
jiituloj Grupu
lu i celor 7 's t l ta  puternic 
industrializate (G-7), pre- 
mis la reuniunea de la 
Neapole, .

Boulsou a  adăugat că, 
pentru a primi fondul de 
stabilizare de 6 miliarde 
dolari, Moscova va trebui 
să-şi coreleze cursul valu
tar al rublei eu cel a l ce
lorlalte valute de pe piaţa 
internaţională, „în cadrul 
unui program torte". :

ru l Mayer. ;ită de
alte patra 'documente şi 
coprinde o frază care poa
te fi cheia acestei enig- 
me, ,.Ne eliberăm de o po
vară din ce în ce mai greu 
de suportat'*.

GENEVA, 6 octombrie 
(Rompres). — Jean-Francois 
Mayer, specialist elveţian 
în problemele sectelor, a 
declarat că a  prirdit, din 
partea „Ordinului templului 
solar", o - „scrisoare d e  din
colo de mormânt", care 
poate confirma ipoteza de 
sinucidere în masă — trans
mite agenţia France Presse.

MADRID, 6” octombrie 
(Rompres). — Statele Unite 
au avertizat cu duritate 
Busia, în cadrul reuniunii 
comune anuale FMI — 
Bănea* Mondială (BM), în 
ceea ce priveşte necesitatea 
imperioasă de a „face un 
pas: îndrăzneţ" către eco
nomia de piaţă pentru a 
putea primi ajutorul pro
mis din Occident, infor
mează agenţia EFE. , 

LIoyd Bentsen, minis
tru l american al * finanţe
lor, a  afirmat, în alocu
ţiunea sa, că „Rusia are  
nevoie de un program for
te de ajustări bugetare" 
pentru a reduce inflaţia şi

GENEVA , 6 octombrie 
(Rompres) — Caseta audio 
găsită la Chery nu dezlea
gă misterul sinuciderii în 
masă a membrilor sectei 
„Ordinul templului solar" 
— au anunţat surse ale 
poliţiei, citate de Reuter. 
Caseta nu cuprinde decât 
discuţii legate de filozofie 
şi astrologie, care nu au

O Ca să visezi nu e nevoie chiar 
să te culci...
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Căi de rezolvare 
ar f i . . . (Continuare tn pag. a 2-a)

1 Din zona pădurarilor, ţului să fim ajutaţi ca 1
l primim o scrisoare iun- acest autobuz să circule pe \
i ga. în  numele sătenilor acest traseu". I
1 semnează dnii Nicolae Pentru a veni în sp ri- ; 
1 Lăscuş şi Octavian Ianc. jinul cetăţenilor clin a- 1 
t Care este ..necazul lor ? ceasta zonă ne-am a d re -ţ 
; Spicuim din scrisoare ; sat dlui ing. Nicolae Da- l 
I „Vă rugăm ca prin inter, videscu, directorul R.A.TJ?. 1 
ţ mediul ziarului „Cuvân- Hunedoara, care a pre- ) 
4 iul liber", la care suntem cizat ; 4
J abonaţi, să ne ajutaţi în — O recentă ordonan- 1 
ţ asigurarea mijlocului de ţ.ă guvernamentală pre- ’ 
l transport pe ruta Hune- cizează că R.A.T.P.-urile ţ 
. cioara — Arănieş -r- Ară- fac transport de persoa- ţ 
1 nje'ş-Pod şi retur, traseu ne numai pe raza muni- / 
\ servit de R.A.T.P. Hune- cipiului, oraşului în care ţ
4 doara. De ia 1 septembrie îşi au sediile. Cum mar- i
; ac., conducerea numitei ginea municipiului Hune- i 
I unităţi a luat măsura re- doara este staţia Gros, ţ
i clucerii traseului până la până aici putem circula, ţ
i staţia Gros. în  urma a- Maj este un aspect; dru- 4
* cestei liotărâri s-a luat mul foarte prost, cu /
\ . posibilitatea de transport gropi. Or, se ştie că' O j 
4 spre Hunedoara a locui- anvelopă a ajuns'la  300. QQ0 i 
J torilor din satele Ciulpăz, lei. Dacă se distrug 3-4.7 
1 Dumbrava, Cerbăl, Ulm, într-o lună suntem ter* J 
t Arănieş, Socet etc., pe o minaţi. • Două cred că ar \ 
4 distanţă de peste 12 km fi căile de rezolvare pen- |  
’ - Această măsură a mai tru cetăţenii din zonă ; / 
ţ fost luată şi anul trecut, repararea, eventual asfal- V 
1 pe motiv că traseul res- tarea drumului; apelul la l 

pectiv nu este rentabil. „Corvintrans", care poate I 
Nu este adevărat. Auto- efectua curse pc acest 
buzul circulă mereu arlii. traseu din afara muni- 
plin, deşi preţul unui bi- cipiului. 
let a crescut de la 380 In ceea ce ne priveşte,

. la 500 de lei. Majoritatea sperăm ca rândurile de 
călătorilor sunt muncitori faţă să aibă ecou la 
la S.C. „Siderurgica" S.A. Consiliul judeţean, la 
Hunedoara, la alte firme, Prefectură. E qouI să în- 
precum şi 25—30 de elevi semne rezolvarea dolean- 
la diferite şcoli din Hu- ţelor cetăţenilor din zona 
nedoara, care riscă să pădurenilor, în sensul de 
răm ână neşcolarizaţi. Res- a li se asigura mijloc de 
tulul cetăţenilor li s-a transport, mai cu seamă : 
rup t legătura cu oraşul că vine vremea friguroâ- 
de unde îşi procurau cele să şl, sus la munte, kilo- 
trebuitoare traiului. Prin metrii bătuţi cu pasul se 
intermediul ziarului facem străbat tot mâi anevoios; 
apel la Consiliul * jude
ţean, la Prefectura jude.

DUMINICA,
9 OCTOMBRIE

•  Duminica a XlV-a 
după Rusalii; Sf. Ap. Ia- 
cob a! Iui Alfeu; Cuv. An- 
dronic şi Atanasia ;

•  1874. Crearea Ia  Ber
na a* Uniunii Poştăle Uni
versale (din 1947, insti
tuţie specializată a ONU).

•  Cuvioasa Pelaghia şi „
Cuvioasa Taisia ; __

•  1864. S-a născut 10 OCTOMBRIE
BRANISLAV NUŞICI (m. a Se împlinesc 600 de 
1938), scriitor şi drama- ani de la bătălia de la
turg sârb ; Rovine, .1394, în care.

•  1929, S-a născut poe- oastea Ţării Româneşti,
tul ALEXANDRU AN- condusă de Mirceâ cel
DRIŢOIU; . Bătrân, i-a învins pe

•  1940. A m urit pro- tu rc i;
zatorul . si dramaturgul \ •  1866. S-a născut pic- 
G. M. ZAMFIRESCU (n. torul român NICOLAE 
1898). VERMONT (m. 1932).

s a m b At a ,
8 OCTOMBRIE

•  Au trecut 280 de zile 
din an; au mai rămas

Cu traista în oraş. Foto PA VEL LAZA

brie,, in  satul Curechiu 
se va organiza o mani
festare istorică tradiţio
nală consacrată Răscoa
lei lui Horia, Cloşca şi 
Crişan. Se fac pregătiri 
intense, iar cu sprijinul 
ce-1 va primi satul din 
partea Inspectoratului. ju 
deţean de cultură Hune
doara, cât şi din par
tea unor oameni de 
suflet, care sunt aşteptaţi 
să sponsorizeze acţiunea, 
reuşita va fi pe măsură 
evenimentului. (AL. J.).

•  AGENŢIE NOUA A 
BĂNCII AGRICOLE. Răs
punzând tfaor Tifecesifăţi. 
reale ale producătorilor 
agricoli' şi agenţilor eco

nomici din zonă, ieri, la 
Baru Mare, s-a deschis o 
nouă agenţie a Sucursalei 
judeţene Hunedoara a 
Băncii Agricole. Astfel, 
clienţii şi partenerii de 
afaceri vor realiza însem
nate economii de timp 
şi de bani. (N. T.j.

