
•  MOSCOVA. Ministrul 
rus de externe, Andrei Ko
zîrev, i-a acuzat joi „pe u- 
nii parteneri occidentali" 
din cadrul Grupului de 
contact pentru Bosnia de 
„şicanări". Totodată, el 
a deplâns ceea ce a denu
mit „proasta situaţie" crea
tă în interiorul Grupului,

relatează agenţiile Reuter şi 
AFP. „De peste două luni 
Grupul nu şi-â găsit fer
mitatea necesară susţinerii 
unui gest fără precedent al 
preşedintelui sârb, Slaba? 
dan Miloşevici, şi a condu
cerii de la Belgrad, care 
s-au depărtat de sârbii bos
niaci şi au acceptat planul 

j de pace Internaţionar, a 
' afirmat Kozîrev, citat de 

Interfax. „Grupul de con
tact, a continuat diploma
tul rus, dispune de direc
tive clare pentru încuraja
rea celor care au acceptat

i manul de
pedepsirea celor .ejM,e~'l-au 
respins. Rusia, a adăugat 
Kozîrev, este gaiţa să sem
neze chiar şi mâine o re
zoluţie, de înăsprire a sanc
ţiunilor împotriva sârbilor 
bosniaci care au respins 
planul, dar unii dintre par
tenerii noştri nu sunt dis
puşi să voteze o rezoluţie 
simbolică privind suspenda
rea embargoului decis la 
adresa Belgradului".

•  BERLIN. Uniunea Eu
ropeană va acorda, în in

tervalul «994-199$. mal 
mult de 300 miliarde ■ de 
mărci pentru dezvoltarea 
regională a ţărilor Europei. 
24 miliarde sunt destinate 
noilor landuri* federale din 
fosta RDG — a declarat 
Irmgârd , Schwaetzer, mi
nistrul federal al construc
ţiilor, referindu-se la Con
ferinţa miniştrilor euro
peni ai ordinii regionale, n- 
le cărei lucrări s-au desfă
şurat la Leipzig, relatează 
agenţia DPA, recepţionată 
de Rompres. Banii vor fi 
folosiţi pentru dezvoltarea

regiunilor, dar şl pentru 
măsuri vizând circulaţia şi' 
mediul înconjurător.

•  SIMFEROPOL. Preşe
dintele Crimeii, Iuri Meş- 
kov, a anulat joi decretul 
cu privire la * dizolvarea 
parlamentului, informează 
Iiar-Tass. Intervenind pe 
neaşteptate de la tribuna 
legislativului, reunit în şe
dinţă ordinară, Meşkov, a 
declarat că disputa, dege
nerată în conflict, deschis, 
dintre preşedinte şi parla
ment, a atins apogeul, â-

meninţând însăşi statali- 
tatea Crimeii. Arătând Că 
actuala conjunctură impune 
renunţarea la orgolii perso
nale, Meşkav a  propui for
marea unei delegaţii care 
să pparte tratative intre 
parlamenţ şi preşedinte, no
tează agenţia menţionată.

I
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GHIDUL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Redacţia ziarului nostru, în colaborare cu Im- < 
primeria Gutenberg din Deva, lucrează la realizarea i 
Ghidului judeţului Hunedoara. Conceput într-o formă 
grafică interesantă, bogat ilustrat color, cuprinzând 
informaţii şi fotografii din domeniile etnqfolcloric şi 
turistic, din economie, artă şi cultură, din alte sec
toare de activitate — lucrarea va apărea în cursul 1 
lunii noiembrie 1994. ş
, Cei care nu au optat până acum pentru a figura 

In Ghidul judeţului Hunedoara şi doresc s-o facă — 
agenţi economici, instituţii etc. — se pot adresa, pen
tru  informaţii, redacţiei ziarului „Cuvântul liber* 
Deva, la telefoanele 611275 şi 611269, prin fax 618061 

• sau direct la sediul instituţiei din Deva, str. 1 De- j 
f cembrie, nr. 35, până cel târziu la data de 1 octom- l  
1 brie a.c. A t.
I Nu pierdeţi ocazia de a fi prezenţi intr-o lucrare 1 
|  reprezentativă a judeţului nostru ! (

ţ
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Legea privind accelerarea 
privatizării se învârteşte In 
gol cam de multă vreme. 
In declaraţii, 'toţi: cei .din 
partidul de guvernământ 
sau din opoziţie sunt - de 
acord că numai privatizarea 
este soluţia ieşirii din ctIţ 
?Â,, dătătoare > 4 e speranţe 
pbntru redresarea ecdnonvîel 
şi asigurarea unui trai de
cent. Cu cât insistenţele 
verbale în această' direcţie 
sunt mai mari, cu atât mai 
mică este dorinţa reală 
de a trece cu paşi concreţi 
la materializarea ei; reali
zarea privatizării părând- 
acum un ţel tot mai în
depărtat.

Deruta, ignorarea şi in 
diferenţa faţă 4® reformă 
au fost alimentate de bâj- 

i bâiala şi .de -lipsa de eon- 
[secvenţă a organismelor 

creata şi abilitate să ajute 
efectiv privatizarea.. .Tac
tica tergiversării aprobării ‘ 

- dosarelor prezentate cu op
ţiunile societăţilor comer
ciale, conjugată cu născo
cirile mai recente privind 
reevaluarea patrimoniului şi 
„împroprietărirea" cu cu
poane, cu elaborarea aşa- 
zisei liste Coşea şi cu a- 
mânarea dezbaterii. în par
lament în procedură de ur
g en ţă»  Legii privind acce-, 
lerarea privatizării, sporesc

P.A.E.M. în judeţul 
Hunedoara

Joi, 22 septembrie, la Deva, s-au întrunit în pri
mul seminar membrii Consorţiului Local Coordona- 

_ tor în judeţul Hunedoara, al Programului de mă- 
jsuri active pentru combaterea şomajului — P.A.E.M.

o Componentă a Programului 
Phare pentru forţă de muncă şi dezvoltare socială,

! şi se desfăşoară pe durata a trei ani. între obiecti- 
îvclc imediate ale sale, se înscriu conceperea şi apli

carea de către comunităţile locale a unor ansam- 
i bluri de măsuri pentru combaterea şomajului, pre- 

jţ cum şi dezvoltarea Unor capacităţi instituţionale, ca- 
i pabile să conceapă şi să aplice viitoarele programe 
locale în acest scop. ,

Un program local P.A.E.M. este destinat în ega
lă măsură persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă şi agenţilor economici în căutarea de for- 
ţă de muncă. (I.C.) • . ::::a t  ■■:■■■

C O N V O C A R E
FUNDAŢIA REVOLUŢIEI ŞI DEMOCRA

ŢIEI ROMÂNE, cu sediul în Deva, anunţă 
adunarea generală extraordinară pentru data 
de 27 septembrie 1994, ora 18, având ca ordine 
de zi „Analiza evenimentelor din decembrie 
1989 — Faza Deva".

Şedinţa va avea loc în sala sindicatelor 
„Frăţia" din Deva, str. M. Kogălnîceanw, Sar 
la ora 20 va fi organizată o conferinţă de presă.
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debusolarea şi neîncrederea 
salariaţilor în aplicarea mă
surilor- anunţate de guvern 
pentru - atingerea obiecti
velor reformei 

La toate acestea se adau
gă şi obstrucţiile opoziţiei. 
Sub diverse- pretexte, a- 
ceasta trage şi ea de timp 
cum poate, deşi se laudă 
cam mult cu o alternativă 
de program propriu, ţinut 
până acum în secret, însă 
despre care nu se prea ştie 
ce conţinut are, dacă este 
mai bun sau nu decât cel 
prezentat de gtivern. Cău
tând cu insistenţă şi gă
sind motive destul de şub- 
ţiri să fie contramandată 
discuţia pe probleme de 
fond între reprezentanţii 
convenţiei şi ai guvernului, 
s-a intrat din nou intr-un 
impas Date fiind condiţiile 
ce s-au creat prin mărirea 
considerabilă a capitalului,

NICOLAE TTRCOB

(Continuare tn pag. a 2-a) ■ 
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SAMBATA,
24 SEPTEMBRIE 

i Au trecut 266 zilei 
din an, au mai ră-J 

' W « ;
I Se împlinesc 606 ani] 

(13861 do la urcarea; 
pe tronul Târiţ Ro
mâneşti a lui Mircea! 
cel Bătrân.

■ începe Zodia Balan-j 
1 tei (24 sept. — 23 J 
ţ  octombrie).
J 0  1967. A murit scrii- j 
1 torul Mihail Sevas-j 

tos (n.

Apă vie de Hunedoara r

DUMINICA,
25 SEPTEMBRIE

\ Duminica a XlI-a dii- j 
pă Rusalii; Cuvioasa | 

f  Euf rnsina.
f 1881. S-a născut poe

tul Panait Cerna (m. I 
1912).

LUNIr *
l 26 SEPTEMBRIE I 
j 0  Sfântul Evanghelist f 
ţ  Ioan. f
« 0  1920. S-a născut la i
4 Ilia compozitorul N i-i 
|  colae Boboc, I
1 L,- I.
t—*—*—*-«—*—*—»-*—*—*—

Povestea vieţii lui Eu
gen Cupeţiu din Hunedoa
ra  — str. Mihai Vulcă- 
nescu nr. 10 — depăşeşte 
mult, prin dimensiune, dar 
mai ales prin natura în
tâmplărilor, normalitatea. 
Un om care astăzi a a* 
tins vârsta de 67 de ani 
a trecut în perioada ani
lor 1980—1984 prin clipe 
de disperare. Destinul i-a 
hărăzit o boală care de
venea incurabilă de Ia zi 
la zi — ciroză hepatică 
■mixtă (cu alte cuvinte un 
cancer al ficatului mai 
pe înţelesul tuturor, cerţi - 

1 ficat prin documente me
dicale : fişa de observaţie 
nr. 1413/23.01.1983, biletul 
de ieşire din Spitalul Hu
nedoara nr. 2489/20.12. din 
acelaşi an) — .dublată de 
un ulcer duodenal cronic 
acutjzat.

Zilele petrecute în spi

talele din Hunedoara ■ şi |  
Budapesta ri-au fost' pu- « 
ţine, iar concluziile clini- 17 
cienilor din capitala ma- ’ . 
ghiară îi prevesteau un I 
sfârşit iminent. Deşi este* 
un om cu o pregătire mo*« 
destă, dar cu o dorinţă"rar I 
întâlnită. Eugen Cupeţiu 
s-a legat, în disperare d e j ; . 
cauză,; de sfaturile unui I , 
om mai în vârstă/ privind * 
efectele deosebite pe ca- 
re Ie pot avea extrasele J- 
d»n plante A început Un |  
studiu intens al posibile- * . 
lor efecte ale acestora, ca I 
apoi să devină propriul * 
său cobai. Rezultatele ob- I 
ţinute au fost făfă pre- J 
cedent, au uimit dar au j
şi revoltat oameni din lu -*

* v
CORNEL POENAR I|

* zaieie petrecute m spi- (Continuare In pag. a 2-a) |

■ f  Nu şi-a pierdut en- 
ituziasmul niciodată. Pen- 
|tru  că nu-1 avea.

PAVEL LAZAzesti

In noaptea dc sâmbătă 
spre duminică, la ora 
zero, se revine de la oV 
ra oficială de vară la 
ora oficială a României, 
în această noapte, ace
le ceasornicelor vor fi 
date înapoi, astfel în
cât ora I a zilei de du
minică să devină ora ze
ro, aşa cum sugerează 
desenul nostru de mai 
sus. Ziua de 24 septem
brie devine astfel cear 
mai lungă zi a anului, 
având 25 de ore.
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Să înţelegem că începe 
să se impună legea şi or
dinea ? Activitatea pe lu
na august a  Oficiului Ju
deţean pentru Protecţia 
Consumatorilor, desfăşu
rată cu tenacitatea impusă 
de însăşi menirea acestui 
oficiu şi în colaborare cu 
mai multe organisme ca
re concură la înfăptuirea 
aceluiaşi scop, ar permite 
o asemenea îmbucurătoare 
concluzie.

Astfel, din măsurile a- 
plicate în  cursul controa
lelor efectuate — şţ nu 
puţine la număr ■*» nu se 
desprind oazurî in  care s-a 
impus ridicarea autoriza
ţiei de funcţionare şi nici 
de oprire a fabricaţiei sau 
importului unor proddse. 
Singure aceste două con
statări şi justifică afirma
ţia  de Mal sus, chiar da
că am pus-o sub semnul 
întrebără. Aceasta nu poa
te avea decât darul să 
'bucure ; legea ş j ord in sa 
încep tot mâi mult să se 
impună, ceea ce înseamnă 
că statul de drept nu va 
rămâne în România doar 
o poveste frumoasă. Nu 
înseamnă că au dispărut 
dift acest sector top cei 
ce încalcă legea (să nu ne 
amăgim), dar oricum es
te un semn încurajator.

S*a impus, în schimb, 
măsuţa opririi definitive 
de la comer&alteane şi 
retragerea âe pe piaţă sâu 
de la consumatori a  unor 
produse. Iată câteva ca
zări care s-au scos nedo- 
t i t  în relief la acest câ- 
pitol.

