Schimbării; 
19,50 California visează (ep. 17); 20,09
Actualităţi, meteo; 20,45 153 014 km; 2L00 
Interpreţi ai cântecului popular; 21,20 
Fotbal: Anderlecht Bruxelles — Steaua 
Bucureşti (d); >23,20 Dr. Quinn (ep. 16); 
0,35 întâlnirea de la miezul nopţii; 1,15 
Tenis: Rom. Open (rezj.

T. V.R 2
7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,80 Refrenele 

amintirilor; 10.00 Actualităţi; 10,05 Ora de 
muzică; 1140 Telejurnal Worldnet; 11,30 
D.a.; 12,00 Tenis: Romanian Tennis Open 
(d>; 16,00 Da.; 16,30 Ş| bogaţii piâng <s);
17.00 Mini-eco; 17,40 Mala Mujer (ep. 62); 
18,30 Emisiune în limba maghiară; 20,00 
Actualităţi; 20,40 VideosatcHt; 21,00 TVM 
Mesager; 2140 Formula 3 (cs); 22,00 TV5 
Europe; 22,30 Santa Barbara (ep. 5); 23,15 
Cafeneaua literară; 0,30 Fotbal: Liga 
Campionilor (rez.).

JOI, 15 SEPTEMBRIE
T.V.R. 1

7.00 TVM Telematinal; 10,20 Desene
animate; 10,45 Clopoţelul sună iarăşi; 11,45 
Versailles şi grădinile sale; 12,15 Mala 
Mujer (s/r); 13,05 1001 audiţii; 14,19 TVR 
Iaşi şi Cluj-Napoca; 15,00 Actualităţi;
16,10 Divertisment internaţional; 17,00
Sub semnul întrebării; 18,00 Cronograf ii; 
18,25 Desene animate; 1940 Medicina pen
tru toţi; 19,30 California visează (ep. 18);
20.00 Actualităţi, meteo; 20,45 Ludwîg 
(ep. 3); 21,45 Studioul economic; 22,25 E- 
nigma (cs); 2245 Simpozion; 23,40 Ac
tualităţi; 0,05 Forsyte Saga (Cp. 10); 1,00 
Tenis: Romanian Tennis Opeu (rez. zilei).

' T. V. R. 2 •
7,00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Din cele 

mai frumoase melodii populare; 9,00 Ma
gazin satelit; 10,00 Ora de muzică; 11,00 
Telejurnal Worldnet; 11,30 D.a.; 12,00
Tenis: Romanian Tennis Open (d); 16,00 
D.a.; 4640 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Cea
iul dft la ora 5: Florin Piersic; 19,00 Em. 
îh limba germană; 20,00 Actualităţi; 20,40 
VideOsateUt; 21,00 TVM — Mesager; 2140
Pro memoria; 22,00 TV5 Europe; 22,30 
Santa Barbara (ep. 6); 23,15 Eurogol.
Campionatul de fotbal al Franţei; 23,45 
Să iubim pomii înfloriţi şi oamenii ne
căjiţi.

VINERI, 16 SEPTEMBRIE

T.V.R. 1 ■
7.00 TVM Telematinal; 10,20 Desene 

animate; 10,45 Curcubeu; 11,45 MTV: 
noutăţi muzicale; 12,15 Mala Mujer (s/r)) 
13,05 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şî Cluj- 
Napoca; 15,45 Festivalul internaţional de 
«Ador al „ţărilor dunărene"; 16.25 Din 
lumea afacerilor; 16,45 Pompierii vă in
formează; 17,00 Emisiune fn limba ger
mană; 18,00 pro Patria; 19,00 Casa Eliott 
(ep. 1); 20.00 Actualităţi, meteo; 20,45 
Tezaur folcloric; 21,30 Amintiri dintr-un 
miez de noapte (SUA); 23,10 Viaţa parla
mentară; 2345 In amintire: Ioană Radu; 
040 MTV: noutăţi muzicale; 1,90 Cine
matograful de noapte; 240 Tenis: Rom. 
Open (rez.).