•  IN DEZBATERE — 
VIITORUL ORAŞULUI. 
Joi, 6 octombrie, comi
siile de urbanizare, jude
ţeană şi a oraşului Grăş- 
iaî au: analizat planul 
urbanistic general al ora
şului. La şedinţa comu
nă au mai participat con
silieri ai consiliului local, 
cetăţeni. (I. C.).

•  DECAPITAT. Ioan

Stana, de 48 de ani, din 
satul Poeni, judeţul Ti
miş, era muncitor'forestier  
la pădurea din Munţii 
Orăştiei. Din cauza scan
dalurilor şi beţiilor, fa
milia l-a părăsit îl pes
cuise o femeie care-i toca 
banii câştigaţi cu trudă 
la pădure. Ajuns pe râpa 
deznădejdii, L S. şi-a 
pus gâtul pe şina 
căii ferate. Noaptea, la 
ora 1,00, trenul a trecut 
şi l-a decapitat. (GIL I. 
N).

•  PROCIVICA. Din i- 
niţiativa Ligii studenţilor 
democraţi din România, la 
Universitatea Tehnică din 
Petroşani, în cadrul Pro
gramului PHARE pentru, 
democraţie, s-a deschis 
unul dintre cele 7 clu
buri din ţara  PROCIVI
CA. (S. C b

•; PREGĂTIRI INTEN
SE. Dl Petru Opruţ, pri
marul localităţii;1 Bucu- 
reşci, no-a informat că în 
perioadă 29rr30 • octoni-GIL I. NEGREA
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O dnpă-amiază a  începu

tului de octombrie. Pe 
fondul unui autentic pei
sa j de toamnă, aproape o 
mie de elevi din şcolile 
municipiului Hunedoara 
au trăit emoţiile fireşti 
ala  unui eveniment plă
cut : deschiderea activi
tăţilor de la Clubul Co
piilor şi Elevilor din lo
calitate. In prezenţa dl ui 
ing. Georgel Răican, pre
fectul judeţului şi a ec. 
Remus Mariş, primarul 
municipiului, a altor in
vitaţi, festivitatea a mar
cat faptul că . ceea ce se 
face la acest club, prin 
cele zece cercuri ţehniep- 
âpficative şi artistice, In- 
tr4  care cele de infor

matica, electrotehnică, car
turi!. aeromodele etc., 
este spre bihele elevilor, 
pentru dezvoltarea apti
tudinilor şl talentului lor.

Acţiunea a  debutat cu 
un moment religios sub 
semnul credinţei ortodo
xe," oficiat de preotul Mi. 
roii Ştencoane de la Cate
drala .municipiului, în 
dorinţa ca toţi elevii pre
zenţi să înţeleagă că 
Dumnezeu, prin puritate, 
frujhos ş l sublim, se află 
alături de ei şi de profe
sorii lor, * ca de altfel

faptul că nimic nu este 
măi frumos decât să te 
reculegi întru rugă şi 
apoi să te trezeşti; bu
curând u-te de tinereţe. A 
urm at un moment artis
tic prezentat de formaţia 
de dansuri a elevilor din 
comună Topliţa şi de e- 
chipa de dans modern şi 
societate , pregătită de 
Luminiţa Ileş.

Interesant ni s-a părut 
momentul întâlnirii- e- 
levilor hunedoreni cu 
poeta Mariana Pândaru 
care a citit din propria 
creaţie, apoi a prezentat 

‘revista de literatură „Con
stelaţia Dragonului**, 0- 
ditată de „Călăuza", sub 
egida Uniunii Scriitorilor 
din România. ,
. Plăcute au' fost dialogu

rile elevilor de la  cercuri 
cu unii .sponsori ai activi
tăţilor, intre care l~am 
notat pe campionul mon
dial de box Mihai Leu, 
pe economiştii Maria t.u- 
caciu şi' Eugen Hamza 
etc. Discoteca, bine* o r- . 
gănizată şi care a atras 
un număr mare de parti
cipanţi, a întregit fericit 
festivitatea de la Clubul 
Copiilor şi Elevilor Hu
nedoara.

Supărarea primarului
Prim ând de Tomeşti, dl 

Octaviaa Tim aş, recent îşi 
vărsa supărarea l a ţ i  de 
cei de la  BOMTELECOM 
pentm faptul că în locali
tate este montat doar an  
circuit telefonic, ia pri
mărie, care serveşte tu 
turor Unităţilor Comunei pe 
timpul' cât îşi exercită ser
viciul. Dar «jfupă termina
rea oriilor de program aici 
se pune lacăt, telefonul 
devenind neutilizabil. In

vară^-pe-JBtUp -de noapte, 
s-au declanşat două incen
dii, care au produs V ad  
pagube materiale oame
nilor, i a r c e l  m a ţ apropiat 
telefon — la Vaţa-Băi — 
este la 5 km. Credem că 
acest semnal va fi recep
ţionat şi se va găsi o 
posibilitate tehnică de
montare a  ia tă  unui ţe-
lcfon în Xomeşti. Ne-am 
bucură. (AL. J.).

****-; .* * * * * * * * *  -

Dacţ, întâmplător, mergi 
■ a piaţă şi nu găseşti un 
uium# sortiment de te- 

gume -de care a i neapărat 
evoie sau dacă preţul nn-ţi 
i-onvipe, ev ident îi  bagi de  
vină ţăranului. Dacă s-a 
i ăcut grâu  prea mult, s-a 
luat şl nu s-a plătit peste 
tot, vinovat este ţă ra 
nul. Dacă porumbul îi cam  
prisoseşte acum gospodaru
lui, gfcindu-1 caia nepre
gătit, fă ră  prea multe ani
male }a îngrăşat, neavând 
nici spaţii de depozitare şi 
fiind nevoit să-l ofere ta 
preţuist derizorii îh  ' com
paraţi# cu alte mărfuri, 

-t ug- icuîforul C5V v o 1- 
vinovât. Ba mai mult, se
ceta aste pusă tot în sea
ma lut, ea şt molimele ce 
bântuie prin lume. in 
speţă eiurila şi holera * — 
care sunt provocate de 
mizerie şi de rozătoare, 
şoarecii găsind . condiţii 
prielnice de dezvoltare la 
noi datorită producţiei 
bune de cereale, o mare 
parte din recoltă rămânând 
în câmp la discreţia agre
sivilor purtători de boli. 
Dacă Insămânţările de 
toamnă n-au atins nici 15 
procente (lucrurile nu stau 
mai bine mici în judeţul 
nostru — n.n.), cu toate 
că la această dată era nor
mal ca lucrarea să se a- 
propie de finalizare. ştim 
deja cui îi aparţine vina, 
ca şi necazurile pentru în
târzierea recoltărilor sau a 
arăturilor de ‘toamnă.