Mai întâi semnalăm în- 
eercărtle unor agenţi e- 
conomiti de a scoate bani 
atentând îâ  'sănătatea ea- 
menîlor, speculând obiş
nuinţele de a consuma al
cool. Se ştie că alcoolul 
«tăie în  ctmcentEaţle mai 
mat* -de 70 de grade re

prezintă un pericol pen
tru  sănătate dat* nu este 
diluat până la o  coneen- 

traţie suo aeest paramecra. 
Diluarea nu se face ori
cum, ci cu apă deduriza- 
fă pe «are consumatorul 
nu o are la îndemână. 
Tocmai-de aceea, alcoolul 
peste 70 de grade furai* 
zat vrac se foloseşte doar 
de către industria alimen
tară. Şi totuşi, societatea 
comercială* „Comdbor" Hu
nedoara mai oferea spre 
vânzare alcool dublu ra 
finat de 96 de grade, achi
ziţionat de la  S C. „Cum- 
tur“ SRL Hunedoara şi

LEGEA ŞI 
FĂRĂDELEGEA
produs lâ  S.C. uArÎ0s“ 
SRL Arad. Acelaşi pro
dus, achiziţionat de la 
S.C „Melcart Prodi-mpex" 
SRL Deva, mai oferea 
S.C. „Prodox Lemn" Hu
nedoara. Apropo ce-o fi 
având comun o firmă că
ra după nume produc® 
ceva şi exportă lemn cu 
comerţul cu băuturi spir
toase? La S.C. „Agrocom" 
S.A. Petroşani, «a să ntt 
creadă nimeni că sumai 
SRL-urile calcă pc bec; 
cantitatea ce se oferea 
spre vânzare era de 498 
de litri, achiziţionat de la 
SiC. „Impex" SRL Bra
şov. în  toate cazurile s-au 
luat măsurile de scoatere 
de la  vânzare a  produsu
lui şi de sancţionare a 
celor ce-1 comercializau ca 
încălcarea prevederilor or* 
donanţei guvernamentale 
nr. 21/1991.

S.C. „Lăciopani" SRL 
Deva avea In vânzare lap» 
te şi frişcă Normal, co* 
meiţul cu asemenea pro
duse % este specific, ttee*

> * **■»-Hm*-* mm* * -
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ce ftu-i normal este faptul 
câ ambele' produse aveau 
termenul de valabilitate 
depăşit, prezentând serioa
se modificări organolep
tice, fapt ce le  făcea im
proprii pentru consum. 
Produsele in asemenea 
stare însă pot fi indus
trializate şi credem că o 
returnara a lor operativă 
la furnizor -*• -S.C «De
vii" S.A. Deva — ar acoperi 
cel puţin cheltuielile de 
producere.

La Punctai de desfacere 
de la Spini* S.C. „Ceti 
Servicâ* SRL Timiş co
mercializează bere şi ră 
coritoare de diferite ti
puri : fără buletin de ana
liză, fără certificat de ca
litate, fără condiţii mini- i 
me de păstrare la para- / 
metrii calitativi iniţiali. ) 
Activitatea cu aceste pro
duse a fost temporar o- 
prită şj s-au aplicat sanc
ţiuni. Cine face comerţ cu 
alimentaţie publică să-l 
facă cum trebuie!

Un cunoscut mi se plân
gea fntr-o zi că a  «am- 3 
părat pentru testare un 
pachet c« Vestd?® şi teteft 
de lăudatul detergent 
CÎMO. Dezamăgire m are!
riiHTOw rtîniîwrîji irc'
la S C, „Fiesta" SRL De
va, care comercializează 
acest produs achiziţionat 
de la S.C. *Sharif" SRL 
Bucureşti făt® tMSrtifica- 
reâ calităţii şi fără un mi
nim de informaţie referi
toare la folosire. Sau poa
te l-o U  «şuţpârăt de la 
S.C „Lăgana Strercom 
Presf" SRL Deva, căci 
tot una este. Ne pricop
sesc „comercianţii" nPştşl 
eu tot felul de 
exotice. Şi mai avem la 
îndemână multe asemenea 
informaţii' „picata*”, dar 
pe altă dată.

ION ciocuei
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Ca forţe proprii, 
prea mici i

. Pentru lunile de vară» 
activitatea Casei de Cultură 

Orăştie n-a fost tocmai lipsită 
de interes „Au continuat să 
se desfăşoare cursuri ale 
universităţii populare *- de 
croitorie şi dactilografă* — 
se  ' spunea d t»  Victoria 
Moldovan, directorul insti
tuţiei. Taxele percepute 

simt acceptabile, fapt m . 
ne-i îndepărtează pe local
nici, iar cunoştinţele şi de
prinderii* tranşau» sunt 
unanim aprecia». începând 
cu l octombrie intenţionăm 
să deschidem 13 cursuri, 
intra carto coafură — fri
zerie, cosmetică, dactilo-

vie d e  H u N e d e a ra î
(Urm*re «Rn pag. î)

mea medicală. Finalul pro- 
ţwiei experienţe n-a fost 
altul decât vindecarea. 
Mânat de ideea de a «ju- 
H  f i  tel# semeni «flafti
ia  situaţii similara, » în
ceput tm  Studiu prcfuad 
în afecţiunile de ficat, bi
lă, boteter tdeeroase, şi- 

Sto. Rezultatele 
sânt dintr* edte mai bu

ne, persoanele care au tre
cut frecvest uşile cabinfe- 
tuftor meclteale şi «ţe că
ror suferinţe n-au fts t l -  
lindnate prin tratamente 
medicamentoase, au fofct

curmate prin reţete -natu
rale, m c«mandate «ta e- 
mul din Hunedoara.
1 ■ Conşttou’t d e  razaftateie 
înregistrate, Eugen Cupe; 
ţia a Steot m  M saw ia 
primei doamne a ţârii di« 
timpul lui Ceauşesou, so
licitând sprijin pentru a-$ 
breveta (omologa) prodig 
sele obţinute dto plante, 
dar în final, în  urma ts- 
nei dedaraţii date la  trti» 
Itţîe, 1 s-a ftfterzls trata
mentul cu extrase din 
plante.

Cazul - para incredifea, 
te o i observaţie, dar 
mărturiile «vai multor per-

Ce facem  cu m istreţii ?
în  toate zonele judeţului mistreţii s-au 

înmulţit foarte molt şi fac prăpăd. Oame
nii, proprietarii de pământ, au  redamat In 
dreapta şi la  stânga, toată lumea li as
cultă, dar au  mişcă nimeni nici un deget 
spre a-i ajuta. Aşa procedează şi Ocolul 
Silvic din Rîu de Mori. Dar iată <

r -ecut iucrurtle, relatate de 
pe raza d e . activitate a  ac 

— Cft păgubiţi de mistreţi cer despă
gubiri de lâ S§vicf Domnii din conduce
rea Ocolului Silvic din Rîu de Moţi pun 
următoarele trei «codiţii Prima î terenul 
ââ fie Îngrădit. Cine ară ătâtâ teBSti şi 
atâţia băni să-şi îngrădeâseă hectara « i  
pământ ? Â doua: sâ monteze instruiOtet- 
te de produs zgomot, pentru ca la auzi- 
iea  acestuia mistreţii s-o la la fugă, cu co- 
diţele între ţrfcioa*e. Aiurea. Mistreţii 
s-au obişnuit cu tot felul de zgomote, in-

1

dasiv  cu împuşcătarile «a 
na se -A

m ,  bteţii
: catul

t e .  inditeraat ăţf< 

ia  turme. Ajunge m  omul tel tivească 9  
bucată din noapte sau să adoarmă, 
de mtmea de peste M, pentru ca 
P  să-i t*s&  m a i M M  <Rn 

“ şi vară. lată ded teel 
Ocolul Silvic din Rlu de 

m dacă problema ette în tot jadeţal — 
au t e  pot îndeplini, tel im  suite «*

1*.TL W ş'rg jgW  ;» . -
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eu m istreţi? Mare lucru na se poate fa
ce, Vânătorii umblă, poate, la pescuit ?

TRAIAN BONDOR _

steţîne, «ontabRitate, zi- 
d**i — Instalatori şl wjn- 
tem siguri că se vor feteUra

^  tot fes perioada lâ care 
ne refetete» şi-a coffitteteat 
activtostoft tesaBnblul fol
cloric „Doina Mureşului", a- 

* - i te t  f tP » f %  |  
tate. Pe scenele judeţului, 
el teste de-acem prea bifete 
cunoscut. Tfîtîma evoluţie 
a fost pe scena Festivalului 
de la Costeştî, d!n luna 
august, «BMe evklen- 
ţiat formaţia de dansuri 
populare pregătită de tm 
pătimaş al scenei, coregra
ful Vasile Popa, taraf tel 
condus de Iliuţă Cioragara. 
De remarcat că pe lângă 
formaţia de datesuti d d -  
tu i»  din ntettiâ sc a£rteă 
generaţia tânără, îh tre  IS
IS ani, de fapt o nouă for

maţie, astfel că ansamblul 
e capabil să urce i* un 
moment dat 16 perechi de 
dansatori tâ  scenă. Un 
punct forţe al ansamblului 
devin soliştii vocali, Ileana 
Rus fiind «oua stea ş i ma
n a  speranţă m cântecului 
popular hunedorean, aşa 
cian o  vede apreciatul so
list ©răgaa Muntean. O 
vw» frumoasă şi caldă este 
« telistelui vocal loan Mi» 

(Simit «u oMdoră de 
re dată de ptebUc.

— Cum vede Hotărârea 
de Guvern ce prawede asi- 
ftea raa  salariilor tuturor 
lucrătorilor din cultură de 
fa bugetul statului şi a «mai 
buget anual peştera fiecare 
instituţie de cultură cam  
teM «iŞftere o .itetetenţă c it 
de cât decentă?, am intra- 
te t-o  |te directoarea castă 
de «dteaă.

Dacă vr«ţi să vă răspund 
sincer, afirm că este sin- 
.g v z  mwstrfi ştmsfi 'do  te 
supravieţui. AîtM  ne vom 
lupta pentru salarii şi mai 
puţin pentru actul cultural.
Acum şansa noastră este 
sprijinii Primăriei şi al a l
tor «teitSţi locale. Ne f  fes-
jJa» ah As .ijgsimag
pentru la iarnă în privinţa 
combustibilului, cum  jl  vota 
procufte, pe  ce ten t, «tem 
vwn cjsecdta raparaŞHl* Ne
cesare la clădire Căci for- 
ţeâe .pteapm (băneşte — 

% .nj sunt prea «dcil

M1NEL BOOEA

B. M. P. S. 
S I T U A Ţ I A

LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 

20. OS. 1994

MESERIE Nr. loc.

Administrator
Agent
Agent asigurări 
Asistent

tor

Bocitor 
Ceateză .
Consilier juridic
Contabil şef
Contabil at. medii
Croitor
Dansator
Drumar
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician auto

Electronist 
Farmacist

CT.DT. 
Inginer geodezie 
Instalator

Lăcătuş
LtRriUor

Măcelar

Se vrea sau nu

Un pag. I)

r
soane — persoane -cu e re -1 
dii naorad «j social •
m  Mm teecat pragul masei J  
din str. Mihai Vutciaes- J 
du nr. 10 şi ale căror su- |  
fterinţe s-aH ^ n s  pe* 
parcursul mtfttor am —, { 
confirmă efecte» depse-l 
bite ale preparatdor w j-, 
cxrmandate de Eugen Ca-1  
peţia. ;

Visul domniei sale ră-1 
mâne, pentru perioada i- J  
mediată, omologarea de |  
către forurile medicale a J 

acestor produse — «sărase % 
• *sde <Rn plante —, 1 

iar binefacerea lor să a- J

"   .................  " * 1

potrivit 8 C . nr. 500, pwea 
*' «Mtetap se mai p «  

i teeum sâ L-irtjtâji» 
la priv&titora, dispoRtbtli- 

lor finsnckra ^ n ă  
iesuSeiewte pe«tou a acope* 
ri nevoi» rtfâle -de reeajsi- 
talfaare a  -societăţilor co
merciale.

■Cert este faptul că priva» 
tîzarea nu se face de dra
gul privatirtrii, şccpul ţ l  
«aas|a acţtanil fiind asigu
rarea progresului, hnbană- 
t*ţ*»ra calfflâţH produseka- 
şl t« 8rarea e^ d en ţ«  actl-
w î l g f - î î i  î T vt i ' •vTAaţlî »OCiet»viîW tLiliief-
ciale. Asemenea deziderate 
se 'pot împiinî nu privati
zând sărăcia ce a mai ră
mas, deoarece Investiţiile

privatizării ?
pentru retehnologizare au 
fost aproape inexistente ta 
ultima ani, doar folosind 
«tocane şi carnete -ea cer-
WiCave tfc pi opnetaw, w
şi cu aport îteanijlocit de 
capttal, t BEracăt acasta ra
te eimeatsfl «teteăe case lip
seşte din «oraţia relansării 
producţiei te  so riea ţae de* 
ifterciale. Dacă *e vrea sau 
nu privatizaţi» accelerată, 
rămâne «ă mai vedem. Ca
is de întoarcere neexistând, 
impoitaffit :«Me a i «e câş
tige pe uâţ posibil «timp, să 
nu se tragi targa pe uscat 
ta căutarea a fel f i  fol te* 
Argumente" ce pot **eă 
r©l de capital politic sau 
electoral, eroatualole «rari

Miner s #
Mozaicari
Dspăttor
Pictor decorator

p re ţ

Şef de Structuri - 
Şef filială
Specialist marketing

Steior rai 
Tăbăcar

Tinidbţgiu su to ; 
VâraSter

.Zidar pietrar 
EMar reztistencuitor 
Zidar samotor

1
1

30
5

10
1

10
2
2
1
1
5

133
20
10
16
24
3 
1 
1

'v-jl
2

13
1
4 
t  
4 
1 
1 
2 
3 
0 
2
3 
I

' *  
i  
$ 

te», 
t  

15 
* 

Li 
M  
t  
I  
» 
i
4

t
9»

3 
30 
10 
11
4

VOTAI* m
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MJBO V M e o te tt puBIiri- toţă de 
<8r ; TELE f  abc: 10j90 Fun-Gabi; t m  
p«m  serial.' „Casa din r ică ; ţ 3 M  deseenţBj 
fe e r ie ” ;  I l i 3  Clip VI- 14,00 BBC; 1L30 MasiCSi 
f ă ;  t m  Chestiunea *S,M Z3ua a VI-a m î W »  
Alei ; 10,15 RaH-Show : BBC ; 10JB0 Z te i a VLa

(II); ULM BBC;«Isteria managerială" i 
IM S N n  serial: „Craa- 
riera Ae te**:; M M  La 
Est de Vest; 22,05 Sta- 
nsri pentru totdeauna; 
22A5 Mitică ; 22^5 FBm 
artistic: „Ben-Hur“ (par
tea a Il-a); 0,10 Videetext 
publicitar.

gAMBATA, 24. 09. 1994

ra precedenta (reluare);

i A30 Cofeloţa 
de dimineaţă m  î 9.00 Do
rurile aoratre; PJ0 Cate-

21,30
Muzică; 2 2M  RatUo-disco- 
teca pe <9̂ 3 Mhz; K 
V.O.A.