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

Jazz; 9,00 Caleidoscop satelit; 10,05 Ora 
de muzică; 11,00 Telejurnal Worldnet; 
1140 D.a.; 12,00 Tenis: Rom. Open: sfer
turi de finală (d); 18,00 D.a.; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 Tenis (d); 18,10
Mala Mujer (s); 19,00 Deschiderea stagiu
nii de concerte a Orchestrei Naţionale 
Radio; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Oameni 
caro au fost : Carol Popp de Szathmari; 
22,00 TV5 Europe; 22,30 Muzica e viaţa 
mea; 23,00 Teatru TV: „Crimă şi pedeap
să" de A. Wajda.

SÂMBĂTĂ, 17 SEPTEMBRIE

T.V.R 1
8.00 Matinal moldav; 9,10 Şapte note 

fermecate; 10,00 Lassle (ep. 24); 1040 Pas 
eu pas — mag. ştiinţific; 11,30 Ecranul; 
42,9» Povestea vorbei; 13,00 1001 audiţii;

14,10 Turnul Babei: Da ; Secret service 
(S); 16,00 Rugby: România — Ţara Gali
lor; 17,30 Beverly Hitls, 90210 (s); 18,40
Handbal: C.M. feminin: România — Slo
vacia (d., repr. 2); 18,15 Mapamond; 19,15 
Tel (‘enciclopedia; 20,00 Actualităţi, meteo) 
20.45 Mancuso de la FBI (ep. 9); 21,45 Să 
râdem cu Benny Hill; 22,45 Actualităţi; 
23,05 MTV: noutăţi muzicale; 23,35 Hun
ter (ep. 37); 0,35 Trei din zece pentru un 
show; 1,15 Tenis: Dom: Open (rez.).

.'■■■ T.V.R. 2
8.00 Întâlnirea de sâmbătă la Cluj- 

Napoca: O familie teribilă (s); Desene a- 
nimatc; Muzică; 13,00 Tenis: Romanian 
Tennis Open: semifinale (dj; 16,00 Dese
ne animate; 16,30 Şl bogaţii plâng (s);
17.00 Studioul de literatură; 18,00 Tradi
ţii; 1840 Convieţuiri; 19,30 Pariaţi pe 
campion (cs); 20,00 Actualităţi, meteo;
20,40 Ritmuri muzicale; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Memento cultural; 22,00 Fot
bal: Espanol Barcelona — F.C. Barcelona 
(d); 23,50 Interferenţe.

./.■ DUMINICA,̂  18 SEPTEMBRIE

. ■ T. V, R. 1
8.00 Bună dimineaţa; 9,10 Abracada

bra; 10,00 Serial pentru copii; 10,30 Lu
mină din lumină; 11,30 Viaţa satului;
13.00 Melodii populare; 13,30 Atlas; 14,00
Actualităţi; 14,20 Videomagazin; 15,00 Te
nis: Rom. Open (d., finala); 17,40 Hand
bal: România — Rusia (d); 17,50 Star 
Trek (ep. 42); 18.45 A doua Românie ; 
19,15 Robhtgo (cs); 20,60 Actualităţi, me
teo; 20,50 întoarcerea lui Sherlock Hol- 
mes (S.U.A., 1986); 22,25 Arhitectură şi
geografie sacră; 23,25 Actualităţi; 23.40 
Maeştrii; I. Conta; 0,30 Un Cântec — o 
floare; 0,45 Pe Ultima sută de metri.

T.V.R. 2
8.00 5x2 — mag. duminical de la Iaşi;

13.00 Dr. Quinn (s/r); 14,00 Actualităţi;
14,10 Videosatelit; 15,00 Tenis: Rom. O- 
pen: finala <d); 16,00 ,Da.; 16,30 Şi boga
ţii plâng (s); 47,00 Serată muzicală TV; 
19,30 Oraşe fi civilizaţii: arta daneză; 26,00 
Actualităţi; 20,30 Div. muzical; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Judo. Câmp. Inter, 
naţionale ale României — finale (înreg.);
22.00 Poesls: N. Siănescu; 22,15 La pu
terea a ll-a; 2340 Santa . Barbara (s); 
23,45 „Bufoniştîî" — muzical, după o 
tarsă de M, Labiche. * • ----



S.C. „HORTICOLA» S.A. DEVA

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

tuhalm, telefon 620973 şi de la Ferma nr. 6 
Deva, str. CălugSreni, telefon 611827.