Pentru inundaţii, cutre
mure. alterarea mediului şi 
tot ce mai are vreo legă
tură cu pământul sau cu

Împărţirea lui, ne dăfn sea
ma cine este ţapul ispăşi
tor. Tot agricultorul este 
şi calul de bătaie pentru 
soarta - năpăstuită a  şepte- 
lului ţării. Ce mai Încoace 
şi-n cola >eutru ir' ce se 
mişcă prost fti ţară, chiar 
dacă-i vorba de produsul 
brut sau de buget, ţăranul, 
adică agricultorul sau pro
ducătorul agricol, cum 1 se 
zice ia roi o- . -meni mo
derni, e acuzat că nu face

BELLA KAROLY VA REVENI DEFINITIV LA DEVA?
? I : fUrsibre djfepqg. 1$
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toate'fcă. Va-tlvea advers&rt redutabili în echipele "Ru
siei, Chinei şi S.U.A. — ultima însănem aiavâhd omo
genitatea de alţădată. El a remarcat cu satisfacţie 
că Deva este singurul loc unde concepţia, ideile, 
intensitatea jii -.metodele de lucru sunt aidoma din 
perioada de pionierat în gimnastică.^ Din Jfejicire, aici 
a rezistat pânaţs^^m  niciJ^ICWc bală Ifc^Banasticii 
feminine format’iîh .jurul profesorului OetăVIaii Belu, 
acesta respectând tradiţia, exigefiţele iriiţiuse de marea 
performanţă. Acesta este un motiv în plus pentru 
ca Centrul de la Deva, renumit pe plan mondial, să 
rămână în continuare „laboratorul** pregătirii şi in
struirii lotului naţional. Referindu-se la acest su- 
biecţ, Bella a precizat că revenind la Deva nu doreşte 
să deranjeze în nici u ti.fe l programul cewtrului, Ci, 
dimpotrivă, cu posibilităţile care îi stau la îndemâ
nă; să ajute pe toate căile păstrarea supremaţiei 
României în gimnastica feminină. *

In plin proces de consolidare şi afirmare a şco
lii gimnasticii rom âneşti,.al cărei nucleu era In  Db- 
va, pe fondul unor aversităţl dintre antre şi unii 
factori de decizie, de la  ■*•*. . .roşti, care lgzatt or
goliul şi afbNffiSrea profesî •■-Olă a #1 jiului .«■ antre
nori — soţii .K aroly.—, ca,p rile ju l turneului de pre
gătire efectuat în martie '#1 în SUA* cu lotVÎ naţio-; 
nai, aceste neînţelegeri ş i contradicţii' ating apogeuî 
şi împotriva sentimentelor lăuntrice pe*care le nutreau 
faţă de copii şi de cei . apropiaţi, aceştia hotărâte 
rămânerea în America. Prim iţi cu răceală, un#0|S 
cu neîncredere, reuşesc totuşi, s ă  învingă grgutăţţajşr: 
neînchipuit şi după ce pribegesc c ■'-< •
munci necalificate, se stabilesc laTHuştOn. Aici, l i ţ  
nându-şi în valoare profesionalismul, b , 
dăruirea, înfiinţează o şcoală de gimnastică ce va 
deveni renumită în SUA, sportivele pregătite aici 
cucerind .titluri mondiale şi- olimpice.

A sii au  trecut şi acomodarea In care eei doi soţi 
au ţSm&t t e  începu* na sw rp îrdu*  De ce f  Chiar v , 
i m ^  primei scrisori trimise tiffedîat după răîrtSne» 
i-ca lor  in SUA, adresată unui prieten din Deva, Bella 

; işi exprimă „speranţa că totul se va rezolva printr-o 
„minune** şi- lucrurile vor intra în făgaşul lor normal, 
iar Deva va domina gimnastica Internaţională**. Am 
putea aprecia că, într-adevăr, una dintre speranţe s-a 
adeverit: Deva dom ini gimnastica ferausi&t la  ta r i  
dar ş i peste hotare. „Minunea", adică gândul reve
nirii In ţară, nu l-a părăsit pe Bella în  toţi anii 
de c&nd a rămas in S.U A.

Caracterizat j. mii < a ta ţ Bella este la
< fond, un sentimental, legat de meleagurile sale na- 

tâ  oamenii acestora, ea  < s ş J  tradiţifle 
lor. Reveniţ *n luna septembrie, după 13 ani, a  doua

oară la Deva, Bella nu şi-a putut ascunde dorul şi 
emoţiile ce îl stăpânesc faţă de D eva,. fa ţă  de oraşul 
în - k  •> .•.£,<'*« ut ? ("Vtt '* k' . >! , de i. <.shv»t4' cu
feşti eted , prieteni şi colegi, faţă de aceste locuri, 
unde întotdeauna s-a simţit foarte bine. Sunt şi mo
tivele pentru care Bella Karoly, împreună cu soţia 
sa, Marta, beneficiind de trecerea României pe calea 
lemocraţiei du « Rev( >i.« im decembrie 1989, au 
luat hotărârea ea, după Jocurile Olimpice din 1995, 
să se reîntoarcă defiiiitiv în ţară şi unde altundeva 
decât la... Deva.
f. De ce numai peste 2 ani ? In prezent el are or- 
ganizat la Huston cel mai mare centru de gimnastică 
ş— sistem tabără din lume. In acelaşi timp, nu s-a 
pu tu t desprinde de gimnastica de performanţă, în ca
drul clubului său aflându-se în pregătire mai multe 

' gimnaste de valoare, printre care românca de numai 
12 ani şi jumătate, Dominique Moceanu, care a câş- 
tigat Liampionatele Naţionale de senioare ale SUA şi 
are drept de participare la  J.O. din 1996. La aceasta 
se adaugă şi intenţia federaţiei de specialitate din 

: America de a-i lncredinţa coordonarea lotului naţional 
pentPU gimnastica feminină la această competiţie.

folosind experienţa bună acumulată, la Deva, el 
a re ,te  vedere înfiinţare# unui puternic centru inter- 
m '- iw #  In '^are, :p î  -*^;;parciipsul ' anului, să fie lai-ţ; 
ţiate  Xtt ftracticareg gimnasticii şi o dezvoltare arfflo- 
nioasft a corpului %i cadrul u n .r  cicluri periodice 
fetite  din întreaga lume. Participarea fiind contra 
cost, în valută, noul centru va constitui o sursă de 
sprijin financiar al şcolii şl al centrului olimpic care, 

-hk^îtSptinţ^pj. 1 v-i.yie să-şi desfăşoare activitatea în 
tr •• tu * -• mefici ■.-jJ însă d« mijloace de

pregătire «portivă şi p o la ră  mult mai moderne. Exis- 
t«nte acestei centru, aşa cute fl gândeşte Bella Ka- 
*-:f, va f |  benefică pentru întregul oraş, care, prin 

serviciile p e  care ■ , ■ trebui să le asigure părinţilor 
f i  persoanelor însoţitoare" ale copiilor — de cazare, 
masă, transport şi turism — vor constitui surse su- 
jşîUww.îţUiS pentru veniturile Oraşu r  creşte

. ifa -(K « ib ip ^ ţii Ifale îte  -îume.ş 
«oft rârea &' v; .’e reîntoarcere în patrie a  soţilor Marta 

-î "Scila îtâ  «'■. oslo cunosc tă deja în între ga ţară
ş i  deveoii aşteaptă cu m ult, interes şi ‘ speranţă reali
zarea acestui pas. Sperăm că ei vor regăsi aceeaşi 
atmosferă de entuziasm şi sprijin îrt rândurile iubi- 
«orlîoi- de gimnastică, dar şi al oficialităţilor locale, 
inclusiv dorinţa de a locui într-o casă obişnuită, 
acolo unde a tră it câţiva ani în liniştea şi intimita
tea familiei şi în armonie cu vecinii. Bella Karoly a 
dovedit caijtăţlte sale de antrenor, dar şi de excelent 
organizator a l şcolilor de gimnastică şi suntem convinşi 
că revenirea sa’ la Deva va însemna nu numai; o 
frumoasă ascensiune a gimnasticii, dar şi un sprijin 
mai susţinut în asigurarea unor condiţii superioare 
d# dotare şi modernizare a bazei materiale necesare 
şcolarizării şi pregătirii viitoarelor performere.

: adricultor pe ^ggete, 
' :sfeesfe n rr.s»
târziu poţi .să-l dai şi de 
dabă-trei ori sute# psş»;:ş; 
m iţă, că totul este In za» . 
dar, efectul acţiunii fiind 
compromis. Agyv»-. v i»  
care pe ţâră  sunt te  B ţ l  
ritâte fApteBitaj», 
mari da '-rit, ca , -• • Stud
ia credite faţă de l iaci, 
fiind considerate unităţi 
prestatoare de servicii şl 
nu producători agricoli, nu .

rate fi î \re capete lu
minate te ţa## ast# ####

. nrâzut In tete, de 
SI alcătuirea lui, ce sume

Pentru orice, de vini 
sunt... agricultorii

şi nu drege ce trebuie. 
Implicaţii (dacă gândul ne 
duce la ce s-a întâmplat 
cu importurile masive de 
cereale, zahăr, cam e ş.a.) 
i se pot găsi şi !n actele 
de corupţie la scară naţio
nală, în inflaţie şi existen
ţa  şomajului, mulţi cre
zând că agricultura poate, 
dar nu vre#, să absoarbă 
toate disponibilizările de 
forţă de muncă din alte 
domenii, ceea ce, evident, 
este o aberaţia.