DUMINICA, 25. 09. 1994

3d)0 V.O.A.; «.00 BBC; 
8,30 Dedicaţii muzicale;
9.00 Amfiteatru; 10,00
Ritmuri ci umini«rte; 11,00 
V.O;A. Eurape (topul Cas- 
sey Kasetn) ţi) j 14A0 
BBC; 14,30 V.OA, Euro
pe (II); ' 15,00 Weefa-end 
radio. W i  «M* OBCt
19.00 Wneh-cod radio fH) 4
21.00 BBC) 2Sj9B Iove 
songs; H M  V.O. A. Earo- 
pe.
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î  Nu ştiu 
|  o m  o fi,

ia olt* joârfi 
_ *’ te eot, un

factor de destabilizară a 
familie* a devenit tocmai 
această categorie o de- 

(  clasaţilor. Folosesc cuvân
tul tn sensul său strict e- 
timologic de desprinşi de 
etaja (şt roedioi) de obâr
şie, dar neosimiiaft sau 
rău adaptaf! altor situaţii. 
Rupţi de lumea satului, ei 
se consideră absolviţi de 
precepte!» nescrise dar ri
guroase ale convieţuirii 
rurale, fără o se simţi tnsS 

I  obligaţi să le adopte pe 
cete d e  coabitării urbane. 
Familiile fa acest sector 
social, ţn cele mai multe

( caruri, nu »  constituie pe 
temeiul unei afecţiuni rea
la, ci pe acela al tentaţiei 
sexuale primare ori al u- 
nor interese foarte concre
te, lor stabilitatea lor stă 
permanent sub semnul ca
priciilor sau al unor in
spiraţii intempestive, de 
moment. Fiind „emanaţia" 
unui învăţământ preocupat 
doar să pregătească „tor
ţă de muncă", această 
categorie n-a beneficiat 
nici măcar de rudimente 
ale educaţiei morale, ci-

I vice sau sanitare, neputând 
depăşi zona subculturalu- 

j  lui; nefiind ea însăşi edu-

CONTRAPUNCT

I

in Anu) familiei (II)
cotă, nu * capabilă. «Ici 
să educe sau să asigure 
măcar un climat tombal 
propice educaţiei. Semni
ficativă pentru {in)st abilita
tea familiei tn aceste «a- 
zuri « o  statistică recen
tă ta nivelul judeţului hm* 
tru: „In 64 la sută din
tre divorţuri, parteneri? au 
doar studii generale, In
27,5 b  sj*ă -  liceale şl 
număr tn 7,9 la sirfă wft 
cazuri, soţU ou o pregă
tire superioară". Ajungem 
astfel la un element eşen- 
ţi«4 al coeziuni* farnttiei» 
cei şapte ani de- acasă. 
Dacă părinţii n-au aceşti 
„şapte ani de acasă" sau 
dacă, rupţi de propria fa
milie, a'u pierdut conştiin
ţa  fer, nici copiii Iar, bi
neînţeles, nu vor avea de 
unde s-o dobândească.

Până a ajunge la şcoa
lă, viitorul om e modelat 

e nesimţite acasă, Fami- 
ia are menirea de a pune 

temelia pe care şcoala vo 
aşeza apoi ceea ce e el 
ei. Şt nu întâmplător, cu-,

RIn

vârtu! femeie e moştenit 
din latinescul familia* te 
fantili», întâiul gfas care 
deşparte teîwnerieut de lu
mină este femete-roaroă. 
D» la ea învaţă copilul 

• ce ;se cade şi ce eu K  
cade s nu se cade să ri
sipeşti pâinea, să te răs
teşti la cei tn vârstă, să 
fluier! ta- masă, să lene
veşti când t ţ  vezi pe alţii 
că' lucrează, să  «drugi 
ce*a ce alţii au făptuit, să 
runtiegî gumă în biserică, 
să stai uitat pe uliţă după 
ce s-a întunecat...; se cade 
să te ridici când intră ci
neva în vârstă, să te des
coperi când pătrunzi în
tr-o încăpere omenească, 
să crezi în puterea ce ţi 
s-a dat de a nu lăsa zîlefe 
să treacă fără să făptu- 
ieşti ceva... Nişte precep
te elementare, tn lipsa că
rora- şcoala va zidi pe

foluri, iar viitorul om va 
un infirm, li auzi pe câte 

unul, deştept nevoie ma
re: de copil să se ocupe 
şcoala, că de aia-i şcoală I

I  o concepţie piteeanîre* 
p ică: Individul care a  o- 
mie n-a avut parte de cei

te ani de acasă. Alt
ar şti că înaintea şco

lii stă familia şl că în fa
milia de azi nu numai ma
mei îi revin toate oMiga-

S’e, ci în măsură cel pu- 
egală- şi tatălui. Când 

mama are şi ea un servi» 
cju, când vine acasă obo
sită, ştiind că o aşteaptă 
Spălatul, călcatul, gătlul, 
curăţenia, copilul (sau co
piii 1) cu întrebările şi ne
voile lor, atunci tatăl ştie 
-  dacă are cei şapte ani 
de acasă -  că menirea lui 
de om şi de părinte nu-î 
îngăduie să se înfunde în 
cârciumi (chiar dacă azi 
le zice „bar") şi nici să se 
instaleze tn halat şi papuci 
te faţa televizorului. El 
ştie încă din vremea celor 
şapte ant de acasă că se 
cade să pui mâna când 
vezi că unuia i-e greu şi 
nu • răzbeşte singur. Când 
mama ştie, când ştie şi 
tata, atunci familia îşi me
rită-numele şi va da naş
tere la oameni care îl fac 
cinste şi ei, şi ţării, şi - 
la urma urmei -  însă şt 
speciei umane. v
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Din tainele limbii
•  Politeţe, s,U  fel de a se purta, de

a vorbi Ir  societate, potrivit cerinţelor 
buneieuviinţe; amabilitate (var. politeţă, 
s.f., it. politezza, cf. fr. politesse): 1. 
PpUteţea sa xn-a determinat să-l con
sider un om deosebit. .

•  Impoliteţe, s.f., mojicie, necuviin
ţă (var. impoiiteţă, s.f., cf, fr. bnpoii* 
tesse)j ’ -

1. Impoliteţea de care a dat dova
dă în acel moment l-a scăzut fer ochii 
semenilor. ,

Prefixul HU — adăugat .termenului 
politeţe creează termenul al doilea, 
antonim cu primul, ImpoŞteţe.

0  Aplicare, s.f., 1. punere în practi
că; aplicaţie; punct de aplicare =  punct 
tft cate se exercită o forţă asupra unui 
corp; (mii.) exerciţiu de punere în 
practică a prescripţiilor / regulamente
lor în  cadrul unei teme oarecare, R. 
dantelă, bucată de stofă brodată etc., 
aplicată pe un materiaL 3. (fig.) apti
tudine, înclinaţie, talent (var. apttea- 
ţîirne, s.f., cf. fr. appHcation, It. applica- 
zione, lat. applicatio):
■_ *. ApiMcarea legii este a condiţie e-

senţială pentru bunul mers al trebu
rilor. ' >

•  Implicare, s.f., 1. cuprindere In 
sine, includere, 3- amestecul cuiva in 
tr-d afacere neplăcută, Intr-un proces, 
intr-o infracHune ete. 3. idee, fapt cere 
este o consecinţă Imediată a altui fapt 
sau căruia SI urmează îmftfjsitr 4  Gog) 
enunţ format dintr-un antecedent «1 
im consecvent* astfel încât adevărul 
sau falsul antecedentului atrage după 
sine adevărul sau falsul consecventu
lui şi invers, (var. impitcaţlune, S.Î., 
cf.fr. implication, it. implicazione,. cf. 
lat. implicaţie — înlănţuire):

1. Implicarea lor în afacerea cu pe
trol a creat mari probleme companiei.

Cele două cuvinte (aplicare şi impli
care) au sensuri diferite. Interesantă 
ni se pare căderea sunetului şl lite
rei A .iniţial d« la primul cuvânt men
ţionat mai sus şi alipirea la restul cu
vântului, în poziţie iniţială, a grupului 
de sunete şi litere IM — pentru for
marea celui de-al doilea cuvânt men
ţionat mai sus.

VALENTIN METOTEAN

LUMEA MEA
A privit la lună şi state 
Qprindu-sa la marginea ternii meii *
Lumea -  cafenea. Intri, plăteşti, consumi, ieşi 
Fără sa te întrebi de aste reguli sunt bune ori rele.

t e -  cafenea rezistă doar unii:
Acolo paharete-s pline cu spaima furtunii.
El s-a oprit te margine şi o spus»
Amorul, nu amarul, e şi sângele lumii-

RUBAYAT ORFIC
Ai să primeşti un ban dintr-o salbă :
Şi-«H să-ţi aminteşti de el sub o creangă teribil

de albă.
U ve> folosi drept plată pentru e cupă

din apa izvorului de acolo 
Te vor întreba : of făurit: cupe, sau te-ai cărat, 

ca o gloabă ?

TRAGEŢI IN PIANIST
Sbigou, cu toţi* optimist 
Strigau : Trageţi tn pianist!
Poate nu trebuia, ^
Dar eu eram, totuşi trist.

Problema grozavă era,
Mai complicată decât părea :
Pianistul nu eram eu 
Dar glonţul era inima mea.

CIPIWAN NICKEl

/J W M W iW V .W M W ,V W .W W W M A W A W S

NOTE DE LECTURĂ

Ion  H en t, „ E co u  in  s a la  lo c u lu i"
Deci, încă un poet hune- 

doreau „aruncat" fes focul 
luptei pentru existenţă a 
poeziei, ion Henţ. Avem în 
vedere că la numai 15 ani 
se r ia : „Fantomele nopţii 
se retrag in Ierburi/ Să-şi 
Odihnească trupurile gre
fe/ Şi material*// (., 
Iată, zorite incendiază za
lele ferestrei/ După cate 
poetu-şl cerne/ Cenuşile 
mormântului". (Dapă za
lele ferestrei, 1961) A- 
ceasta i-a înlesnit con
vertirea trăirilor inti
me în versuri de genul: 
„Pe acest plan atât de 
înclinat/ Zarurile mi se o- 
presc ift dungă/ Deşi vân
tul/ Miroase a ştiri apo
caliptice// (Ecou). Se în
ţelege cu destulă uşurin
ţă că majoritatea poeziilor 
au fost gândite, scrise/ 
construite şi există sub 
semnul apocalipticului —
noţiune-sbnbol uzitată cu
o discretă plăcere de poet 

, chiar atunci când a- 
cesta se vrea optimist, ca 
în poezia „Ferestre de lu
mină" : „Acele cuvinte/ 
N-au fost decât febra ini
mii/ în noaptea căreia li
liecii/ se visau păsări//. 
Şi de aceea iartă/ Precum 
si eu am uitat deschise

rănile/ Ferestre de lumină 
spre drumurile tale/ Sfâ
şiate in neShtoarceri"//. 
Din acest poem şi încă 
din vreo câteva, reuşim 
să deducem, în sfârşit, la
tura sentimentală a Eu-lui 
lui Ion Henţ. Aceasta 
pentru câ el rămâne prin 
excelenţă un poet-luptă- 
•tor de linia întâi. însă, în 
ultimă instanţă, el este 
doar răzvrătit împotriva a 
tot şl a toate, chiar şi, sau 
mal ales, în acest splen
did poem: „Logodnă între 
piatră şi lemn/ S-a-ntâm- 
plat în Ana/ Şi umbra bi
sericii a căzut pe nisip/ un 
semn rotund// Zvon de 
clopot şe-ayzea/ Sufletul 
Anei lovindu-se de stele/ 
Şi în timp biserica creş
tea/ Lumină pe somn în
tru nesomn// Peste pămân
tul sur/ Manole-şi vărsa 
lacrima/ Ca sânii Anei/ 
Un semn rotund"// (Lo
godnă).

Cred că este vorba
despre o lipsă de cu
raj în d e b u f u l  său,
şi, în p r i m u l  rând,
despre o modestie excesi
vă a creatorului conştient 
că este în stare să facă 
(scrie) lucruri neobişnuite, 
surprinse, asimilate, pre

lucrate, filtrate şi redate 
în poeme de certă vgj. 
loare artistică Trăi
rile intime ale poetului 
sunt cele care generează 
astfel de versuri: „E ne
gru spectrul spaimei/ Şi-rt 
el un foc este supus tor
turii/ N-auzl un vaiet ? — 
Trupul tainei/ îmi mistuie 
cuvântu-n • cerul gurii// 
(Bolta clipei). Interesant 
este Insă că nici du
pă 30 de ani lucrurile 
nu dau impresia că s-ar 
fi aşezat în matca lor... 
„Locuiesc !ntr*un fir rie 
iarbă/ La ultimul etaj $1 

Şi ştiu ca din
Tumul de Veghe/ Nu _ 
ceborî în Sala Focului/' 
c it prin rana fedetului// 
-* Şi ce mai ştii, amice, 
soutiere ?/ — Că e timpul, 
— Don Stăpâne/ Dumne
zeu să ne culeagă/ De prin 
viermi şi de prin râme/ 
Pentru înviere!//, îşi dez
văluie poetul dramatică,- 
taină în poezia «De pro- 
fundls". în acest context 
şi astfel stând lucrurile, 
„înregimentarea" poetului 
ion Henţ în creaţia lirică 
hunedoreatiă şi chiar na
ţională devine — dacă-nu 
inutilă şi imposibilă — în 
orice caz anevoioasă.