•  STRUGURI DE MASA
la preţ negociabil, la Ferma nr. 10 Şoimuş.
De asemenea, vinde zilnic, direct din fer

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

(cmd.)

S.C. 4 AS PRODIMPcX SRL DEVA
OFERĂ SPRE VÂNZARE

FABRICI DE BERE tip KALTENECKER, 
cu capacitate între 650—1300 Azi Ia preţuri şi 
condiţii avantajoase.

•  PREŢURILE DE VÂNZARE conţin şi 
următoarele servicii:

— asigurarea proiectării pentru instalarea 
fabricii dc bere;

— transportul întregii instalaţii la destina
ţie.

— montarea instalaţiilor şi predarea lor Ia
rlipfp • -

•  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 suniimentare la

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

S.C. „SIGSTRAT44 S.A.
SIGHETU MARMAŢIEI 

Str,: Unirii, nr. 40, telefon 062514621, 
înt. 124, 212, fax. 062515464

•  FURNIR DE STEJAR — clasa a IlI-a I 
J (lungimi medii 1400 mm), Ia preţul de 654 Iei/î 
I mp, fără TVA I
Î  ' l,J- 1,11 II. I.„. mii. - ............................. I ........ ............................. ' I .1»..........■IMIII *; A .,.***•: ■ .. y-. ■ " .. ft *

I
Organizează potrivit art. 10—15 din Legea J 

nr, 50/1991 o I

în vederea concesionării unui teren în su-j 
praf aţă de '200 mp situat în oraşul Brad, str.. 
Primăverii — Micro 1, pentru realizarea a 101 
garaje, în baza documentaţiei de urbanism a-; 
probată. *

— Taxa anuală minimă de concesionare |
este de 600 lei/mp/an; î

— Concesionarea terenului se face pe 501
J de ani; j
\ — Ofertele se depun până în data de 28. J

09. 1994, ora 14, fa sediul Consiliului local al j 
oraşului Brad, camera nr. 2; *

— Documentele licitaţiei se pot ridica con-1 
tra cost de la Consiliul local âl oraşului Brad, | 
camera nr. 23, începând cu data de 15. 09. 94; I

— Garanţia de participare Ia licitaţie este )
de 2000 Iei. I

Informaţii suplimentare şi consultarea plan-1 
şelor se pot face zilnic Intre orele 10—14, lai 
Consiliul local al oraşului Brad, camera 23, în- J 
cepând cu data (le 15. 09. 1994, tel. 095/650880. g

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 2% 09. » 
1994, ora 10, Ia sediul Consiliului local al o-| 
rasului Brad.

iriţi să vă economisiţi banii?
Doriţi să vă economisiţi timpul?
Doriţi o amintire în mai puţin de o oră?

H B | -.-A--- —----------
* Developări filme color toate tipurile,

■p a  ţ * Fotografii color • dimensiuni diferite
WSSM * Fotografii tip POLAROID

Pentru profesionişti:

B H m a i l i  Di PRIMI

S.C. „QUASAR ELECTR©44 S.R.L. 
D E V A

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

VĂ OFERĂ CU PLATA ÎN RATE 
MEG A VISION, cu şi fără
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• TV color
; teletext; .
• Videoplayer, videorecorder;
• Instalaţii complete de satelit şi compo 

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

[ SOCIETATEA COMERCIALA „ARDELEANA*4 
S.A. DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea pos 
!tului de

. MANAGER 
; în conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi a nor- 
; melor metodologice elaborate de FPS.
; Ofertele se Vor depune în termen de 30 
; zile de la data apariţiei ultimului anunţ din 
; ziar, în plic sigilat, la sediul S.C. „Ardeleana* 
! S.A. Deva, din str. N. Grigoreşcu, nr. 45.
! Documentele şi informaţii suplimentare 
! se pot obţine la.sediul societăţii sau la telefon 
: 615554; 619484. (90123)

S»C MAG

I 5

C i

HOTEL JOIANA44 
GEOAGIU - BAI

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

Argumente:

— mal ieftin,
— mai sănătos
— mai reconfortant
— la standardele internaţionale.
Tel 054/648280 ; 054/648282.