Ca să le astupe gura, 
guvernul a  promis că gă
seşte şi le dă agricultori
lor pentru campania de 
toamnă suma de 509 mili
arde lei. Din aceşti bani 
n-a ajuns insă m ai nimic 
la producător. Or, dacă nu 
dai banii când îl arde pe

prea mai au  acces la 
bani, cum prevăd nişte re
cente reglementări. La fel, 
sunt blocate şi majoritatea 
societăţilor comerciale eu 
profil agricol şi eu capital 
m ajoritar de stat. $ i te  
condiţiile când se dau cre
ditele ce se rambursează 
la valorificarea producţiei, 
dobânzile percepute duc la 
nişte costuri de 1,5 ori mal 
mari faţă de cele reale, 
respectiv faţă de cazul in 
care societăţile ar avea per
m anent disponibilităţi bă
neşti în cont.

De vorbit se vorbeşte 
m ult şi despre alocarea 
unor sume pentru forma
rea stocurilor agroalimen- 
tare necesare In perioada 
de iarnă, acestea depăşind 
1000 miliarde lei. Să nu

uf. cuvin şi când tecîHibr; 
e f e te  agriculturii? . In 

te t m m  a p  *  
întâmplă, agricultura fiind 
fteute m l  M  w m ă '■& 
a* dese «u ce-o mai 
f i m t e a  ?a #vbc» -•& « » -  
d iţa  te «te*#® rnentele o- 
perative, oricât a r  fi eîc ele 
m em roase şi Ia orice nî- 

m  co
recte ce este greşit din 
star#, t ■* «â  cală şi pro- 
ritorat regăsîndu-se negativ 
In producţia agricolă 

Haosul care domină şi 
guvernează viaţa economi
că n-a ocolit, deci, nici 
agricultura, invocându-se 
permanent, ca O .acuză**, 
tranziţia şi canoanele^ ei. 
Faptul că lucrurile sunt 
aşa încurcate şi stau râu 
pentru agricultură, consti
tuie deja un handicap greu 
de trecut de către noul 
ministru. Oricâtă bună
voinţă a r avea ei şi spe
cialiştii agricoli, este clar 
că agricultură fără bani nt) 
se poate (ace. Şi a tâ ta  tim p 
cât agricultorul nu poate 
agonisi după munca sa 
cinstită dintr-un an de 
zile nici cât câştigă alţii 
într-o singură luziă, cu 
greu se poate imagina că. 
agricultura ne va scoate 
curând din necazuri. Acest 
lucru s-ar putea face, dar 
numai peste ani şl ani, 
când toate lucrurile vor fl 
coapte^ şi aşezate la locul 
lor. ;

NICOLAE TlRCOB

DEVASAT
SÂMBĂTA,

8 OCTOMBRIE
9,00 Emisiune în relua

re ; 15,20 Vidcotcxt; 18.00 
XELE 7abc — Film se
rial: Casa din preerie; 
18,45 Clipuri viva; 19,00 
C'hesdiunca zilei; 19,45 
Marele prem ia Vox-Telex; 
#0,45 Film  serial: Vegas; 
#1,35 CBp viva; 21,50 
Primul pas ; 22,45 Cont în 
bancă ; 23,15 Film artis
tic: Luptătoarele; 1,10 
Videotext. :

Domnia lui Ceauşeseu 
(partea I); 19,10 IELE
7abc •  Film serial. Casa 
din p reerie ; 19,55 Clip
viva; 20,00 ltaff #  show,; 
20,50 Clip viva; 21,00 Film 
artistic: Jefuitorii de oa
meni ; 22,27 TEI.E 7 abc * 
Film serial. Vegas; 23,20 
Chestiunea săptăm ânii; 
0,20 Videotext.

RADIO DEVA

DUMINIC 1.
9 OCTOMBRIE 

10JM) Emisiune în re
luare ; 17,10 Videotext;
18,00 TELE 7 abc •  Film 
serial. Casa din preerie ; 

•*8,50 Clip viva; 19,00 
Chestiunea zilei; 19,45 Vi
va  Tele 7 ; 20,50 Film se
rial. Croazieră de lu x ; 
21,40 Reporter Tele 7 : 
Imperiul galinaccelor; 
22,10 La Est de Vest; 
#2,40 Cârtea de citire; 22,45 
Staruri pentru totdeauna; 
23,05 M itică; 23,15 Film 
grtisiic. Moarte 'si bani 
(SUA, 1990); 0,40 ‘ Vidco- 
text.

s â m b ă t a ,
.8 OCTOMBRIE

0,00 Vocea Am ericîi;
8,00 BBC; 8,30 Dorurile 
noastre •  Muzică popu
lară; 9,00 Fuu-Gabi; ţ i ,00 
Fotbal •  Mureşul Deva 
C.F.R Simeria. Transmi
siune directă; 13,00 Ado
lescenţa; 14,00 BBC; 14,30 
Ziua a Vi-a (I); 18,00 
BBC ; 19,00 Ziua a Vl-a 
(IU; 21,00 BBC; 21,30 
MuZică ; 22,00 Radio-dis- 
cntecă; 3,00 Vocea Atne- 
ric-ii.

LUNI, 10 OCTOMBRIE
9,00 Emisiune în relua

te  ; 15,40 Videotext; 18,00 
Deschiderea .em isiunii; 
*8,05 Desene animate: X- 
MEN (ep. 10); 18,25 A- 
vanpremiera film elor; 
18,28 Fublicitatc; 18,29 
Noutăţi musicate; 18,45 
Documentar în se ria l:

DUMINICĂ;
9 OCTOMBRIE

3,00 Vocea Americii ;
8,00 BBC; 8,30 Dedicaţii 
muzicale •  Muzică popu
lară; 10,00 Ritmuri dumi
nicale; îi.oo Fotbal •  
Vega Deva, — Minerul 

Berbeşli (div. B). Transmi
siune directă; 13,00 Vocea 
Americii; 11,00 BBC: 14,30 
Week-cnd radio (II; 18,00 
BBC ; 19,00 IVeck-cnd ra
dio (II); 21,00 BBC; 21.30 
Love songs (melodii de 
dragoste); 24,00 Vocea 
Americii.
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Văzut recent la Tele- 
cincmatecă, . Kagwnuaha 
<fe Kurasatoa nu tn~a en
tuziasma?. Dincolo de 
ămmm- w fifi, remarcabi
lă u. sine, ;.î  idee fi  fre 
afara câtorva cadre su
perbe, m u â-**r tntere- 
sanie, fam at n-a m tţţt 
iPm p . :ţrţt«»iiM  nimifc 
De attfet, trebuie să re
marc, nu fără oarecare 
fentă, eă, tn  pofida elo- 
§M§m> ci&» i  se tot aduc 
(ţi in  care cred că f i  sd&--' 
ham ut tfi  ar» rolul său 
deloc neglijabil), Kuro- 
sawa nu  m-a entuzias
m at niciodată. Adevărul 
e că n-am  antene pentru 
egotismul de nici tta  f»l; 
eu  atât mcâ w ţm  pen
tru cel ostentativ, cum 
îl practică japonezul pen
tru  a epata restul lumii, 
t u  lait'p. in. rezonantă 
decât cu spiritul euro
pean ti  cu cel nord-ame- 
ricon, ln  măsura în  care 
şi acesta ţine de lumea 
anglo-saxonă. E, desigur, 
un hafdficâpî a Fîfntied 
veni vorba de spirit euro
pean, Httţă că . după . gn 
r&sttmp cu seriale mai 
«H dtsa»  mai puţin lungi 
dar kt fe l de oarecari, a- 
vem  acum  Casa EUiot în  
care, de la primele epi-