DUMITRU HURUBA
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E xp oziţie  d e  c e r a m ic ă

X. Catedrala din Gheiari
Foto PA VEL LAZA

La Galeriile de artă 
% „Forma" din Deva s-a

( deschis sâmbătă expozi
ţia de ceramică cuprin- 

|  zând lucrări realizate de 
I dpi artişti membri ai Fi- 
> Halei U.AP. Bistriţa-Nă- 
I săud. Este vorba de Eu- 
J genia Pop, absolventă a 
|  Academiei de Artă „Ion 
J Andreescu" din Cluj- 
|  Napoca, secţia de cera- 
J mică, deţinătoare a Pre-

miului pentru artă deco
rativă la Salonul Naţio
nal de artă 1991, Premiul 
I la Bienala internaţio
nală de ceramică de artă 
de la Aveiro (Portugalia) 
şi Premiul U.A.P. pen
tru arte decorative.

Gavril Zmicala este 
tânăr absolvent al ace
leiaşi instituţii de învă
ţământ superior — Aca
demia dş Artă din Cluj- 
Napoea, secţia ceramică.

Aşadar, o expoziţie a 
profesorului şi elevului 
care se bucură de Q deo
sebită apreciere din par
tea publicului. Reţin a- 
tenţia dintre lucrări: 
„Pomul vieţii", „Sămân
ţa antropomorfă", „Ci
clopul nisipurilor", „Mi
crocosmosul seminţelor", 
„Muzician", „Ochi pen
tru copil”, „Străbunica" 
etc. (M.B.)
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largă in
) Se oferă terorist: uzat, 
i bolnav, dezarmat, deci i- 
} nutilizabil! La casa inter- 
i naţională de licitaţii a ve

chiturilor sunt scoase Pe 
piaţă piesele cele mai 
bune. După Ilich Rami- 
rez Sanchez, zis şi Carlos 
„Şacalul11, vândut Fran
ţei la jumătatea lui august 
ide Sudan, pe tarabă se 
află acum AbU Nidai, 
atentatorul cel mai • sân
geros al ultimelor decenii. 
Cel care l-a scos la vân
zare — să nu uităm că 
Abu Nidai a fost condam
nat la moarte până şi de 
Arafat — este prietenul 
său cel m ai apropiat, 

Moammar el Ghaddafi. Co
lonelul, care nu ştie ce 
să mai imagineze pentru 
a obţine ridicarea em
bargoului impus de ONU 
împotriva ţării sale, a 
decis să se debaraseze de 
incomoda — şi preţioasa! 
— povară, oferind-o SUA

In schimb cere încetarea, 
sau măcar slăbirea sanc
ţiunilor internaţionale im
puse Libiei, care a refu
zat să 'predea autorităţilor 
britanice doi terorişti con-

afacerii este Rowland 
Ting, patronul puternicei 
multinaţionale „Lonrho“.

Rowland, 76 ani, per
sonalitate cu puternice le
gături printre liderii a-

sideraţi vinovaţi de aten
tatul „Lockerbie11.
Ştirea posibilei „vânzări1* 

a Iu; Abu Nidai vine de 
la Londra şi ea ocupă 
prima pagină a ziarelor 
israeliene de la sfârşitul 
săptămânii trecute. Asta 
şi pentru că intermediarul

fricani, este cunoscut 
pentru importantele ser
vicii aduse în trecut ser
viciului secret al statului 
israelian, Mossad. Omul 
de afaceri britanic ar fi 
fost contactat de ministrul 
de externe libian, Omar 
Montasser, care i-a făcut

amintita propunere, pre- 
cizându-j interlocutorului 
că Abu Nidai, grav bol
nav, se află Intr-un spital 
din Libia. Pe numele său 
adevărat Sabri el Banna, 
Nidai e un mercenar al 
morţij care a lucrat pen
tru Libia, Irak, Siria, 
Iran şi care, conform u- 
nor recente indiscreţii, a 
avut „relaţii periculoase11 
chiar cu Mossad-ul israe
lian.: Teroristul, care a fost 
supus unei operaţii de 
plastie facială,-are sănăta
tea compromisă datorită 
abuzurilor de whisky şi 
droguri şi trăieşte intr-o 
stare de permanenţă te 
roare, conştient fiind că, 
pe măsură ce situaţia po
litică evoluează, spre pace 
în Orientul Apropiat, 
foştii săi patroni au toate, 
motivele să se debaraseze 
de un executant a cărui 
mărturie ar putea deveni 
foarte incomodă...

La Washington, între mo
numentul lui Lincoln şi 
„Lacul Oglinzilor11, au fost 
expuse, pe 20 septembrie, 
35000 de perechi de pan
tofi. Pantofi ce au aparţinut 
celor 35000 de americani 
asasinaţi, sinucişi sau ră
maşi victime ale unor grave 
accidente cu arme de foc 
în anul trecut 

Pantofii,-alcătuind un 
simbolic Calvar în faţa Ca
sei Albe, vor să fie un tă
cut şi macabru protest îm. 
potriva violenţei cotidiene 
ce terorizează America, pro
ducând mâi mulţi morţi 
decât se înregistrau în răz
boiul din Vietnam. De pe 
întregul teritoriu al SUA 
familiile trimit încălţămin
tea morţilor lor la Washing
ton. Lorna Hawkins, din 
Los Angeles, de pildă, a 
expediat pantofii fiilor săi, 
Joe — 22 ani, Gerald — 20 
ani; ucişi în timpul unui

sau
mafiot?!

7 septembrie. O explozie 
violentă, la un imobil si
tuat într-o zonă izolată a 
capitalei Rusiei, s-a soldat 
c?U un bilanţ tragic: cel 
puţin 6 morţi, 40 de răniţi 
şi un număr nedeterminat 
de dispăruţi.

Incertitudini în ceea ce 
priveşte numărul victime
lor aşadar, incertitudini în 
ceea ce priveşte originea - 
exploziei: o ‘scurgere de 
gaze sau un atentat ma
fiot? A doua întrebare este 
determinată mai ales de 
natura instituţiei pe care 
o adăpostea edificiul de pe 
strada Sormovskaia: oficiul 
de eliberare a paşapoarte
lor şi a atât de rău-fama- 
telor Propiski, documentele 
de rezidenţă din epoca so
vietică. Iar în imediata ve
cinătate se afla secţia 44 
a poliţiei moscovite.

La ora 17,45, când a avut 
loc detonaţia, clădirea era 
plină de lume, „cel puţin 
50—60 de persoane11, după 
părerea lui Valentin, unul 
dintre primii pompieri a- 
junşi la faţa locului. Ex
plozia principală a avut 
„epicentrul11 la subsol, 
dar, spun martorii oculari, 
ea a fost urmată de alte 
două aproape la fel de pu- 
ternice^ care au pulverizat

pur şi simplu imobilul. A- 
genţii secţiei de poliţie în
vecinate — care a fost şi 
ea avariată — au intrat i- 
mediat în stare de alarmă, 
ieşind cu armele în mână 
şi cu veste anti-glont, cre
zând că au de-a face cu 
un atac terorist lucru pe 
care îl va stabili ancheta, 
în orice caz corespondenţii 
străini la Moscova n -au 
scăpat ocazia să noteze eă, 
pe fondul unei inexistente 
aproape totale a activităţi
lor de prevenire, în in
cendii „naturale11 în pri
mele opt luni ale acestui 
an, conform datelor oficiale, 
în Rusia au murit, 8250 
persoane.

Navă maritimă poloneză în portul Gdynia.

mai mari 10 catastrofe din istoria aviaţiei
Recenta tragedie aviatică 

de la Pittsburgh (SUA), 
când un avion Boeing 737- 
300 aparţinând US Air s-a 
prăbuşit, aparent fără nici o 
explicaţie, provocând moar
tea a 132 persoane (126 
pasageri — 6 membri ai 
echipajului), oferă prilejul 
unei rememorări a mari
lor catastrofe din istoria a- 
viaţiei civile, având ca ma-

cabru indicator numărul 
victimelor.

•  Tenerife: 612 morţi în 
ciocnirea dintre două Jum- 
bo-Jet (martie, 1977).

. . . •  Tokio; 520 morţi Ia 
bordul unui Jumbo care 
s-a dezintegrat la sol (au
gust 1985).

•  Irlanda: 329 morţi Ia 
explozia în zbor a - unui 
Jumbo (iunie, 1985).

•  Ryad: 303 victime, un 
„Jet11 prăbuşindu-se pe pista 
de aterizare (august, 1980).

•  Chicago: 273 morţi, la 
prăbuşirea unui DC—10 în 

timpul decolării ( mai, .1979).
•  Nagoya: 263 morţi la 

prăbuşirea la aterizare a 
unui Airbus — 300 aparţi
nând lui China Airlines 
(aprilie, 1994);'

•  Gandcr: 256 morţi la 
prăbuşirea unui DC 8 (de
cembrie, 1985).

•Amsterdam: 200 morţi, 
un Jumbo se prăbuşeşte 
peste centrul oraşului (oc
tombrie, 1992).

•  Xian: 160 morţi, puţin 
după decolare un Tupolev 

154 al China Northwest Airli
nes cade datorită exploziei 
unui motor (iunie, 1994).

schimb de focuri înlre 
bande rivale. „Treceau pe 
acolo din întâmplare, au 
căzut sub un foc încrucişat, 
a doua zi asasinii au venit 
la spital să-mi ceară ier
tare (!)“

Carol Ann Taylor a ex
pediat din Chicago pantofii 
singurului său fiu, Bill, u_ 
cis .la 17 ani de o rafală 
de mitralieră trasă de un 
maniac dintr-un automobil. 
Joy Tumer a trimis din 
Miami încălţămintea tatălui 
său, mort în timpul unei 
încăierări într-un bar.

Iniţiativa acestei mani
festări aparţine Katinei 
Johnson al cărei soţ,. Da- 
vid, a fost omorât cu Un 
glonte în inimă, în vreme 
ce se afla într-o bancă ce 
a fost jefuită, la San Fran
cisco.' Ideeâ i-a venit în 
urma vizitării Muzeului Ho
locaustului de Ia Washing-' 
ton, unde Sunt expuse 4000 
de perechi de pantofi ale 
evreilor ucişi în lagărul de 
concentrare de la Maidanek. 
Ca „repetiţie generală11 pen
tru ţnşolita expoziţie din 
faţa Casei Albe,; în urmă cu 
câteva săptămâni mai multe 
militante ale' „Mişcării Fe
ministe pentru Protecţia 
Familiei11 au expus 250 de 
perechi de pantofi aj unor 
persoane ucise în .1993, la 
uşa senatorului A'tphonse 
D’Amato din New York, 
care a refuzat să primească 
o petiţie a unui grup pen
tru controlul armelor.

.V.V.-.V W W »

: „Suntem în pericol, tre
buie să procreăm'1, qste dra
maticul apel pe care' t-a 
făcut Vladimir Jirinovsfci 
militanţilor Partidului ii- 
beral-democratic. Liderul 
ultra-naţioriâlist rus e preo
cupat de. „catastrofala pră
buşire demografică" a ,ăr,i 
sale, pentru combaterea că
reia nu vede decât ■_> sin
gură soluţie, ordonând fi
delilor săi „să aducă pe 
lume cel puţin un fiu anul 
următor11. „îndemnul11 esie 
adresat „tuturor organiza
ţiilor regionale aie Parri- 
dului liberal-democratic". 
Jirinovski a promis chior 
că „mijloacele financiare 
destinate susţineri; proiec
tului vor fi procurâte de 
partid11. :

Indicele de natalitate în 
Rusia a scăzut într-idevăr 
de o manieră considerabilă 
în ultimii 3 ani — de la 
13,1 nou născuţi la 1000 de 
locuitori în 1991, la doar 
9,4 in 1993.

Numele său era legat de 
uper-romanul „Shogunul1. o~ 
saga japoneză scrisă în 
1975, cu care a devenit ce
lebru şi... miliardar. Pe 6 
septembrie, cu puţin înainte 
de a împlini 70 de ani, a 
încetat din viaţă, după o 
scurtă suferinţă, în Elveţia, 
aşa cum anunţa o z\ mai 
târziu editorul său londo
nez, Erie Major,

A fost neîndoielnic scri
itorul modern cu cele mai 
‘jiai mari tiraje şi desigur 
IU cele mai mari încasări. 
Cărţile sale au depăşit, la 
•ânzare 30 milioane de e- 
xemplare, au devenit su
biecte de film (după „Sho- 
gunul11 s-a făcut chiar o 
serie tv de mare succes 
cu Richard Chamberlain în

James Clavell, „tatăl“ Shogunului,
a încetat din viată in Elveţia

rolul titular), în unele ca
zuri („Musca11, „Marea 
Fugă11), scenariile fiind 
semnate de Slavell însuşi.

S-a născut la 10 octom
brie 1924, la Sydney (Austra
lia) şi provenea dintr-o 
familie nobiliară. La 18 
ani devine căpitan de arti
lerie în armata regală b ri
tanică. Luat pr.zonier de 
japonezi, petrece trei ani

(1942—1945) într-un lagăr - 
clin Asia. La sfârşitul răz
boiului revine în Angliâ, 
apoi se mută în SUA, unde 
îşi descoperă vocaţia lite
rară. Publică primul său 
roman, „King Rot“, în 
1962. E relatarea tragicei 
experienţe a lagărului de 
concentrare japonez. Nu e 
un succes deosebit, dar în 
1966 recidivează cu „Tai 
pan“, p o v e s t e a  unei

mari d i n a s t i i  de co
mercianţi orientali, de 
la jumătatea secolului tre
cut. Vânzare bună, dar ni
mic extraordinar. Marele 
succes vine odată cu „Sho
gunul11, în care a avut in
tuiţia de a aborda aventu
rile primului samurai ne- 
japonez Reconstituirea lu
mii epice a Japonie; me
dievale de la .1500, ameste

când cu abilitate elemen
tele- tipice ale romanului 
sentimental cu ambianţa 
exclusivistă a samurailor, 
face din „Shogunul11. un 
bestseller cu peste 10 mi
lioane de exemplare vân
dute doar in SUA şi în 
ţările de limba engleză.

Urmează o avalanşă de 
traduceri (după unele esti
mări mai numeroase decât

cele ale Bibliei!) şi transpu
nerea cinematografică în 
regia lui Jerry London.