S.C. „ULPIA44 S.A. DEVA 

Str. 22 Decembrie, nr. 37
Organizează concurs pentru ocuparea pos 

tului de
MANAGER
în baza Legii 66/1993 şi a normelor me- 

todologice de aplicare a acesteia.
Candidaţii vor depune ofertele în plicuri 

închise la sediul societăţii In termen de 30 zi
le de Ia ultima publicare. Relaţii Ia telefon:? 
613575. (0901I8)|

■ţMMWVVVUVUVUwwvuwirwvwvvwvirwwînnnrwwvvvuv

» FRIGIDERE, ARAGAEE, TELEVIZOARE, ^

•  MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE.

âORfSlC; FAIANŢA"'Ofil&CTF $ ăW|ŢA:R.c DIN ACRIL>-7

.SE PyŢ ACNiZitiONA DIN STOC SAU LA COMANDA Ci t

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL. OOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AL S.C. "UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL DEVA

SITUAT IN CARTIER DACIA, STR. DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P^LCiTURN).,

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE POT FI LIVRATE LA. 
DOMiClUUL CLIENTULUI

INFORMAŢI) LA TELEFON: 62.7.1 ’s5
rM

D
UNIVERSAL

M PO Pr

*S|ţa .

Y j.f r:*?** 1
i ... .r u .
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P O L I C L I N I C A

—
CONSILIUL LOCAL DOBRA

Organizează în zilele de 16. 09. 1994 şi 30, 
09. 1994, ora 10,

I

în vederea lichidării mijloacelor fixe.
Lista mijloacelor fixe se poate consulta las 

sediul Consiliului Loeal Dobra. Licitaţia se va 
repeta in zilele de 16 şi 30 ale fiecărei luni, 
ora 10, până la lichidarea mijloacelor fixe.

La aceleaşi date se va licita şi coneesianift 
terenul necesar bunei desfăşurări a activităţii.

Relaţii la telefon 033241 Dobra (Consiliul 
Local).

S.C. „CABLA44 S.A. BOBÂLNA 

Organizează vinderea prin

a unor suhansambtc rezultate din casări şi 
înlocuitori, astfel:

— tractor U 445 ‘
— subansamble tractor U 445 ,
— motor ARO ■■ /"..j'-'
Licitaţia va avea loc în fiecare joi, înce

pând din 22 septembrie 1994, la sediul soeietă* 
ţîi din Bobâlna, comuna Rapoltu Mare, telefon 
669184. lista completă şi preţurile de pornire? 
se află la sediul societăţiL (90139)"

II

Situat în DEVA — SlNTUHALM (intersec
ţia Hunedoara).

Vă oferă pvia : • f
SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA 

cel mai mare magazin de mobilă din ţară; f 
•  Un bogat sortiment de mobilier: bacă-! 

tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase/ 
birouri, mese. scaune, 100 tipuri mochetă im-j 
port Belgia etc. r

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este* 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şi Su 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon»; 
tarea mobilierului Ia domiciliul clientului. Ş 

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

Informaţii suplimentare la telefoanele: 054/ 
626338.626294: 621386. 'i

.ti



» Vând grâu. Tel. 619476.

•  S.G. Monica S.R.L. 
Brad. vinde en gros 
haine import Olanda, 
sortate ş; nesortate, de 
sezon, la 3029 lei/kg, 
Inclusiv TVA, uleiuri 
Şl unsori Speădoil de 
înaltă performanţă, 
pentru motoare Die
sel şi cu benzină, 
BMW 518, IFA izo
termă 6 tone, preţuri 
foarte avantajoase. Tel. 
054/650961, dujă ora 
19. <10024)

•  Vând Opel Kadett 
Diesel, fabricat 1987, 
ultimul model, vama 
plătită, 4 uşi, preţ 5000 
DM: Vând Audi 80 
benzină, 4 uşi, fabri
cat 1984, vama plătită, 
preţ 3000 DM, stare 
bună. Tel. 625707.