CO N TtA U JN CT

CINEMATOGRAFICE
Sande ■ se simte ■■ sfreara W- ■ 
ului Un film  JU* 
sum? fi et, dar tipte euro
pean p  şti9  xaiceirŞk 
englezesc: epoca 
să a „anilor nebuni0,  ţouă 
fete sărace, dar optimts- 

- una fru-
wpşâz&ă, ţâţa e&ţfcesied :̂ 'de- 
cenfă, slegatm, umor sub
til fi tdfi discrete. Vom 
avea ocazia probabil :,d 
revenim asăpră-t nud pe 
Mg, ; căci ■ durează 3£ ■ de 
episoade. /Muft ana, alt#, 
mai am «  argmmnţ te 
favoarea, convingerii *iŞ,

, tn materie de fUm, »*• 
gleZii rămân totuşi cel 
mirt bm i Ceea cp î deo
sebeşte ce am«s ieanl c
im potenţa lor funciară 
pentru -gust f i  stu- 
ţ iăiU te. * rau mer< « 
deschisă atinge Nikita 

. M ikalhov eând, indireot, 
se referă fa schematismul 

, f§» <x&* ws m  f®i smub 
ge dnCăşm lipsiţi de har. 
Şi nu numai cineaştii 
„înainte roşii «rau  bunii, 
altei răiau AeMte.v exa<ţ 

, invers şi e la  lei de «ea?.

de vârât. Eu a  ascult p« 
CSflws?» sa» , «fu#»* nu 
tateşi» nici afet
tamofrt I&şsstefMî Cete:
«Haitii ameţeau m  oua- 
swafeOtte îm t. •  $» Pmi 
H m m m ,

jC rad  câ m a i d tifirtto » - 
.a» smatod 

« l€*#t 4» **- 
ţii¥ jm *  m  «fer» m
ari totul;
amortizat cftt mai 
totul «  U  aeţl»
mu ti» *mm% p s » * * »
tas*. Mmttăî s#*® « t e r
m m m  *&« ş t «  iaurt® 

e*Sa*fe»t octeteIşt 
! :  g>guip2 ta Ite da « 9 0  • 
de; fl> in  afftrtet, « « ă  «ă 
.4 |»U5|5 -te piw tB t
aatfozitateo, pen tru  c i  a  ; 
fost Mctepat atâta timp 
r» literate ^
dacă te# a n  aiuns să twr- 
6î»n <îe dCflStRlara, ftnt 
amintesc <%̂ 'scriam  eu 
câtva tim p  I t  urmă de-

la fs& şs& tt;
bun -de dăcut cu liberia-t r n ţ m ş m
decât şa. se lanseze iii

producţia a  ceea ce în 
deobşte num im  porcării. 
Iată că nu se lasă mai 
prejos ndfi fittşsssstisgroflst 
română postrevoluţionară. 
Cea mai recentă desco
perire a et, pe oare o cu 
tivă cu m fervoare dem- 

. nă  de o cauză mai bună,. 
esta scabrosul obscen. A- 
şfm m  rm r  tiir* vr-iuM 

.. cu tant-ton* . fu . ultim ul 
tim p, unde să nu apară 
f i  idsedi actei# 'atpabite 
s i  ingrefeţez* ofice mm 
Twcmdt Vltfm a găselniţă 
în mdţetd» ■■ stema aferit-o 
clipul pubUcftor 'pentru-- 
Ptş»e şt FMI, fee a  edrui 
secvenţă fbtidă o  huidu- 
mă in  fundul gol ifi rân
jeşte bucile către stima
tul telespectator. Bravos, 
naţ tune, Jsafel să-ţi p s : 
•  Asta îmi aminteşte de 
■ remarcă a li-« Ernesto 
Sabota, v iluMÎC ff In Or 
cest c  rţeXt: „Literatură, 
arta  în generat sunt ac- 
tivităi * \ m . i  care *» î pot 
fi înjosite decât j j  p re 
ţu l propriei înjosiri". A- 
iâta ion- cS cei ce prox- 
iică  înjosirea .pfytfl&âtsrd- 
lă şi-au pierdut de mult 
capacitatea de recepţie a 

urilor etc

BA DU CIOBANU 
aţa r-utwaina*

-IM#

- -Mat,. r dăm*.. jMhjMjJbar AU/m dJt- ■  w  rtfti iwP H tei» ̂  .
i t V O I C C T I I  Ş l  \

In^ i i â d i i i f  â rifii^Â s- ' 
< fice reţin atenţia lucrări 
: ţemnate de Cepe de W«- 
: me, I. Grogosch, Gyaratati,
•' Ş. Vaily, A . Pajpp, Sila- 
• sete. Idomiele pe sticlă 
; şi lemn aparţin secolelor 
, 3fclX-«XX fi provin <Kn 
! Ţransiivania. l i  se alătn- 
'■ ■ & . obiecte de porţelan de 
’ Kertsbact (C ^tsă , japonesm,' 
; Obiecte « b in a re  db t metal 
, d i»  secteteu X V m -X X . 
î , {.SnteiteAMe «şptebx-păte:
: ţra te  dtdoHUt ttm*r cteec*
; Monac%: oameni de  suâte  
» tea# dosese s ă  te teân ă  In 
:: f  wtimMţre ^anonimi, aşa 
i oion «o  fo*« ş t fOteâ aowa.

ţiiil f»telire- f)eOtnt net, O 
' OuncOştei» prin obieee^e 
‘ ipr

la  Secţia de a Mu- 
zeului judeţe® n din l>cv, 
se află desediisă o splen
didă expoziţie cuprinzând 
obiecte, piese de valoare 
cuEturalfi si artistică de<>- 
’sebifâ. Motivai:: organiză
rii unei astfel de expoziţii 
|1 constituie aducerea f« 
faţa pUWferiui a- «-.o» v *  
lori deţinute de pa^oneţi 
colecţionari particutart, e- 
vidertţierea faptului cft si 
v» p a t fi pfu* ,a  «4- 
(pare şi sânt un hurt care 
mpektă să  răm&nâ aici» nu  
î i  â«& mmmP stefipâtSţtt.

mmm o »
PtsaĂiteterii eixpte$M* 
M t  MatStBasatate Putea 
Icsasitefe ■ Ptena Antoneseu,

moştmslte, dar >.'jpcal alea
pâ itrate şi îngrîjite cu sfin*. 
ţenie de. cei care le de
ţin, micile sau marile cof 

c*. valoare (4 j , <s 
sau culturală, dublată d |  
o valoare sentimentală, pri
lejuiesc o iiKUmiune M 
ftarrea bibUofle*; a  arteţ 
plastieb, decorative şl dau;

itefeiiaatea 
■ de a-l te«sti pe eef «ara

r i  dteâB'ieuiteeeitek Wzgu- 
ddsata ItteH t esepteiţie el 
CteOtieă, cărţile yecte ro
mâneşti sau străine, ^ctu-f 
vB# HHMiate de num* bi« 
»» cunoscute tau rttmase 

'' dceeteti-

« -«ialiştl «I ilu u m lid  jm  
deţean: ,AcbiztţinnCte sau

ve provenite din teMSer^ 
c d d m  sa# m ai pu ţte  ce - 
tefere» ptettee d t  a n t e  
«atio» te at*daastic*, tea-

H 1& ir*c relevă 
preocupări ale celeeţiona- 
« lo r  hunedoreni. da#. In  
acelaşi timp, ele întregesc 
istoria - etdtioîi} şi c iv âza- 
ţiei noaste».

PrirrtCă cCîe măf deosa* 
ap te  se h

A ţi VW&ţ «ţţstelîişlî ;
,t t \tot0suxvt yt& r -  f ir . 
^  '  Î«2» a  5ţ»ia teMk.'