în 1981 apare „Noble 
House" în care continuă 
saga comercială de la Hong 
Kong, dar aduce în prim 
plan şi confruntarea dintre 
CIA şi KGB (600 000 exem
plare vândute la prima 
ediţie, în SUA). A urmat, 
în 1986, „Whirlwind11, a 
cărui acţiune se petrece în 
Iran (3 milioane vândute la 
prima ediţie) şţ în sfârşit 
reîntoarcerea la filonul, ja
ponez cu „Gai-Jin“, . după 
care NBO a realizat o 
mini-serie tv de 8 ore despre 
care se spune că este unul 
dintre cele mai costisitoare 
filme realizate vreodată în 
lume. — fc A cmc i  ist '■



REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

» O  „Nu te iartă oamenii când ai acrul că tc 
|  deosebeşti de ei“.

j HORTENSIA PAPADAT BENGESCU

Despre invidie
•  „Invidia ca şi admiraţia sunt un semn de im

portanţă pentru cel ce este obiectul acestora; un om 
nu c de o stofă ordinară, când deodată aţâţă şi entu
ziasm şi ură".

. . E. Rcgnault
•  „Invidia, mărturisită ori «u, C totdeauna semn 

de inferioritate**.
S. Mehedinţi.

•  „Invidia vorbeşte cu buzele tivite".
•XX' T. Muşatescu
i •  „Teme-te de invidia care tace", 
ţ. A. Rivarol

•  „Nimic nu apropie mai mult sufletele mici, a- 
mărâte şi nemulţumite, decât gândul că sunt la fel 
de neputincioase".

R. Rolland
Selecţie de ILIE LEAIIU

Murpby S.Â.
•  Legea lui Rochefoucauld

Este mai ruşinos să nu ai încredere în prieteni de
cât să fii dezamăgit de ei.

•  Principiul lui Jones
Omul care poate zâmbi când lucrurilŞ merg rău, 

" s-a gândit Ia cineva pe care poate j a  vina.
•  Legea lui Glasow

E ceva în neregulă dacă ai tot timpul dreptate,
•  Introspecţia lui Emerson

Ceea ce numim păcat la alţii, pentru noi este ex
periment.

•  Legea lui Moulin
Când soţia hotărăşte să sc-mpace cu tine, aproape 

•" întotdeauna vei afla imediat că amanta ţi-a rămas 
însărcinată.

•  Axioma lui Moulin
Amantele rămân însărcinate de trei ori mai des 
decât soţiile. Dar nu pentru asta le iubim!

Selecţie de-IU E  LEAIIU- *—* - *—*—•—*—*— , - * —*—* — *. •_«

•  „Boar femeile şi me
dicii ştiu cât de necesară şi 
binefăcătoare este minciu
na".

A. France

•  „La nevoie se cunoaşte 
prietenul şi la boală ne
vasta".

Proverb românesc

•  „Pe patul de suferinţă 
te gândeşti mai ales la să
nătatea altuia".

Tudor Muşatescu

•  „Tatăl unui copil deş
tept şi cuminte e absolut

•  „îndepărtarea durerii 
este o operă divină".

Ilipocrate

•  „Să nu aşteptăm ma
rile vacanţe pentru â ne 
bucura de soare, apă şi o- 
zon, ci, dimpotrivă, să fa
cem din natură un cod aj 
existenţei* noastre".

A. Lvvoff

XX* Selecţie de
ILIE LEAIIU

C R L E 3 B 0 S C 0 P D H a n R I C U L
Eternul student

Miroase a toamnă, a 
frunze ce stau să cadă, a 
cerneală şi carete noi. Aş 
vrea să merg din nou la 
şcoală, să-mi ascult profe
sorii ce aduc în faţa mea 
lecţii noi, să învăţ, să sper 
In ziua de mâine, să-mi 
spun că sunt acelaşi învă
ţăcel ce se repetă în noi 
ipostaze de mii de ani. E 
minunată această stare de 
ucenic într-ale învăţăturii, 
cât timp mai trebuie să 
înveţi te simţi încă tânăr, 
te simţi parcă apărat de 
viitorul omului ce şi-a ter
minat studiile şi priveşte 
deja Spre. capătul vieţii. A 
nu mai învăţa — şj nu mă 
refer doar la  şcoală! — 
pentru mine e începutul 
blazării, al obişnuinţei cu 
gândul că de acum nu mai 
poţi aştepta decât bătrâne
ţea. Nu am considerat că 
vreodată studiul ar fi su
ficient şi nu cred că poate 
exista o limită după care 
s-ar putea spune că nu mai 
e nevoie de mai multă cu
noaştere. ; - ,

Ştiind mai mult devii mai 
însetat de cunoaştere, ai 
vrea să ştii mai multe şi 
să împărţi ştiinţa ta cu cei

lalţi, dar în acelaşi timp 
realizezi cât de puţin ştii. 
Când înţeleptul a spus: 
„Ştiu că nu ştiu" nu era o 
vorbă în vânt. Această sete 
de cunoaştere a reuşit să 
menţină tineri atâţia în
ţelepţi, oameni de ştiinţă, 
inventatori care; la vârsta

când alţii îşi aşteptau re
semnaţi moartea, abia a- 
veau timp suficient pentru 
încă o descoperire.
Iar dacă fiecare ne naştem 

cu un anumit dar eu l-am 
primit pe acela de a dori 
să fiu veşnic student.

INA DELEANU

Tu eleganta, eu sărac.
Îmi mai aduc aminte. Doamnă,
De nu ştiu câte mii de ori:
Era un început de toamnă 
Şi cumpăram castraveciori...

Stăteam la coadă lângă tine —
Tu elegantă, eu sărac;
Tu cu vreo trei sacoşe pline,
Eu cu o pungă de spanac.

Şi-acciaşi vânzător —• jUVete 
Ne-a înşelat la aprozar...
Dar ce conta un castravete 
In plus sau minus ia cântar?

Nu mai conta nimica, Doamnă,
Aşa credeam, aşa mai cred...
Doar că ai dispărut in toamnă 
Şi-aş da oricât să tc revăd!

DUMITRU HURUBA

Costică |
/ >' ■ s
turnul |  

Ma-I
rioara exclamă: |

— Vezi că nici la ăştia! 
nu se interesează p r i - |  
marii de soarta clădiri-

•  Marioara şi 
I ajung la Fisa.
I Când zăreşte 
|  înclinat din Pisa,

l lor? 

! întotdeauna când

I conduci maşina, 
cu viteza asta? Nu ţi-e S 

■ teamă că-ţi anulează |
permisul? 

— Care.. permis?

Din lu m ea  lui E sc u la p
convins de adevărul teoriei 
eredităţii-. _ '

Sacha Guitry

Desen dc CO NSTANTIN GAVRILĂ

!
I a — Uite ce-i, Gc- 

tuţa, nu prea îmi place! 
I că te văd in fiecare; 
îseară plimbându-te cub 
|  alt soldat. Nu poţi să te I 
» hotărăşti Ia unul din ei? S 
|  — ; Nu, mamă, nu pot |
I Ştii doar că ei nu pot* 
! obţine învoire în fiecare 1 
I scară! J

I •  — Soră, mi-e frică. * 
ţ Sunt pentru prima oară r 
|  pe o masă de operaţie. J 
J — Nu aveţi nici <r| 
I teamă. Şi medicul ope* J 
* rează pentru primai 
I oară... • I

|  ■ •  — Dacă după ser- f 
» viciu merg şi eu. cu prie-1 
I tenii la o berc, nevastă- J 
. mea nu-mi vorbeşte trei t 
| zile. |
* “ Şi cât de des te |  
I duci cu prietenii? j
> O dată la trei zile„. J

J- •  Un turist se adre- I 
• sează şefului canifoali- 
|  lor :
* — Spuneţi-mi, vă rog» §
I cum aş putea să-mi re- |  
* capăt soţia pe care aţt S 
I răpit-o ieri ? |
J — Foarte simplul |  
I Cinci dolari conservă.,» J

| Culese şi p'relucrate du I 
|  ILIE LEAHU |

I
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ORIZONTAL: 1) Iscodi
toare dirijate din adâncuri; 
2) Estrade pentru concerte 
în aer liber — Instalaţie

de protecţie pentru strun
gari; 3) Un dar ceva mai 
deosebit —- Cursă de pasa
geri pe calea timpului —

Mărturia tensiunilor pate
tice; 4) Avansate pentru 
servicii deosebite X— Merg 
pe burtă când e vorba de 
înşelat; 5) Trecuţi in iu- 
mea celor: duşi — Mar
chează un gol perfect va
labil; 6) Trecuţi to_ contul 
personal —> Drumeţia paşi
lor care nu lasă urme; 7) 
Auxiliar pe teren la vână
toare — Total lipsit de i- 
maginaţie; 8) Este într-o 
formă deosebită — Priveşte 
mereu lumea de sus — In
versare făcută în orari; 

. 9) Surprins uşor cu capul 
plecat — Consemnat une
ori la serviciu; 10 înconju
rate de emanaţii negative.

VERTICAL: 1) Specialistă 
în naşterea copiilor; 2) Per
sonalităţi distincte scoase 
din anonimat — Definit în 
mare la grămadă; 3) Rene
gata ca atare! — Unitate 
restrictivă de alimentaţie — 
— Uvertură la o veche 
suită; 4) Nuanţă gravă a 
galbenului — Limita mi
nimă a depărtării; 5) Mister 
în ceaţa londoneză — Va-

riaţiuni perene în gama sol 
(sg.); 6) Mijloc de locomo
ţie pe îngustele cărări —
—  Transmisă prin staţii pe 
diferite canale; 7). Acordă 
asistenţă fiarelor cu coarne
— -Termen de referinţă 
pentru unul bine gătit; 8) 
Prima probă la examenul 
oral — Imprimate la ce
rerea publicului — Făcut 
frecvent de râsul lumii; 9) 
Concepută pentru atacul în 
valuri — Ţine cu fermitate 
la buna creştere; 10) Ac
ţiune de recunoaştere în 
domeniul şcolar.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„DIN NOU LA ŞCOALA" 

APĂRUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTA 

TRECUTA:
1) CARIANOPOL; 2) CO

DE AN U — AŞI; 3) RAUS
— TUDOR; 4) BM — CL — 
RUŞI; 5) E — HAUSER — 
C; 6) AŞA — COCEA; 7) 
ENEA — H — RS; 8) PA
— L — SE R A I; 9) ORNA- 
RU — OMO; 10) PĂUN
— BALAN.

Dicţionar umoristic şi nu numai...
AUTOMOBILUL. Un vehicul care îţi împlineşte! 

viaţa .afară de cazul când te lasă fără ea. (Fernandel) 
BIGAM. Bigamul este un om care are o femeie 

în plus. Monogamul este, uneori, acelaşi lucru. (J. 
jHeywood)

CONSECINŢA. Cel care se joacă cu pisica trebuie 
J să se aştepte să fie zgâriat. (Cervantes)

,■ ECOU. E uluitor cât de greu este să trezeşti e- 
5  coul într-un cap gol. (S.J. Lee)

FRICÂ. Să nu-ţi fie frică de nimic altceva decât 
j de... frică. (L, Borne) >

BOŢ. Un om care are în aşa măsură respectul 
proprietăţii, încât doreşte ca proprietatea altuia să 
devină a sa, pentru a o putea respecta mai bine. (GJKi. 
Chestertnn) •

JUDECATA. Nu aştepta judecata cea de pe urmă, 
Ea se poate face zilnic. (A. Camus)

LINGUŞIRE. Arată-mi toate greşelile, ca de la om| 
ÎJ la om. Pot să rezist la orice, exceptând linguşirea,
'  (G.B. Shaw)

MĂGAR. Numai Un măgar este în stare să facă 
ţ  un compliment, şi imediat după aceea, să vă ceară un 
|i serviciu. în general, există mulţi măgari. (Marfc 
;! Twain)

MIZANTROP.’ Un om care reproşează celorlalţi 
! oameni că el este ceea ce este. (L. Scutenaire)

Culese de N. ZAMFIR
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Noile amenzi pentru contravenţiile
la circulaţia pe

W  (Urmare din nr. 1217)
d) Amendă de la 40 000 la 80 000 lei
1. Trecerea Ia semnalul roşu al semaforului electric.
2. Trecerea la semnalul galben-roşu al semaforului 

clcc trie» •
3. Conducerea pe partea stângă a drumului.
4. încălcarea marcajului continuu ori pentru spaţii

f .  i irea în spatele tramvaiului aflat în staţia 
fără refugia. /

6» Intrarea pe sectoarele de drum pe care este In
terzis accesai.

7. Nerespectarea regulile® privind depăşirea.
I. Depăşirea In locuri ţi situaţii interzise.
9. Nerespectarea regulilor de prioritatea -
i®. Neacordarea priorităţii ^etenfl®r. .
li» Neprezcntarea ia  verificarea medicală.
12. Depăşirea cu până la  30 km/h a limitei maxime 

de viteză.
13. Rem urcarea a două sau a mai multor autove-

■ trfeule. .
14» Conducerea sub influenţa alcoolului a vehicule

lor şi animalelor ort rirjeuiaţia fără felinar aprins a ve-
■ hiculelor pe timp de noapte sau ziua când este ceaţă.

1&, Circulaţia tractoarelor agricole în alte condiţii 
decât cele stabilite de poliţie.

16. Nesemnalizarea încărcăturilor care depăşesc în 
i lungime caroseria.

17. Nerespectarea Obligaţiilor în cazul când survin 
defecţiuni tehnice la autovehicul.
- e) Amendă de Ia 50 000 Ia 100 000 lei v ;;/

1. Nerespectarea semnalului de oprire efectuat de
■ poli tist.

2. Nerespectarea, cu precădere a semnelor şi indi- 
caţiiior poliţistului.

. , 3. Neopriica la semnalul poliţistului sau al ofiţeru
lui ort subofiţerului din Ministerul Apărării Naţionale, 
care însoţeşte o coloană oficială de autovehicule.

4. Neoprirea conducătorului la semnalul poliţistu- 
1 lui aflat într-un autovehicul. 1 .

5» Nerespectarea regulilor de folosire în mers a lu
minilor autovehiculului.