(90451)

•  Vând en gros haine
import nesortate, preţ 2714 
lei/kg (TVA inclus), 
1127929. (90541)

•  Vând casă cu încălzi
re centrală, apă şi grădi
nă, str. A. Vlaicu 124. In- 
iormaţii tel. 616992 sau 
618755. (90462)

•  Vând casă, grădină, te
ren arabil, un ha pădure, 
tel. 730039, după ora 20.

(90460)
•  Vând apartament 2

camere, ultracentral. Deva, 
Ştr. ■ Libertăţii, bl. J, ap. 
fă. etaj 3, • preţ informativ 
4? milioane lei. Informaţii 
TUiminică, între orele 14— 
<7. (90458)

•  Vând capotă, aripi fa
ţă, uşi, bord, parbriz spa
te. ’ Dacia 1300, preţ foar
te avantajos. Informaţii, 
Deva, str. M. Eminoscu, 
bl: 105. sc. 4, ap. 5.
, ■ (90349)

• Vând apartament 3 
camere, garaj, Orăştie, str. 
«roilor 37/29, te!. 64U27.

(90539)
• Vând tractor U-650, an 

fabricaţie 1988, stare per- ‘ 
fectă, tel. 651437, 650625.

(90456)
•  Yund multiple piese

BMW .şi motor complet, cu
tie’ viteze, capacitate 2769 
cmc. Informaţii. Mr. N. 
Grigorescu, nr. 14, tel. 
611162. (90452)

•  Vând maşinii înghe
ţată, loarlo ieftină, tel. 
616862. _ (90453)

•  Vând garaj metalic, 
’dementabi'ţ, te!. 61)399

, ■ ' (90547)
• Vând Lada 1500, stare

perfectă, piese schimb, plus 
set motor, tei. 618307. dif- 
pă ora 20. ' (90348)

•  Vând teren agricol 
In hotar Sintuhalm. la „Vii" 
Şi „Coroane", în suprafaţă 
de 1350 ha. Tel. 673131.

- (90345)
•  Vând taragot, telefon

622694. , (90544)
•  Vând apartament 2

camere, parter. posibili
tate privatizare, în zona 
Goi du. Informaţii ia tei.. 
616114 Deva, 035430184 
— Reşiţa. .(90543)

•  Vând casă cu grădină,
dependinţe, teren arabil, 
In sat Dudeşti, corn Lun- 
coiu de Jos, sau schimb cu 
apartament In Deva, preţ 
Informativ 8 milioane. Tel. 
616548. : (90540)

•  Vând cameră .tineret, 
Sulap. birou, pat, bibliote

că. Deva, tel. 611723.
(90374)

•  Vând convenabil trac
tor China cu anexe. Adre
saţi Unirii 16, Orăştie, tel. 
647371, între 7—16.

(9038G)
•  Vând maşini de cusut 

şi tricotat şi apartament 2 
camere, tel. 621460.

(90423)
•  Vând casă, grădină, a- 

pă, gaz, Deva, Al. Socului 
10 (lângă str. Călugăreni).

(90404)
•  Vând casă, cu 30 arj

grădină, in Gurabarza — 
Brad. Informaţii tel. 611396 
sau 627640. ' (90522)

•  Vând set motor „Bor- 
go“ pentru Dacia 1300. 
Deva, tel. 627739.

(90503)
•  Vând televizor color

Funai, nou, 580 000 lei, tel. 
627634. (90527)

•  Vând garaj metalic,
demontabil, Deva, tel. 
612135. (90534)

•  Vând casă în Deva, 
str. Mărăşeşti, nr. 30 (zil
nic, între orele 16—20).

(90531)
•  Vând Opel Kadett 1,2, 

neînmatriculabil, sau părţi 
componente. Tel. 619526.