■  M m  
i  de îa

t mantiscri» pfisaeia- 
tte seete 3CV1B» ener 

prtenu) teileindte«e-
__,  «d KB P#W«: IM *

iii»
ate?

g
- <eai 4

■m m m m m m ă â m m m m m m m m m m im m m m

‘ f t e î a t x e d e t e
Pas tteftntepsl li#& vt-#g3
Vrupţtl său de ceară, de os şi de păm ânt 
^0-mkmwm trist spre fine 
imn, Bfsmml prftst Sfânt

C alci pământul cu-atâta durere 
Şi-atâta tăcere răzbate-n priviri 
Speranţele-s moarte când crucea, o poartă 
I** d( umani m*2»d izMvirţ

întins peste cruce oase scrâşnesc 
Când cuţelp in tră  şdâiK Îa pieieare 
Şi-n m âtell# Sâfe d e  l  a m  fi de Sfânt - 
Purtând către viaţă eternă docile mioare

ta cbtau! amarnic, trappt 1 se-nmoaie.
Arde rug de ceară cu miros divin 
Sufletu-i se-nalţă peste gleata-otreagă 
Care mai aşteaptă ultimu-i suspin.

M0NA JUŞCA, 
studentă
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Becoraţkmi
Cineiş.

m terisare la Biserica oHodoxi di# 
Foto PAVBL LAXA

i
liONEL. BQpEA

fe:-"fa:r*şirrm
mm m

"-■•.-Hte" •  m- ♦  ■ "»-•■'

* te  AMlfasN#; '  Iii.? •• te*®1
rietate de ghips cu as- 
peet efe mărmâră albă 
sfribăteită de fine toana- 
wttfmrn intimhalhţ&îâ I» 
tm m m rrn m<» m>mm 
ornamentele fit. alabastru»: 
lat. «Iabwtiin#) r 

1. Meşterii au fteoslt

oMectteor ommaentaie din

aii. « W / i : . »  • V f f  S î  -

D intainele
• ă m  M f y ' i i  € km

! fi

•  Albastra, -ă. acty. 
( .a , 1. (adj.) care ara eu* 
loarea certdtd senin; (fig.) 
mriawoalie, tffat. stim teu.: 
Expr. f il ia l  albastră, a». 
ai suflet te is t; (p. «ad.) 
tristeţe, fete; necas. mft* 
tete: fu rte : Ca (sau d fi 
siace ateaslnt => d» 
■« u a  saaie. ales; eobil |  
tfam.x K fca») ^pţjţiiitra 
“  « (P*»|- r f e  ^ » î  tte*' 
'lăcut, situaţia a-,.
' *'cilă. 2. S.n, tina ■»

- colorile temdtetieikttee a- 
î f  spectrului îumteil, si
tuată Intre vrrde şi te- 
tego; ( culoarea dosefisă 
mte sos ; alb6rtsealâ; al- 
bftstruno (lo t (tebasterţi 
- 1. Cerul aibasteu sim

bolizează pacea.
Vocala a  mediană din 

primai cuvânt, alabastru, 
mai precis, din silaba a 
doua a acestui euv&nt, ea* 
te te  plus faţă de al dote 
tea cuvânt, aibastem A-

diterenţft ..
cete două c w m t e ____
Să doi termeni diferiţi ea 
sens, primul, substantiv, 
al doitete adjectiv*

■ .• •  Mere, s a ,  pâdrteul 
lu i aste, fructe al m&rtt- 
H  -put. io rmă roferadă
h .‘tUâ d o fiferite 4*i

âWf. £xp* (adv.ţ. A feo~ 
(sad a  fcsee, a  • lăsa) m te

&  cineva) =* a ba te  
e ta re  (pe cineva). 

CtmtpuS } teeg.) 'ater-i** 
te i gatul. Mfeml «Hs* 
certeei >* rnuim netnţe- 
legarii sen duşm ănite dus* 
tr»  nud multe persoane. 
2. (I ar sintagma) Mărul 
la i  ' Adam m . p  roeminen
tă  a  sgârciului tirpidian. 
T u te lă  la  bărbaţi In par
tea anterioară a  gfttului} 
aedul jgfttdtui dat.

I .  Elevii culeg mere 
di* fivadă.

♦  bteere. s l . ,  ag., sub*-: 
tesMţă semilichidă. să l
t a t e  dutee te aromată. 
faarte'btKiteă In saharuri. 
viţamine şt ensinte. cu-'

bine din nectarup flori- 
lor. iama de a t e e ' «=■ 
|Wi«ia ‘ lună ' din : vi^a 
eimjugală. (Uoe. adj.) Be 
miere generos, bun. 
Nectarul fiorilor. Ct*n- 
pas: M iena-m teg m 
plantă erbacee cu frust* 
pete' catifelate, eu flori 
allâtstre-viteete sau roşii 
(Pahaonaria efficinalis) 4 
sfmboiriitâ (lat aiel)r ' 

l;U rsui mănâncăsalere 
din scorburile copacilor.

Diferenţa dintre terme
nii mere şi miere constă 
in intercalarea mediană 
a semi vocalei I în struc
tura celui de-al doilea
cuvânt» in plus faţă de 

primul euvârtVcreând ast
fel două cuvinte diferite 
ca sena

v t t A ! \ î v ;  b s e i o î s a n

1

C fiW ilC A  FILM ULUI ,

„Salvaţi-I pe Willy“
O lume fam iliară cu oameţu, pământ, oraşe şi 

’o aîta^bnî^i'aftSă' pentru cef mâr ihuîţi dintre noi, 
cea. » poeaiielffc a .adtacurito,.lş#.^nasfâ#şi6s, vse- 

r  nlfiktetd Jh tt-an  « il* f  i* d u i|ş if • •
dintre o balenă din specia orka (balena ucigaşă) 
ţ i  un  băieţel al nimănui. Capturat ş i  despărţit de 
familia sa din largul mării, închis îatr-un bazin 

-prea strâm t într-un pâre da  distracţii, furioe, agre- 
s v ncsoi iaî ii, Wviiy este ii râ  tâ  tu «xecute ^%i- 
duşiile pe cara le aşteaptă patronul şi directorul 
parcului.

Fe de altă parte, Jesse, aruncat de către mama 
sa de ţa  un îngrijitor la altul, este un copil ăl 
străzii, un candidat la  urt viitor fâra speranţă, dur, 
nesupus nimănui. Când e s te  ridfete? i r  ptelţie în 
miez .fr noapte în  pstreuf tio disttaeffl. alege cei 
mai m ic rău  considerat de el t îşt ispăşeşte vina eu- 
r*ţî«ţd f r a f r s î ’ţrt din pare.

Surprinzătoare ptentru --Ve prietenia pe
care o  va lega cu aatrenoerOa şi meeaîilcul pnreu- 
Zn şi w sl uk*. e . Wllîy Ib te^onfi m -i tep tte- 

O  tegatucă ta p a tă  pe lacredtare feeiprPcă şi 
t  n a ţte  Intre c«i' doi paria — om te ta *  

P e  m ianriţ ee -desse Snvaţă să oeaMmioe te ta-i 
câştige arerederea lui WiUy» magnifice orfcâ câte 
mm  te  «tt aw ii <i- saiuwi, r«tfi®oUri 1» s®u-
fuadări. Ster, - când descoponl plamuăle su ita re  aţe 

l.j^trştel#uiv^ y ig ^ U 'î .^ ,W i]|yţi .eV hotărăşte să fa
că totul' pSftru â - î  salva. îw e s te , îăoîâlfă' târîSră 

. ţfâ**âft -Hfjp*Tff lpggjf**~tt niâ.riiVtite'.Băj rv. t f  .flitpi.
;#• naşte iafaeă membrii a două specii diferite, este 
un film cu* valoare morală. Fără arme, fără sânge, 
fără violenţă. Tema majoră a filmului este, într-un

ariftieft. Jtrf *♦ tkş •frifţ10
„Saivaţi-l pe Willy'‘ este rodul a şapte ani de

dedicarj, jja^âuJe, c ^ i n ţ | , :;cait|Bgaţ|t -cufibtmsa: te-
rilm'Mi^dMnftlit' a ^  :n b n a te  : * J 4 -1 ‘

Cel mai dificil .pentru realizatorii filmului, şi-n 
special pentru regizorul Simon Wincer, a fost să 
găsească actorii principali r  un Wlîly perfect şi un 
Jesse ideal, Şi aceştia au  fost găssţit balena KelKo, 
w» pensionar I» vârstă de uca dtattvun  \ic*c
din Mexico City, şi Jason James Bichter, un băiat 
cs? 12 ani, fără experienţă de scenă, ales peste 
patru mi! de tineri.