6. Folosirea incorectă a luminilor de drum. la apro- 
pierea din sens contrar a altui autovehicul.

7. Neoprirea imediată lâ semnalul poliţistului.
8. Refuzul prezentării actelor, pentru control, la ce

rerea poliţistului.
9» Încredinţarea, spre folosinţa altei persoane, a per

misului de conducere»
J 10. Depăşirea cu peste 30 km/h a limitei maxime 
. de viteză. - '

11. Intrarea eu autovehicule agabaritice pe sectoarele 
de drum pe care este interzis accesul.

12. Nerespectarea condiţiilor de  confecţionare şl fi
xare pe vehicule a plăcilor cu numărul de înmatriculare.

13. R&ctusrea pregătirii, pentru proba practică de 
conducere, pe alte trasee decât cele stabilite.

14. Circulaţia autovehiculelor .Şcoală'1, fără supra
vegherea conducătorilor autorizaţi.

19. Neechiparea autovehiculelor „Şcoală* cu dublă 
comandă ort neinscripţîonarea acestora.

I) Amendă de la 70 009 la 120 000 lei
1» Crearea de restricţii pentru circulaţie prin exe

cutarea de lucrări, depozitarea de materiale, de obiecte 
pe partea carosabilă ori nesemnalizarea obstacolelor pro
ducătoare de restricţii.

2. încălcarea regulilor de circulaţie' lai trecerea la 
nivel cu calea ferate nepăzită.

. - 3. încălcarea regulilor de circulaţie la trecerea la 
nivel cu calea ferată prevăzută cu bariere sau semlba- 
riere ori cu semnalizare luminoasă.

4. Nesemnalizarea staţionării pe timp de noapte ori 
staţionarea pe drum a vehiculelor fără sistem de lumini.

5. Conducerea sub influenţa alcoolului a autove
hiculelor, • -
‘ (Ş. Neechiparea regulamentară a remorcii sau trac-
tarea a mai mult de două remorci.

7. Neechiparea semiremorcii eu d d a n 'd Ş fh tm şd ^ l:  
senmalizare-iluminare.

8. Nerespectarea unor obligaţii impuse unităţilor de
ţinătoare de autovehicule.

9. Montarea la autovehicule a altor lumini, a lumi
nilor de altă culoare ori intensitate decât cele stabilite 
prin construcţie.

10 Montarea altui avertizor decât cel prevăzut prin 
construcţie. •

11. Nerespectarea obligaţiei de scoatere în afara păr. 
ţii carosabile ori cât mai ajwoape de bordură sau acos
tament a autovehiculului defect ori de a~i semnaliza pre
zenţa prin aprinderea lanternelor de poziţie»

g) Amendă de Ia 100 000 la 300 000 lei
1. Organizarea de concursuri, antrenamente sau ma

nifestaţii sportive fără acordul poliţiei.
2, Neluarea, de către organele care administrează 

drumurile, a măsurilor necesare pe timp de ninsoare, 
polei etc. Neîndeplinirea de către organele de stat care 
administrează drumurile publice a obligaţiilor legale ce 
le revin în legătură cu întreţinerea mijloacelor de sem
nalizare rutieră, precum şi neluarea măsurilor de înlo
cuire imediată a mijloacelor de semnalizare rutieră de-.

gradate sau distruse, ori de înlăturare a obstacolelor 
ivite pe drumurile publice, constituie contravenţie, iar 
persoanele vinovate se sancţionează.

3. Nerespectarea normelor legale referitoare la trans
portul încărcăturilor periculoase.

4. Neanunţarea de către unitatea deţinătoare a acci
dentului tei care a fost implicat angajatul, sau a comi
terii altor fapte comise de acesta.

. 5- Neîndeplinirea unor condiţii de echipare a auto
vehiculelor care transportă încărcături uşor inflamabile 
sau periculoase.

ff. Confecţionarea de plăci eu numărul de înmatri
culare de către unităţi sau persoane neautorizate.

b) Amendă de la  300 000 la 1000 000 lei
, Se sancţionează eu amendă de l a  306 000 la 1 000 OfiO 
lei fapta şefilor de ateliere sau a oricărei persoane de 
a  repara sau a  încuviinţa repararea autovehiculelor a- 
vând urme de accident» fără a li se prezenta autoriza
ţia eliberată în «cest scop de organele politiei, autori
zaţie pe care sunt obligate să o reţină.

tFRKMDCWE, ARAtJAZSjTEtEVlZOAREj,

• MAŞINI DgJSPALAT CU ÎNCĂLZITOR srAylîQMATE, 

»GE£$î£> râlSHIA» ApifevILSANiTARE DIN ACRILAT.

S e P u ’Ţ 'Â C H IZ iT iO N A  DIN STOC SAU LA.CO M ANDA CU

P L A T A C A S H  SAU IN  RATE  
I A  C 6 L E  MAI AVANTAJOASE PR E TU R I PRW INO  

BUG ETUL PERSONAL. DO AR DE LA M AG AZINUL ECONOM IC  
AL S c ;  "U N IV E R S A L "IM P O R Î-E X P O R T  SRL, DEVA

SITUAT IN CARTIER DACIA , STR.'DACIÂ
l a  p a r t e r u l  Bl o c u l u i  p + io fT u f tw ^

LA CO M ANDA'M ARFURILE ACHITATE POT FI LIVRATE LÂ. 
DO M ICILIUL C L IE N tU LU L
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LUNI, 26 SEPTEMBRIE
X. V. R. 1

13,00! Interferenţe (r); 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 TV lt la ş i; 14,50 TVR Cluj-Na- 
paea; îsm  r Mart călătorii (do. bbc> ;
16,00 Actualităţi; 16,» Avanpremiera TV; 
H l î  Turism ţ | agroturism; 17,00 Emi- 
siuoe în limbo maghiară; 18,30 Desene 
ăoimate; 19,00 De luni până tuni; lM >  
California visează <ep. *2); 20,60 Actua
lităţi, meteo; 20.45 Teatru TV: „Ca dra- 
gostea nn-t de glumit" de Alfred de 
Musset; 22,30 Transfocator; 23,00 MTV: 
noutăţi muzicale; 23.30 Actualităţi; 23A5 
Cultura în lume; 0425 Repriza a treia.

T.V.R. 2
14.00 Actualităţi; 14,10 Politica. între 

ideal şi real: convorbire ea dr. Pani Câm- 
peana; 14.40 Studioul muzicii de cameră;
15,30 Atlas; 16,00 Desene animate; 16,30 
Mnriokl; 17,00 In direct, economia; 17,40 
flNMă Mujer (ep. 67); 18,30 în faţa D-voas- 
tră; când hanii au miros; 20,00 Actua
lităţi; 20,40 Ritmuri muzicale; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 între da şi nu; 22,00 TV5 
Burope; 22,30 Santa Barbara (ep. 13); 
23,15 Rainier de Monaco — prinţul sin
guratic; 0,00 Jazz club.

MARŢI, 27 SEPTEMBRIE
T. V. R 1

7.00 TVM Telematinal; 10,20 Desene 
animate; 10,50 Limbi străine: franceză,

.engleză; 11,30 Generaţia temerarilor 
fCFI); 12,20 Mala Mujer (s/r); 13,10 1001 
Undiţii; 14,10 TVR Iâşi ; 15,00 Fotbal:
Dinam o Bucureşti — Trabzonspor Tur- 
c ia ; 17,00 Convieţuiri; 18,00 Totul de- 
spre muzică; 18,30 Desene animate; 19,00 
CHo: vetre de romanitate — CIuj-Napo- 
ca; 19,30 California visează (ep. 23); 20,00 
Actualităţi, meteo; 20,45 O să vină tâl
harul (S.U.A., 1973); 22,55 Reflector.;
23,25 Actualităţi; 23,50 Gong; 0,20 Ro
cada nebunilor.

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

cital: 8 , Ladoşi; 8,15 Tezaur folcloric fr);
9.00 Cronici nomade (CFI) 7 10,00 Ora de . 
muzică; 11,00 Telejurnal Werldnet; 11,30 
ILa.; 12,00 Teatru T V : „Cu dragostea 
nu-i de glumit" (*); 14.K» Tttedocumcn- 
t a r 15,00 Iambi străine (r ) ; 16,00 Dab;
16.30 Serial; 17JW Măseaua de m inte;
17.40 Mala Mujer (s); 18,30 23 de milioa
ne; 20,00 Actualităţi; 20,40 Ritmuri mu
zicale; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Tribu
na nonconformiştiier; 22,60 TV5 Europe;
22.30 Credo; 23,45 Eurogol.

MIERCURI, 28 SEPTEMBRIE

■ Vi: T.V.R, l -
7.00 TVM Telematinal; 10,30 Desene 

animate; 10,15 Videolexicon; 1L45 Te
zaur subteran (do); 12,15 Mala Mujer 
(s/r); 134)5 tOOS audiţii; 14,10 TVR Iaşi 
şi Cluj-Napoca; 16,10 Magazin sportiv;
17.00 „Lotca de aur* —• Brăila, ’94; 17,15
Alfa şi ontega; 18,00 De la lume adu
nate ; 18,30 Desene animate; 19,00 Tim
pul Europei; 19,30 California visează (ep. 
18); 20,00 Actualităţi, meteo ; 20,30 Dr.
Quinn (ep. 18); 21,25 Futfcai: Steaua 
Bucureşti — Hajduk Split (d); 23,20 Noi 
frontiere; 0,00 Actualităţi; 0,28 întâlnirea 
de la miezul nopţii; 1410 Fotbal: Benflca 
Lisabona — Anderleeht Bruxelles frez.).

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

mintirilor; Edit Piaf; 9,00 Planeta fier
binte (CFI); 10,05 Ora de muzică; 11,00 - 
'Telejurnal Work! net; 11,30 D .a.; 12,00
Gong; 12,30 Bijuterii pianistice; 13410 
Franţa în im. (do); 14,10 Expediţii la noi 
acasă; 15,00 De lingua latina; 15410 Arte 
vizuale; 16,00 D.a,; 16,30 Serial; 17.00 
Mini-eco ; 17,40 Mala Mujer (s); 18,30
Em. în 1b. maghiară; 20,00 Actualităţi;
20.40 Ritmuri muzicale; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Formula 3 (cs) ; 22,00 TV5 
Europe; 22,30 Santa Barbara (s); 23,15 
Cafeneaua literară,

JOI, 29 SEPTEMBRIE 
T. V. R. I

7.00 TVM Telematinal; 16,20 Desene 
animate; 10,45 Limbi străine: engleza a- 
mericană, g'ermana; 11,45 Alian Houser 
— un maestru al pietrei (Werldnet); 12,15 
Mala Mujer (s/r); 13,05 1001 audiţii: săr
bători clujene; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Napoca; 15,00 Actualităţi; 16,10 Diver
tisment internaţional; 17,00 Sub semnul 
întrebării; 18,00 Cronografii; 18,25 De

sene animate; 19,00 Medicina pentru toţi;
19,30 California visează (ep, 25); 204)0
Actualităţi, meteo; 20,45 Ludwig (ultimul 
ţ f r H f â j  21,45 Studioul economic; 2&25 
Memorialul durerii: Exilul luptător (ep. 
35); 23410 Actualităţi; 23,55 Forsyte Şagă 
(ep. 12).

T.V.R. 2
7.00 TVR Cluj-N.; 8,00 Melodii popu

lare; 9,00 Km 0 (CFI); 10,00 Ora de mu
zică : B. Fărcaş; 11,00 Telejurnal VVorld- 
n et; 11,39 D,a.; 12,00 Noi frontiere; 12,40 
Să nu ne facem iluzii (CFI); 13,30 Con
fluenţe; 14,10 Mag. social; 15,00 Limbi 
străine (r); 16,00 D.a.; 16,30 Serial; 17,00 
Ceaiul de la ora 5.̂  Formaţia Compact 
(d. Cluj); 19,60 Em. în limba germană; 
20 M  Actualităţi; 20,40 Vid cosa tclit; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Pro memoria; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Santa Barbara (ep. 
15); 23,15 Eurogol,

VINERI, 30 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 şi Cluj- 
Napoca; 15,50 Tradiţii; 16,25 Din lumea 
afacerilor; 16,45 Pompierii vă informea
ză ; 174)0 Emisiune în limba germană;
18.06 Pro Patria; 19,00 Casa Etiott (op. 3);
20.00 Actualităţi, meteo; 20,45 Tezaur 
folclorie; 21,30 Malibu Road 2000 (S.U.A., 
1992, p. II); 22,55 Viaţa parlamentară; 
234!5 Actualităţi; 0,00 Melodii de neuitat; 
0,25 MTV: noutăţi muzicale; 0,55 Cine
matograful de noapte: Senzaţie (SUA).

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

9.00 Evadarea lut Saint Exupery (CFI); 
10,05 Ora de, muzică; 11,00 Telejurnal 
Worldnet; 11,30 D.a.; 12,40 Pagini din 
istoria cinematografiei; 13,00 Vârstele 
peliculei (r); 14,10 Varietăţi; 15,00 Are
na; 16,00 D.a.; 16,30 Serial; 17,00 Bursa 
invenţiilor; 18,00 Videoclipuri; 18,10 Mala 
Mujer (ep. 70); 19,00 Concertul Orches
trei Naţionale Radio; 21,00 TVM Mesa
ger; 21,30 Oameni care au fost: Tudor 
Vianu; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Muzica 
e viaţa mea; 23,00 Dragostea cu „dacă" 
(Franţa, 1963).

SAMBATA, 1 OCTOMBRIE 
T V R .  1

7.00 Bună dimineaţa de Ia Iaşi; 9,10 .

Ba da, ba nu; 10,00 Lassie (ultimul epi
sod); 10,30 Pas cu pas; 1L30 Ecranul;
12.30 Povestea vorbei; 13,00 1001 audiţii; 
14,10 Turnul Babei. Invitată specială: 
Corina Chiriac. D.a. î Serviciile secrete 
(s) ; 14,30 Rugby: Italia — România; 17,30 
Beveriy Hills 90210 (s); 18.30 Imagini din 
R-F. Chineză; 18,45 Mapamond; 19,15 
Teleeacielopedia; gO,Q0 Actualităţi, me
teo ; 20,45 Fotbal: Steaua — Dinamo;
22.30 Mancuso de la FBI fim. 11); 2 3 3  
MTV: Euro Top 20; 23,50 Hunter (ep. 39); 
0,40 Actualităţi; 1,00 Concert Nazareth, 
1993.