(90474)
•  Vând apartament 2

camere, semidecomandate, 
maşină de cusut electrică 
şi maşină scris. Informaţii 
627908. (90475)

•  Vând apartament 2
camere, zona Mioriţa, bl. 
B. 13, 6 800 000 lei, tel. 
618700. (90481)

•  Vând casă, grădină, 
Ormindea, nr. 34, poziţie 
deosebită, preţ convenabil. 
Tel. 623586.

•  Vând Audi 80 neînma
triculat, preţ negociabil, 
tei, 629030 —■ Deva.

(90431)
•  Vând 3 grajduri ale

fostului CAP Leşnic. In
formaţii, Chioşcul dc în
gheţată, Piaţa Deva, tel. 
617235. (90482)

•  Vând apartament 2 
camere sau schimb cu gar
sonieră, tel. 618069. (70478) 
WWVUVWVWWWVwVUVUW

•  Vând opt capete 
vaci. cu lapte, rasa 
Holstein Frize, rela
ţii la tel. 716283, zil
nic. între orele 8—20.

(90480)
//.• .'.v .1 .vzw vrA vw w z.

•  Vând apartament 3 
camere, bdul N. Bălcescu, 
bl. 10, parter. Informaţii 
telefon 623741. Deva.

(9666)
• Vând apartament 2 

camere, confort sporit, e- 
taj II, 57 mp, hol central 
3/3. Telefon 625663.

(9664)
• Vând casă Aurel Vlai

cu, Deva. Telefon 620703, 
condiţii deosebite. (9667)

•  Vând combină de pă-
ioase CLASS Diesel, stare 
perfectă de funcţionare, tei. 
621363. ' (99140)

• Vând convenabil 
televizoare color, alb 
negru, videoreeprdere. 
Hunedoara, telefon
717091. (9119)

*—* *—*-
• Vând VW Sciroco, 

fabr. ’86, preţ convenabil. 
Tel. 713391, după ora 16.

. (9120)
• Vând avantajos casă

etaj, garaj, gaz, nefinisată. 
Hunedoara, str. Funieula- 
rului, nr. 3. (9126)

• Vând sau închiriez
chioşc Piaţa Obor, preţ 
negociabil, tel; 711955,

(9129)
• Vând convenabil mo

tor Dacia 1410, tel. 714385, 
după ora 18. (9130)

•  Vând sau închiriez ca
să, Hunedoara, Carol Da- 
vila, nr. 24. (9133)

•  Vând casă, grădină,- 
vie, pământ, judeţul Gorj, 
corn. Cruşeţ — Văiuţa. Tel. 
054/714415, Mara Nicolae.

(9134)
•  Vând casă, curte, li

vadă, păşune, şi 1 ha pă
dure stejar, sat Hărţăgani, 
corn. Băita. Tel. 713423.

(9135)
•  Vând casă, anexe, pă

mânt, în comuna Toteşti, 
tel. 762237. (91370)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, lân
gă poştă. Tel. 728319, o- 
rele ‘18—21. (9130)

•  închiriez spaţiu co
mercial, Piaţa Obor, şi 
vând maşină tricotat Ve- 
ritas. Tel. 712433. (9132)

•  Angajăm şofer-meca-
nic cu experienţă pe IFA. 
Salariu negociabil, tel. 
721752. (9128)

•  Meditez ' în condiţii
foarte avantajoase matema
tici, pentru admitere liceu. 
Tel. 713404, (9125)

•  Medităm matematică, 
orice nivel. Hunedoara, Re
publicii 8/21, tel. 711501.

(9105)
•  S.C. Getrans SRL De

va anunţă intenţia de ma
jorare a tarifelor. (90472)
— * — * — * — * _ «

•  In atenţia deţi
nătorilor de paşapoar
te de serviciu ! Având 
In vedere noua legisla 
ţie firma SC Aripat 
Deva SRL Hotel Da
cia vine în sprijinul 

Dvs, facilitându-vă pre
lungirea vizei consula
re în cel mai scurt 
timp. Nu ezitaţi până 
nu e prea târziu !