Simen Wmcer, unul din cei mai apreciaţi re
gizori de film şi televiziune din Australia, care şi-a 
râ fx: acelaşi succes şi-o Statele Unite,
conchide: „Mi-ar plăcea ca publicul să iasă de lâ 

■ acest film cu sentimentul plăcut eă au Fost într-o' 
aventură palpitantă, intr*0 călătoria fericitâ. Şi 
poate că vor fi învăţat ceva despre unde trebuie». 
,1 unde iii treb . .  să fie -* ’ i. sal e". Sperăm ... li* 
aşa J Filmul îl puteţi viziona la Deva, trttre 7—10 
octauibrte, şi- te- porioacte iatiediak iurmătoar» la  d - .  
neinatografele din Brad şi Orăştie.

MI1IAELA TARNOVSCHI
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O descoperire 
neliniştitoare

Fragmentele unei comete dezintegrate se 

îndreaptă spre Terra !

„Supravegheaţi în mod 
special41, iată statutul e. 
x a c tc u  care astronomii 
tratează fragmentele unei 
dpi; comete, recent desco
perite, a căror traiectorie; 
a r putea să le aducă In 
situaţia unei coliziuni cu 
Pământul Ştirea a apărut 
In ziarul londonez „Sun- 
dây Telegraph", săptă
mâna trecută. Cometa, 
numită „Machholz— 2“, 
a  fost descoperită de un 

asţronom american în luna 
august, pe când se afla pe 
o  orbită solară. Apoi, ob
servaţiile succesive au a- 
ră ta t că noul corp ceresc 
s-a dezmembrat In nume
roase fragmente, exact 
precum „Shoemaker — 
Levy 9“, cometa care a 
lovit In iulie planeta Ju- 
piter. Până acum au’ fost 
identificate S fragmente, 
care se deplasează pe o

traiectorie ce ar putea 
să le aducă spre Pământ.

După părerea astrono
milor, dacă „bolovanii44 
cosmici îşi vor păstra tra
iectoria actuală ei a r  u r
â ta  să „şteargă44 -doar or
bita terestră, evîtându-se 
un impact fşonţal, dar 
este dificil de k prevăzut 

‘ cum vor evolua lucrurile 
pe termen lung, mai ales 
ţinând seama de masa 
insignifiantă a  acestor 
vagabonzi astrali. -

,;E probabil ca Juplter 
să atragă în cele din ur
mă aceste fragmente şi 
să le proiecteze în afara 
sistemului solar — a de
clarat Duncan Steel de 
la Observatorul anglora- 
ustralian. Pentru moment; 
putem să spunem doar eă 
o eventuală ciocnire nu-i 
previzibilă mai devreme 
de 1-00 de ani".

STORY FLASH
ŞOARECII INVADEAZA 

RUSIA
J», £; • .*■- * . ’

Sute de şoareci seamănă 
panică şi moarte în  Rusia. 
Fugiţi dintr-un laborator 
veterinar din Kireievsk, o 
localitate la 250 km de 
Moscova, cobaii au infectat 
deja cea 80 de persoane, 
dintre care 4 au murit. Intre 
maladiile răspândite de 
şoareci în oraşul Tuia, la 
40 km distanţă de labora
tor, este şi una foarte pe. 
riculoasă, leptospirosa. A- 
utorităţile municipale- în
cearcă să pună sub con
trol epidemia dar, di» P i
cate, lipsesc fondurile ne
cesare unei campanii de 
deratizare eficiente. ,

KIM IR SEN VA FI 
IMBALSAMAT

La Pyongyang, capitala 
Coreii de Nord, a sosit p e , 
20 septembrie ̂  şchipfi de 
experţi ruşi pentru a .îm 
bălsăma trupul lui Kim 
Ir  Sen, liderul decedat pe 
8 iulie trecut. Centrul care 
l-a îmbălsămat pe Lenin, 
şi se ocupă de conservarea 
mumiei părintelui revolu
ţiei bolşevice *' din 1934 
încoace, a refuzat să con
firme trimiterea de . spe
cialişti In Coreea. Pentru 
ă duce la bun sfârşit - o 
îmbălsămare surit necesare 
IPI2 luni" de muncă, - la  
un cost care variază între 
300 şi 500 mii de dolari.

CULTIVATORII DE COCA
MARŞALUIESC SPRE 

LA PAZ
După /ce/aU străbătut pe 

jos 600 km în 22 zile, de_a 
lungul sinuoaselor poteci 
ale pădurilor, peste 3000 de 
ţărani din regiunea Cha- 
pare au 'a ju n s  luni, 19 
septembrie, în capitală pen
tru  a protestă împotriva o- 
peraţiunii declanşată In fir
mă cu trei lu n i' de guver
nul bolivian. Este vorba de 
smulgerea din rădăcini a 
culturilor de coca. Obosiţi; 
înfometaţi, cu picioarele în
sângerate, sărmanii „coca- 
lores" şi familiile lor au 
fost primiţi cu aplauze de 
mulţi dintre locuitorii din 
La Păz. Se pare că cererea 
de a  se pune capăt opera
ţiunilor antinareOtice va fi 
acceptată. Bolivia, după 
estimările oficiale, este al 
doilea producător de coca
ină din lume, dhPă Peru, 
dar cea mai mare parte a 
producţiei este folosită pen
tru  consumul intern.

• Episod de SF în direct .la televiziune în după amiaza 
|  de 16 septembrie.,:- Doi.Vastfonaaţi s-au plimbat în juriul 
* navăţei smşţiaie aifcericanepiscovery, graţie unui hori şi 

' foărfe u |o r costum’ de... „ţânţari cu reacţie44. Liberi de 
stânjenitoarele „cordoane ombilicare44 şi cabluri de slgu- 

• ranţă, Mark Lee şi Cari Meade au putut să interpreteze, 
astfel, în premieră absolută, un dans cosmic.

Să ne aducem aminte că primul „om cu reacţie44 cu
noscut ca atare este Bill Sooter, cel care a deschis festi
vităţile-, inaugurale la Olimpiada de la  Los Angeles în 
1984, făcând câteva rotocoale deasupra mulţimii de spec
tatori âduriâţi la Memorial Coliseum. în  spate purta un 
rudim entar sistem de propulsie cu reacţie ce fusese ex
perim entat pentru a fi folosit Io războiul din Vietnam 
(unde nu a fost totuşi utilizat). Din 1984 şi până âzi a 
trecut însă un deceniu şi, în spaţiu, aceasta înseamnă 
distanţa de la cele câteva zeci de metri a ltitud inela  care 
a evoluat Sooter, la cei 300 km la care au zburat Lee şţ- 
Meade. ’ ■ „ v

Echipamentul „ţânţarului44 de acum cântăreşte doar 
37 kg, poate fi cu uşurinţă îmbrăcat peste costumul spa
ţial, funcţionează, pe baza a 24 minuscule jeturi cu azot 
şi se poate deplasa în orice direcţie cu o viteză de... 15 
centimetri pe secundă!

La realizarea acestei idei, NASA lucrează de 30 de 
ani. A început cu un pistol cu reacţie, folosit de Edward 
White, prim ul pietoni cosmic american, urmat de siste
mul Experimentat în cadrul laboratorului Skylab şi, în 
1984, în sfârşit, primul „ţânţar rachetă44 era pus la dispo
ziţia cosmonauţilor penţru a fi folosit la repararea sate- 

- litilor.