T.V.R. 2
8.00 întâlnirea de sâmbătă Ia Cluj- 

Napoca; 13,00 Est meridian magazin de 
«fărşit de săptămână, de 1» Iaşi; §6,00 
Desene animate; 16410 Film serial; 17410 
Studioul de literatură; 17,45 Baschet 
masculin: Dinamo Steaua (d, repr. II); 
18410 Convieţuiri; 19,30 Pariaţi pe cam
pion (cs>; 20.00 Actualităţi; 20,30 Ritmuri 
muzicale; 21,00 TVM Mesager; 2l3» Me
mento cultural; 22,00 Santa Barbara (ep. 
16); 22,45 Interferenţe; 23,45 Jazz-maga- 
zin; 0,15 Umor şi muzică.

DUMINICA, 2 OCTOMBRIE 
T.V.B. X

8.00 Bună dimineaţa!; 9,10 Clubul Iui 
Guliver; 104M) Fantastica familie Mellop 
(ep. 3); 10410 Lumină din lumină; 11,30 
Viaţa satului; 13,00 Melodii populare;
13.30 Atlas; 14,20 Video-joc-magazin. E- 
diţie specială concepută de Redacţia Jo
curi şi Concursuri; 17450 Star Trek (ep. 
44); 18,45 A doua Românie; 19J5 Robin- 
go (cs); 20,00 Actualităţi, meteo; 20,50 
Film: Malibu Road 2000 (ultima parte);
22.30 Arhitectură şi geografie sacră;
23410 Actualităţi; 23,45 Maeştri ai cân
tului; 0,50 Un cântec — o floare ; 1,05
Pe ultima sută de metri,

T.V.R. 2
8.00 5X2. Magazin duminical de la

Iaşi; 134)0 Dr. Quinn (s/r); 14,10 Iarba 
verde de acasă (f., România, ’77); 16,00
Desene animate; 16,30 Serial; 17,00 Se
rata TV; 19,30 Oraşe şi civilizaţii; Assisi 
(P .1); 20,00 Actualităţi; 20,30 Ritmuri 
muzicale; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Sport 
studie; 22,00 Poesis: George Astaloş; 22,15 
La puterea a doua; 23,00 Santa Barbara

.(epl7); 23,45 Grupul „Vouă" Redivivus; 
0,25 In lumea tţperetei cu soprana Eu
genia Ilinca. zj.— -—■“*----- — - -  '----- -



A N U N Ţ A :

•  începând cu data de 12 septembrie 1994, 
dobânzile şi comisioanele practicate de BANC 
FOST S.A. pentru populaţie sunt următoarele:

1. LA DISPONIBILITĂŢILE
IN CONT CURENT ŞI în procente
IN DEPOZITE : pe an

a) la vedere 4®
b) la termen

— 3 luni 48
— 6 luni 58
— un an şi peste un an 70

2. LA DISPONIBILITĂŢILE 
PE INSTRUMENTE 
BANC POST (CEC-uri):

a) Ia vedere 40
b) tatermen

— 3 luni 60
— 6 luni 70
— Un an şi peste un an 85

NOTA :
i ' de mai sus se aplică atât depozi
telor aflate în derulare, cât şi celor noi consti
tuite după data de 12 septembrie 1994.

Jat cazul în care nu se respectă termenul 
.ţiohinţ pentru depozite, se bonifică dobânda 
pentru disponibilităţile la vedere.

La expirarea termenului pentru care a Şest 
constituit d^3QZitul, până la lichidarea acestuia 
se aplică procentul dă dobândă prevăzut pen
tru depozitul în cauză.

CREDITE acordate pe baza
OepOZllOml to iE R n m

. - f D ST

în m om ite
, ■  ■ ***** 
insirmneme
(CEC-uH} 90
Operaţiunea de încasări ş l plăţi pentru 

scutite de camiBftauuc ş l ttte .

•  LIMITA MINIMA A DEPfâiEWLC» PE 
CARNETE BANC POST ESfflE DE SOdOO LEI.

•  n m m  w jht  s a . m  i w d  âm prn  de
a modifica dobânzile şi wW ăiWMie I? func
ţie de «v«4uţîa lor p e ..

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA

La ppeţuriavanta joase, la feWBanf. 10 vi- 
ticoft ŞaUmmş,

•  must ,
•  stingeri pentru via ţ i  ......
Vânzările m  fac zdak le^eptâad duminical

intre orele 8—18, la sediul firmei din locali ta-7 
tea Şoimuş, strada VSBar.

S.C. SCORFTON S.R.L.

din HUNEDOARA 

Sta. Constantin Bursan 

nr. 1.

•  pulpe pui SUA
•  ulei floarea soarelui — import
•  băuturi alcoolice
•  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) şi indigene
Telefon 717439. (90676)

oriti să va ecorromisid banii?
Doriţi să vă economisiţi timpul?
Doriţi o amintire în mai puţin de o oră?

D O A R  N O I. *  D&elopâri fh e  color toate tiporile,
in £obba*are t t

firme internaţionale * Fotografii tip POmmD

din dom eniutlofa,*» * tru profesionişti:

acefle rfonntei V
: l a K f l H t t R n n
1 • 1

! i! j
j i
1 -«ii.

I

!•*.
I-m
i•%
I%
Im
I%
I.*
\
Im
I

Situat m  DEVA — SÎNTUHAEM finterse<-, 
pa Hunedoara). \

Vă oferă pito ;
SUFERMARCHET-iiI METRO MOBILA |  

cel mal mare magazin de mobilă din ţară: J
•  Un bogat sortiment de «aofeWier: bacă I 

tăafl, sufragerii, dormitoare, mobilier .toto»*4| 
birsari, mese, scaune, 100 tipuri mochetă kn*,; 
puii Bsigte eie, 1

i  METRO — MOBILA, de asemenea, este > 
spedaftmt to datarea h&nrîtot, a firmelor şi a |  
apartamentelor, asigurând transportul fi «ion-» 
:iM ^. v:tHCttN^dkd la domiciliul -clieatutoi. •- 1 

PROGRAM: î
zilnic iatee «refe *

9—-14 j

telefoanele: 6 5 4 /1 
626338. 6a23» l; K 1386. '

. S.C. S.A, HUNEDOARA

Organizează concurs pentru ocuparea 
|$tai de

I

i■&
i

- * M A N A G ®  - ;
|  în conformitate au Legea ar. 3 f i a  Nor- ' 
1 melgr Metodologice nr. 1/3J94» doborâte deî
JF4P.S. *

Ofertate se vor depune In termen de M  l  
|  z3e de la  data apariţiei ultimului anunţ din { 
jator, în  plic sigilat, «a s d U  &C. ,.EUS" S A *  
. Hunedoara, fin  *tr. Ecaterîna Varga, nr. 3. j 
I  Informaţii sojfimcntare la tel. 712507. !

#W©83)|

S.C  MAG -  

ROM S A L
m m m x jm m a r
GEOAGIU - BAI

Lafisearâ xin nou pruda» răoariter pe plaţi |  
„ŢH»-ŢUP“

Argumente: 
iefdn
'iniivmiHn
reconfortant I

— la standardele toternaţionale. !.
T el 054/648280 ; 054/948282. |
■ ’ - T - - - r ..: ; rn— *

S.C. CREEAMM) SRL DEVA |

O R G A I N I Z E A Z A  î

j Al

j

\ \a 14 (zece) posturi de , 
1 croitorese calificate.  ̂ |
I înformaţH la te l.: 626446, intre orele 8—15,» 
, (90869)1
I ‘

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA — DEVA 

O R G A N I Z E A Z Ă

UCUADEPUiLICA

(MPLEXUL „EUROVERUS11 !

DESCHISA ' i
pentru închirierea unor spaţii temporar dis

ponibile la următoarele unităţi şcolare :
•  Zona DEVA : Liceul „Traîan“ Deva
•  Zona HAŢEG : Liceul Haţeg
•  Zona HUNEDOARA: Clubul Elevilor 

) Hunedoara, Grupul Metalurgic Hunedoara, Gru- 
ţ pul Metalurgic Călan, Şcoala 6 Hunedoara, Şcoa- 
4 Ia Generală Călan
|  •  Zona PETROŞANI: Şcoala Generală 3
i Lupeni, Omul de Informatică 
I •  Zona OKĂŞTIE: Grupul Agricol Cieoa- 
|  giu, liceu l „Aurel Vlaicu“ Orăştîe 
' •  Zona BRAD: Grădiniţa cu- program pre

lungit nr. 2 Brad, Şcoala I Brad.
Licitaţia va avea loc la sediul Inspectora

tului Şcolar al Judeţului Hunedoara din D ew , 
str^ Gh. Bariţiu, nr- 2, în data de 4 oct. a.c., 
ora 10.

Informaţii la telefoanele: 613315» 615755.

I

1

1

SSL „M ETR0-M 0BHÂ“ S .8.L.
Cu sediul In Deva, str. Sintuhahn, nr. 31 A 

(intersecţia Hunedoara), aRgajpa7â:
•  2 tâmplari |
•  personal pentru manipulat şi m«nlat mo

bilă ia domiciliu
Condiţii:
— vârsta intre 20—36 de ani
— absolve nţ! de liceu cu serviciul militar

satisfăcut . *
— fără cazier Judiciar
— domiciliul stabil in Deva
Reiaţii ia telefoanele: 626338 sau <>“26291.

(c m d )

S.C. VIKALCOGL S.A. DEVA 
fteaduee şi livrează prin depozitele sale din 

Deva, Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Orăştie. 
' t Brad şi Ilia, următoarele prodase:

•  Ram superior. 32 gr. - — 826 lei
•  Vodcă 33 gr. _  750 tei
•  Rachiu alb 25 gr. — 656 tei
•  Lichior vişine 25 gr. — 1007 iei
Preţurile n ii includ TVA. (90700}

Complexul
Comercial

EUROVENUS

i"V
I
I •

16
\

* vă oferă alături de o  gamă diversă de maşini

•  TRACTOARE CHINEZEŞTI «PH 166, 
în două pistoane, porrttee

i
|  Informaţii suplimentare la te l 054*626294; 
1 fax ®54/€2i;®6.

I ^9
I

ş c .  M m & m c s .a . j

CALAN \ 

Str. Tabăra M ăi- ) 
i ră, nr. 3, tel. 730478 j

Orgamzeazâ concurs \ 
pentru ocuparea p»s- ţ 
tuini de

MANAGER
\

V
în data de 24 octem- i 
bote 1094, ora 16. |

Condiţiile de par ti- i 
cipare sunt ode pro- 7 
văzute în Legea 66* / 
1993 şi în Normele} 
M etodologice nr- 1 / 1 

1994, de aplicare .a l  
legii. (90694)1
4 \

WWVWftWZJVS‘.v .w « V ^
CONSILIUL ■■ 
LOCAL AL 

M U N iO IT U L ia  
.. HUNEDOARA 
Anunrţă cventualâ! 

sponsori că. pentru 
terminarea tocrăriter! 
de executare ş i am
plasare a boitului ce
lui care a fost marele 
fotbalist MICflAEL 
KLEIN, s-a deschis 
contul în tei nr. 
50622127078 B.&
TREZORERIA HU
NEDOARA.

Informaţii supR 
mentare se pot obţi
ne zilnic, între orele 
8-16. la telefonul 054/

; j 712877, Biroul ur- 
!; bamisna şi amenajarea 
!'teritoriului.
Z W W Z JV W W A W W Z #'



•  La mulţi ani Andra 
tu  urează părinţii, bunicii 
şi unchiul Ciprian. (90982)

•  Vând casă cu spaţiu
comercial Hunedoara, str. 
Revoluţiei, nr. 4. tel. 
713962. (90786)
' •  Vând urgent şi conve

nabil Opel Kadett 1,2 şi 
.Opel Rekord 2000, înmatri
culate; Tel. 617241, după o- 
ra 16 (90931)

•  Vând apartament două 
camere ultracentral, modi
ficări multiple, tel. 612009.

(91057)
•  .Vând apartament trei 

camere, bdul Decebal, bl.
5, etaj I, ap 27, sc. B (Su- 

• permarket), zilnic, după o-
ra 16. (90936)

•  Vând apartament două
camere, Brad. Informaţii, 
655472. (90942)

•  Vând apartament două
camere Deva, Al: Armatei, 
bl. 7, ap. 7, etaj 1, sc.' 1, 
cu telefon instalat (lângă 
unitatea militară), orele 15 
—18. (90944/45)

•  Vând apartament două 
camere, zonă centrală, lân
gă piaţa Deva, bdul Dcce- 
bal, bl. 8, ap. 71. (90953)

, •  Vând apartament două
camere, decomandate, De- 
va, str. Horea, bl. 4, sc. 3, 
ap. 36 (deasupra magazinu
lui alimentar). Informaţii 
tel. Haţeg, 770399 (90949)

•  Vând apartament două
camere, bl. 14, cartier Da
cia, tel. 628363. (91059)

•  Cumpăr apartament 2
—3 camere, parter, anga
jez vânzătoare, tel. 624954, 
după ţ>ra 16. (90781)

•  Vând Trabant 601. Tel.
642765. (90903)

•  Vând casă nouă, locui
bilă, sat Archia.. Informaţii 
Ia tel. 621260. (90972)

. v 11 •  Vând televizor color 
Or ion. nou, 50 canale, 52 
cm, telecomandă, producţie 
Germania, 500 000 lei. Tel. 

■622501, (90969)
•  Vând casă în construc

ţie, Deva, str. Pietroasa, nr. 
20 (90970)
, •  Vând casă, str. D. Can- 
temir 10, -Deva (Viile Noi).

i ■ ’ (91063)
•  Vând batoză treierat

grâu, în stare de funcţiona
re. Mihoc Bazar, Stejerel, 
nr, 14, corn. Luncoiu de 
Jos. (90973)

•  Vând urgent aparta
ment zona Progresului De
va, str. Horea, bL 5, sc.
6 , etaj 2, ap. 35, două ca
mere, hol central, dependin
ţe. Preţ informativ 15 mi
lioane, ocupâbil imediat 
Informaţii zilnic, după ora 
18, sâmbătă şi duminică 
toată ziua. /  (90977)

•  Vând mobilă dormitor 
din lemn de nuc cu oglin
dă de cristal, executată la 
comandă. Tel. 613756.