(90473)—#— *— *— • *
•  Pierdut carnet şomaj,

pe numele Zanes Iuliana, 
eliberat de Forţele de mun
că Hunedoara. îl declar 
nul. (9138)

•  Pierdut chitanţe Mira 
Preş SRL Deva, 05038. — 
05047. Se declară nule.

(90457)
•  Pierdut carnet sănă

tate medical 697 AN 
21790200, pe numele Si- 
medrea Alexandru. Se 
declară nul. (1529577)

•  împrumuturi în Iei la
Casa de amanet Simeria, 
zilnic 8—12, 15—17. Tel. 
661721. (90530)

•  Societate comer
cială angajează vân
zătoare (or). Condiţii: 
studii medii ; vârsta 
maximă 30 ani ; cau
tă să închirieze spaţii 
pentru: magazin ali
mentar şi bar. Relaţii 
la tel. 619526 sau 
629968. (90477)

•  Firmă, reprezentantă
a unor firme de produse 
cosmetice şi dulciuri de 
calitate internaţională, cau
tă asociat sau asociată cu 
mijloc de transport- până 
la 1,5 tone. Tel. 625098, 
după ora 20. (90485)

•  Societate mixtă, dis
tribuitor PAKMAYA MIL- 
KA, Toblerone, Holly
wood, angajează agenţi 
comerciali pentru judeţul 
Hunedoara, vârsta maxi
mă 40 ani. posesor permis 
conducere (preferabil auto
turism). Condiţii de salari
zare foarte avantajoase. Tri
miteţi curriculum vitae în
soţit de fotografie, pe a- 
dresa ; DEVA, Aleea In
dependenţei, nr. 5, bl. AB 
20, sc. St, ap. 6, pentru 
dl MATIEŞ CRINEL.

(90402/90511)
•  Mişu Luppa anunţă ex

cursie Polonia, duminică,

11 septembrie, 40 000 lei 
şi Turcia, duminică 18 
septembrie, 50 000 lei. Tel. 
612166. 190132)

•  Ofer pentru închiriat
spaţii comerciale. Telefon 
614348. (90652)

•  Primesc fete în gazdă.
Deva, Dacia, bl. 34, ap. 
26, tel. 621993. ‘ (90459)

•  Ofer de închiriat a-
partament două camere, 
decomandate, Al. Crizan
temelor, bl. E. 14 B, sc. 2, 
ap. 3. Informaţii, Deva, 
str. Grigorescu, nr. 14, 
tel. 611162. (90454)

•  închiriez garaj, car
tier Oituz, pentru depozit 
— spaţiu comercial. Tel. 
627945. (90651)

•  Schimb apartament 4
camere cu apartament 2 
camere, plus diferenţă. Tel. 
613716. (90550)

•  Schimb garsonieră cen-,
trai Cluj cu similar Deva, 
tel. 668167. (90546)

•  Schimb garsonieră Pe
troşani, confort I, cu si
milar Deva. Relaţii la tel. 
545840. (90542)

•  Schimb apartament 2 
camere Orăştie, cu similar 
Deva, exclus Dacia — Mi
cro. Tel. 642427, 611909.

(90465)
•  Sch'imb apartament 2 

camere cu garsonieră, tel. 
622653, zilnic după ora 16.

(90469)
•  Pensionar doresc cu

noştinţă cu doamnă între 
48—55 ani, eventual căsă
torie. Alba Iulia 058/811147.

(90440)
COMEMORĂRI
•  Soţia Ileana şi co- 

'piii anunţă împlinirea
a şase săptămâni de 
la decesul soţului 
DUMITRU STANCA 
Parastasul duminică, 

11 septembrie, la Bi
serica Sf. Nicolae De
va. Odihnească-sc în 
pace !________(90463)

•  Pios omagiu si 
neştearsă amintire dra
gului şi bunului nos
tru soţ şi fiu

M1RCEA IO AN 
LUPEA

de la a cărui incre
dibilă trecere în lumea 
veşnică se împlineşte 
•un an. Parastasul de 
pomenire azi, 10 sep
tembrie 1994, ora 8,30, 
la Catedrala Ortodoxă 
Hunedoara. Dumnezeu 
să-l odihnească. Soţia 
şi mama. (9494)

•  Cu lacrimi în ochi 
şi inima frântă de 
durere amintim că, azi, 
10 septembrie 1994, se 
împlinesc şase săp
tămâni de la trecerea. 
în nefiinţă a celui mai 
bun tată, soţ şi bun ia. 
om cu suflet nobil 

CONSTANTIN 
ŞUFANA

Familia anunţă pa
rastasul de şase săp
tămâni la Cimitirul re
format Deva, la ora 
11. Ii vom păstra o 
vie şi veşnică aminti
re. Dumnezeu să-l ier
te ! Familia pururi în
doliată.