(90976)
•  Vând teren intravilan 

• cu acces la gaz şi apă şi
teren agricol cu plantaţii. 
Deva, Călugăreni 137. Tel. 
615126." ‘ (90979)

•  Vindem teren intravi- 
lari, loc de casă 1500 mp in

.; Deva, str. Viilor, în apro- 
■ piere conductă gaz, apă. 
Tel. 611159, după ora 20.

(90980)
•  Vând autocamion Gaz

5 tone nou, loc de casă şi 
grădină în localitatea Silva- 
şu de Sus. Informaţii la 
tel. 770176. (90985)

•  Vând casă deosebită în
Simeria, preţ convenabil, 
tel. 054/618712. (90986)

•  Cumpăr Opel Kadett 
' 1,3, roşu, avariat, înmatri

culat, tel. 618528, 614340.
(90987)

•  Vând Roman Diesel 
215 CPj cap. 19 t. stare 
perfectă, negociabil. Rela
ţii Geoagiu. Râului nr 37. 
tel. 360. orele 15—21.

(90990)
•  Vând pereţi beton. In

formaţii tel. 628739.
(90991)

•  Vând casă în Simeria. 
central, deosebită, 5 came
re, canalizare, încălzire cen
trală, ' gaz, tel. 054/661144.

r (90903)
•  Vând grădină intravi

lan, 96 arii, la sosea, Bre
tea Strei, tel. 067/363037, 
orele 16—21. (90992)

1 » Vând Trabant Germa
nia şi computer. Telefon 
626558. (90994)

•  Vând 40 arii livadă cu
pruni în Orăştie, telefon 
620062. . (90935)

•  Vând apartament 3
camere decomandate, par
ter, Eminescu- — Magnolia. 
614649, după 16. (90983)

•  Vând urgent aparta
ment 3 cartiere (9 milioane 
lei), negociabil. Informaţii 
tel. 620715, (90996)

•  Vând casă nouă, par
ter plus etaj Pui, Republi
cii 16, tel. 133. (90998)

•  Vând sau închiriez a-
partament două camere, 
parter, tel. 615131. (91054)

•  Vând apartament două 
camere, zona Dorobanţi, e- 
taj 1. Relaţii la tel. 626690.

- (91060)
•  Vând BMW 520, În

matriculat, fabricaţie 1980. 
Tel. 623198. (91051)

•  Vând casă, sat Sâncrai, 
nr. 82, Hunedoara. (91000)

•  Vând urgent fermă zoo
tehnică (vaci). Bârsău, Da
lie, tel. 667189. (91056)

•  Vând garsonieră spa
ţioasă, apă caldă zilnic, ga
ze, convenabil. Orăştie, tel. 
641133. (91055)

•  Vând Opel ICadetţ 1,3 
Combi, 1982, stare excep
ţională, 1700 mărci, even-

. tual cumpăr talon. Telefon 
641133. (91055)

•  Vând apartament două
camere, ultracentral, Deva. 
Informaţi; 721583, orele 9 
—18. (90960)

•  Societatea G arant. 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea- 

cumpărarea apartamen
telor, caselor, terenu

rilor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit. (90564)

•  Vând casă, gaze, ga
raj, grădină, Carol. Davila,
34, tel. 711334. (0161)

•  Vând apartament 4 
camere, confort I, etaj I, 
zona stadion. Tel. 715725.

(0165)
•  Vând Dacia 1100, cu

verificare tehnică, 600 
mărci, Baia de Criş, Cărăs- 
tău, 112, tel. 436. (0167)

•  Vând aragaz, frigider
Fram, Maiac DEK, cărucior 
Baby, tel. 714009. (0169)

•  Vând VW Transporter
T.D., fabricaţie 88 şi mo
tor Diesel, VW Transporter. 
Tel. 718852. (0172)

•  Vând Mercedes . 207,
neînmatriculabil, motor 
pentru piese, şi set telescoa- 
pe noi. Tel 718852. (0172)

•  Vând maşini de tri
cotat, maşini de cusut tri
fazice şi apartament două 
camere. Informaţii, telefon 
621460: (90962)

•  Vând apartament trei 
camere, str. Dorobanţi, bl.
35, sc. C, etaj 2, ap. 30,
Deva. (91069)

•  Vând teren 56 arii,
lângă staţia de epurare De
va. Tel. 613423. (91068)

•  Vând apartament două 
camere. Deva, Libertăţii, 
bl. C, sc. A, ap. I, Dacia 
1310 şi Talbot Horizon.

(91062)
•  Vând teren arabil şi 

loc de casă Deva, C.A. Ro- 
setti, nr. 7, tel. 620382.

(91066)
•  Vând mere, 5000 kg, 

pentru borhot, preţ nego
ciabil. Sîntandrei, nr, 137.

(91075)
•  Vând lămâi şi porto

cali altoiţi, 611078. (91065)
•  Vând chioşc metalic

2/2 m. Deva, informaţii, str. 
Libertăţii, bl. L 1. (90917)

•  Vând Dacia 1310, Ci
troen Combi, neînmatricu- 
lat. Tel. 616183. (91079)

•  Vând casă cu grădină, 
str Horea, nr. 92. Tele
foane 625962, 625831.

(91030)
•  Vând avantajos două

apartamente 2—3 camere. 
Tel. 650716, orele .6—8, 18 
—21. (9584)

•  S.C. Electromax Corn
SRL Brad caută asociat. 
Relaţii, tel. 650111. (9585)

•  S.C. Tran Corn fmpex 
Onira, S.C. Agrocom anun
ţă aplicarea TVA la taxe 
prestări servicii, începând 
cu data de 1. X. 1994.

•  Ofer, spre închiri
ere în,Timişoara casă 
mobilată, ocupabiiă i- 
mediat, 3 camere. Ca
lea Şagului, str. Lctea. 
nr. 9. Informaţii la tel. 
004/624117. (90920)

.- ■■ ■ ■■ : : . VY r ,'V: i

•  Cauţ casă cu grădină :
pentru închiriat. Informa
ţii 624550, 625267 (90788)

•  Ofer garaj de închi
riat. tel. 613070. (91073)

•  Mişu Luppa anunţă
excursie Polonia, 25 sep
tembrie 1994, 40 000 lei, 
Turcia, 2 octombrie 1994, 
50000 Ici. Telefoane 612166, 
714352. (90807)

. •  Câiit pensloriâr/ teufi cu
noscător al limbii germane 
pentru traducere (Vârsta 
aproximativă 60 ani). In
formaţii 624550, 625267. * 

(90783)
•  Î.P.H, Deva angajează 

tipografi şi şoferi categoria 
D, Informaţii la 619518.

(910G1)
•  Efectuez transport 1,5

tone. Tel. 615163. (90968)
•  Predau engleza orice

nivel, la domiciliul elevu
lui, 1500 iei/oră. Telefon 
717845. (0170)

•  Schimb apartament 2
•camere, îmbunătăţiri excep
ţionale,, proprietate, cu două • 
garsoniere în oraşul Deva. 
Tel. 622877. (90939)

•  Schimb casă Veţe] nr, 
70 cu apartament 2 came
re, central, Deva plus di-

, ferenţă. (90946)
•  Schimb apartament * 4 

; camere, confort sporit, ul
tracentral Timişoara, cu ca
să, vilă Deva sau cu apar
tament 4 camere plus di
ferenţă Tel. 056/1340Ş4. , .

y V;,YY 7 (90727) *

, •  Pierdut carnet de evi-.
denţă, pe numele - Olaru 
Gheorghe, eliberat de For
ţele de muncă Hunedoara, 
îl declar nul. (0166)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Imre An
drei, eliberată de „Siderur
gica" SA Hunedoara. O 
'declar riulă, . - (0171)
* •  Cine .a găsit o sacoşă
bleumarin în staţia Cean
găi Deva, este rugat s-o 

.predea la autogara Deva.
< ' (0168)

COMEMORĂRI
•  Au trecut şase luni de 

singurătate şi dor de la in
credibila dispariţie a iubi
tei mele soţii

LUPU IREN
Lacrimile mele şi florile 

eternităţii îi vor străjui 
mormântul. Parastasul — 
sâmbătă, 24 septembrie, o- 
ra 15, la cimitirul catolic 
de pe Eminescu.

Soţul Vasile. (9682)

•  Cu aceeaşi nemăr
ginită durere, soţia Mi- 
nodora Dincă anunţă 
comemorarea unui an 
de jale de la dispari
ţia nepreţuitului ei soţ 

MARIN DINCĂ 
Parastasul, duminică, 
25 septembrie, la Do- 
bra. (90787)

•  Cu durere în suflet re
amintim celor care., l-an 
cunoscut că azi se împli
nesc şase luni de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna, la 
numai 25 de ani, scumpul' 
nostru. , ţ y ;, . . , Y,

COSTICĂ MARINCU 
Aş fi vrut să mai trăiesc/ 
Fetiţa ca să mi-o ■ crespl 
Soţia s-o ocrotesc/ Părinţii 
să-i îngrijesc Soţia Ncia, 
fiica Angelina,1 socrii, cuiri- 
naţii şi nepoţii. Parastasul 
de pomenire va avea loc 
duminică, la Biserica Ortp- 
doxă din Certej. Lacrimi 
şi flori pe mormântul tău.

(90975)
•  Azi, 24 septembrie, se 

împlineşte un an de triste
ţe de când a plecat pe dru
mul fără de întoarcere cel 
care "a fost cel mai bun 
soţ, tată şi btinic

VASILE EMIL 
Nu-1 vom uita niciodată. 
Maria şotie, Mirela şi Do
rin, frică şf ginere, Alexan
dru, nepot. (90974)

•  Gu /durere anunţăm câ 
s-au scurs -7: ani de eârtd 
ne-a părăsit bunul nostru 
soţ, tată, socru, bunic, fra
te şi cumnat

MIHÂI LEMAG 
Comemorarea duminică, 25 
septembrie, ora 12, în Ci
mitirul Reformat Deva. Fa
milia. (91052)

•  Astăzi se împlineşte rin 
3n do la dispariţia celui 
care a fost

MARTON IOSIF 
îl vom purta mereu în ini
mile noastre îndurerate. So
ţia Elisabeta, copiii Ildiko, 
Istvan, Eva şi Zonga, gi
nerele' Tu dor şi. nepoatele' 
Izabella şi Monika. (91058)

•  Pios omagiu la împli
nirea a 9 ani de la moar
tea dragului nostru soţ şi 
tată

ing. MIHA1 TITEI
îi vom păstra neştearsă a- 
mintire. (91078)

D E C E SE

•  Soţia Lenuţa şi fii
ca Diana anunţă înce
tarea din viaţă a celui 
care a fost un bun soţ

DOREL MUNTE AMJ
de 34 ani

înmormântarea va a- 
vea loc duminică, 25 
septembrie 1994, la Ci
mitirul Bejan. (91082)

. •  Colegii de muncă 
de la ÎSAIA Deva ; 
sunt alături de familia 
îndoliată’ şi regretă dis
pariţia fulgerătoare, in- 
tr-iin tragic accident, 
a celui caro a fost un 
bun coleg
DOREL MUNTEANU

y£Y>;Y\yyY;yy; (01082);

REGIA AUTONOMA DC ELECTRICITATE

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA

Anunţă că, datorită unor lucrări la LEA 
220 kV Mintia — Sibiu, sc va întrerupe cir
culaţia pe DN 7 (Orăştie Sebeş), la km 
359+200, în ziua de 25.09.1994, între orele 
9—13, în patru reprize a câte 10 minute. î

S.C. METACOMPROD SRL DEVA 

str. Progresului,-nr-. 7 (lângă mănăstire) 
EXECUTA LUCR A RI DE :

•  fotografiere pe metal
•  sitografie şi pictură

pentru întreprinderi de stat, private şi persoa
ne fizice. Preţuri convenabile. Relaţii la tele
fon 054/614690. . . . ;

S.C. „ULPIA‘ S.A. DEVA 
cu sediul în str. 22 Decembrie, nr. 37 <

ORGANI/EAZA

în data de 10. 10.1994, ora 10, - in vede
rea contractării lucrării de renovare a acoperi
şului.

Documentaţia se găseşte la sediul societă
ţii/

Relaţii iu telefon 613575. -
‘ (90813)

1
j M E T R O P O L  S .A . D EV A

Face cunoscut onoratei clientele că, înce
pând cu data de 21.09.1994, se pot din nou con
tracta
„ASIGURĂRI DE ASISTENŢA MEDICALA 

ŞI PENTRU RELAŢIA GERMANIA"
în lei sau în valută.

Asigurările se pot încheia :
•  La sediul din DEVA, str. M. Eminescu, 

bl C/2, sc. D, et. I, ap. 45, tel. 627995
•  La Oficiul de turism „SARMIS* S.A. 

Deva* tel. 613173
•  Oficiul de turism „CORATRANS" S.A. 

Deva, tel.' 616312
•  Permanenţa „METROPOL" Deva, tel. 

623207, 637682, la orice oră din zi sau
: noaptea (urgenţe).

v

S.C. SIM M  EXIM 
S R L .  DEVA

reprezentanta firmelor 

SONY. GRUNDIG, HUSQVARNA,

VA OFERĂ :

ij •  televizoare color, video: SONY,
}! GRUNDIG
) •  mobilă de calitate, la preţuri deosebit de

scăzute
•  mobilier de birou din Italia
•  renumitul ferăstrău HUSQVAKNA şi 

piese de schimb.
Toate le găsiţi numai la noi, la preţuri ac

cesibile !
Produsele se vând şi in RATE !
Magazinul nostru îl găsiţi lângă restauran

tul LIDO.
1 Informaţii la tel. 624550, 625267.
\ VÂ AŞTEPTAM! (90801)
l
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