•  Se împlinesc şase luni 
de când moartea’ nemiloa
să l-a smuls dintre noi 
pe dragul nostru

GYORGY GYULA 
Nu te vom uita niciodată. 
Familia. (90455)

DECESE
• Copiii, nora şi ne

poţii anunţă cu adân
că tristeţe încetarea 
din viaţă a scumpei 
lor mame şi bunici 
MÂRIA SIMEDREA 
înmormântarea dumi

nică, 11 septembrie 
1994, ora 14, în satul 
Lăsau.

•  Soţia Vetuţa, copiii 
Tatiana, Ani şi Dă- 
nuţ, ginerii Petre şi 
Mihai, nepoţii Andrei 
şi Cosmin anunţă cu 
nemărginită durere în
cetarea din viaţă pre
matur şi după o lungă 
şi grea suferinţă a ce
lui care a fost 

IOAN NEAMŢ 
46 ani.

înmormântarea va a- 
vea loc astăzi, 10 sep
tembrie 1994, ora 13, 
în satul Luncă, corn. 
Bălţa. Nu te vom ui
ta niciodată. (90479)

REZULTATELE 
TRAGERII 

EXCEPŢIONALE 
iEXPRES 

din 8. 09. 199 i 
Extragerea I 

55, 46, 3, 38,'32, 18 
Extragerea a II-a 

40, 29, 55, 43, 46, 1 
17, 14
Extragerea a IIl-a

fW V V W V W W b V V VW W W

10, 5, 2. 35, 36, 53, 
46, 38.

Fond de câştiguri :
21928 556 lei

1. O T O
tragerea din 8. 09. ’94 

45, 25, 18, 87, 67, 78. 
31. 23, 19.

Fond de câştiguri :
13 319 891 lei
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I in atenţia absolvenţilor 
j Liceului Industrial 

de Construcţii Deva
Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj Deva 

— constituit pc structura vechiului liceu de 
construcţii — face un călduros apel la absol
venţii liceului din toate promoţiile, care doresc 
să ajute la refacerea elădfrii fostului liceu, să 
participe Ia întâlnirea din 23 septembrie 1994, 
ora 18.

întâlnirea va avea loc în sediul fostului 
Liceu de Construcţii Deva;

In amintirea anilor de liceu, vă aşteptăm 
cu drag.

S.C. „ALBAPAM“ S.A.

I 811645.

din stoc «
•  TĂRÂŢE la preţul de 150 lei/kg. 
Informaţii suplimentare la tel. 811641 : |

(90653),

CONSILIUL LOCAL GEOAGIU I
mmm \

CĂRĂMIDĂ NORMALĂ, în cantităţi j 
nelimitate, la preţul de 80—100 lei bucata.

Doritorii să se adreseze la Consiliu] Local | 
Geoagiu, zilnic, între orele 7,30—15,30. ;

CONSILIUL LOCAL BRÂNISCA 
O R G A N I Z E A Z Ă

IV
in data de 26 septembrie 1994, la sediu, | 

pentru închirierea grajdurilor de la fostul CAP J 
şi vânzarea unui fanar. în caz de neadjudeca- I 
re, licitaţia se va relua în fiecare săptămână în j 
ziua de luni. *N •I

I>I*I
I

SOCIETATE COMERCIALA 
DIN ALBA IULIA 

VI NDE  
TABLA ZINCATA 

de 0,5 x 1000 x 2000 mm 
CALITATE SI AMBALAJ EXPORT 

Tel. 058/830938
(090135) I
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