Suporteri de dineolo de mormânt \
-  Morţi fiind, putem con
tinua să ne susţinem e- 
chipele favorite? Chesti
unea,’ aparent irezolvabilă, 
a fost pozitiv soluţionată 
de Ud grup de suporteri 
britanici. |>e fap t inven
tivii englezi urmăreau să 
împuşte doi iepuri <jintr-o 
lovitură. întâi, să nu lese 
să se risipească in neant 

toată osteneala atâtor sâm- 
bete petrecute pe stadion. 
Şi apoi, şă  facă uşor de 
recunoscut ş i ' pe lumea

descoperiri, ideea funda- fie făcută fie de rudele j
mentală e s te ‘.teribil de 
simplă. Cine vrea să con
tinue să fie suporter post* 
mortem n-are decât să se 

-lase înmormântat într-un 
sicriu zugrăvit în culorile 
echipei favoritei La pro
punerea suporterilor ad
ministraţia cimitirului lai 
cal o răspuns favorabil şi, 
după cum scrie popularul 
cotidian „The Sun44, afa
cerea a fost deja perfec
tată în termeni contrac-

I
* .... ....................... .. . . .  ....... . . . . . .  _______  ______________ ______________________

|  cealaltă opţiunea lor spor- tuali. Coşciugul clasic este 
* tivâ Patentul rezolvării introdus îritr-un conteirier

confecţionat de cimitir la , 
un p re ţ modic, pentru 
decorare existând posibi
litatea ca operaţiunea să

tivă. Patentul rezolvării 
dublei probleme aparţine 

s unor tineri d in C arlis le ,

I un orăşel din ririrdul Ân- 
gliei. Şi, ca toate mările

I

defunctului, fie de un pic
tor profesionist. Toată î  
operaţiunea costă doar 1001 
lire sterline. »

Noua modă .deschide o-4 
rizonturi neaşteptate t a ;  
materie: de exemplu, tn i . |  
liardarii americani care* 
se îngroapă In formida-1 
bilele lo r Ferrari sau * 
Masseratti de comandă nu |  
se gândeau, desigur că J 
s-ar putea a ă  gonească* 
prin paradis cu d e . în  l  
vreme ce e foarte posibil * 
să apară primele cioburi I 
de suporteri „de dineol<f',.J 
nefiind exclusă nici chiar |  
apariţia unor eventuali ; 
„hooligân“-i ai infernului. |

Şt
pedepsele 

prea • • •

Spectaculos delict ' in 
tribunalul din Hamburg, 
zilele trecute. Curtea toc
mai pronunţase o condam
nate de 3 « n | ş i 9 luni în
chisoare împotriva unui in
divid de 39 ani (să obser
văm }oo«l cifrelor 3 si ţ i  
cane în cele din urmă se 
va dovedi fa ta lii, acuzat 
de a-şi fi ştrangulat a* 
m ante (37 ani)., Părea un 
caz oarecare, încheierea u- 
nui .dosar banal, cura_.v se 
judecă atâtea în  marele o- 
raş Hanseatic. Când pe ne
aşteptate din public sC ri- 
dfcă un bărbat de 57 ani, 
agitând; un uriaş cuţit de 
bucătărie: „Ruşine, aproape 
că l-a ţi achiţat**. â strigat 
e l la adresa judecătorilor: 
Şi, repezindu-se la  inculpat, 
i-a înfipt de două ori pum
nalul {iii gât, aproape deca- 
pţtândp-1. fără ca nimeni 
să fl avut m ăcar timpul de 
a  schiţa vreo reacţie. Şi 
astfel ucigaşul devenit vie- 
timă a  decodat pe loc. In 
vreme ce agresorul său era 
imobilizat de* agenţi

SF-ul ta direct la ¥%

liţilor.
In viitoarele expediţii — în primul rând cea cu ma. 

rea staţie spaţială internaţională Alfa — asemenea siste
me de zbor vor fi,foarte utile pentru deplasările în inte
rior. De aceea se lucrează intens la noul „ţânţar4*:: numit 
Sâfer, o instalaţie perfecţionată" ce costă doar 7 milioane 
de dolari. * •• - V  -» - ■

i Un Zorro la 64 ani!

i
de ma parte a superproduc- * 
in- ţiei, ca apoi dându-şi I 

-  bă- *

Zorro se .‘întoarce, 
astă dată cu chipul
confundabil al scoţianului s e  a m a  că e 
Sean Connery. Admîrabi- trân şi obosit, să 
lui , actor a  fost ales de fiului (actorul Andy Giar- 
Steven Spielberg, regizo- cia) misiunea de a-i..«pâra j  
nil mărilor succese, pen- pe cei slabi şî oprimaţi. I 
tfu un „remake” asupra Formula narativa*aleasă 
isprăvilor „spadasinului de Spielberg *0Apropie in f  
cu ochit mascaţi44 care «acest «JeL îeirinod-. 
in ^California secolului a l de cea-adoptată deja. d e j  
XlX-lea lupta împotriva celebrul regizor în -. „HL,

* tiranicilor şi corupţilor cO- diana Jones şi ultima'*
Jj..,- V H î i t o y s t t  ’îî*51_ o au n în rlîk *  Âr - ’

.. I
De la Douglas Fai rbanks Tn ceea ce-1 priveşte-pe j- , 

încoace, actorii care l-au persohaj, Don Diego 
întruchipat pe ecran ~ pe Zdriro • a fost -creat in U B j  
Zorro au fost eu toţii ti- r scr^torul i•îpunş^yirj

McCuUey.rtpentru ca doarş.

I<*■
I lsnizatori spanioli.' Fii- cruciadă44 in care /• Con- 
* mările , vor începe la in- nery face pereche cH- 
|  ceputuf lui 1995. Hărrison Ford.

!
I neri, dinamici dezlănţuiţi.

Va fi «are S fan  Connery 
pe potţiva acestuj tipar?
Rămâne de  văzut; chiar

:daeă;te  .64 d e ; a#ii fastei ______

?S5 3 3 # » *  S4

^upă;;,un  an Faii 
şă-1 facâ deja c’unoscu 
toată lupjca eu„filmul m ut * 
„Semnul lu i.. Zorro44. ’ . j

.In  anii ’40 figura cura- *

^ ^ s t a T d e T a  Holl^wo care : ?i semna isprăvilecu * sexy star de la Hollywo- maj.. ^ - i i r i  scrise eâ{
spada,' a avut chipul ldf -  
TFrone Power (tatăl eân- I  
tăreţet itaHence); urmftâid .  
apoi, In 1950, telefihnuld 
serial cu- Guy Williams şi * 
neuitatul -:„Zorro*-4 francei* 
italian din 1075 c u r , *

sonajului Zorro) fai pri- d r^ i tu l  Aiain Delon. .

j  od
« Regizoml a rezolvat pro- 
I  blema vârstei cu şiretenia 
î  inventivă care ţl earacte- 
|  rizează: Sean va fi Don 
* Diego de  V ^ a  (acesta e 
|  adevănatul_nume al per-

îngrijiri fantomă în i 
azilul Maicii Teresa

îngrijirile medicale oferite in sanatoriul Maicii Te
resa la  Calcutta sunt extrem  de precare. S  ceea ee sus
ţine medicul britanic Robin Fox, directorul revistei ştiin
ţifice „The Lancet", care a făcut recent o vizită parti
culară in faimosul azil pentru săraci din Calcutta. După 
Fox pacienţii sunt cu totul Întâmplător vizitaţi de medici, 
atâ t diagnosticul cât şi tratam entul fiind opera călugă
riţelor. De unde rezultă, peatru cele vreo sută de persoa
ne internate, multă gentileţe şi omenie, d ar mai deloc 
îngrijiri medicale, nici m ăcar in  cazul unor maladii in  
care a r  fi necesară cel puţin administrarea de sedative 
pentru alinarea durerilor.

AGENŢIA STORY PRESS

Mifttrrf JackioB: Aşfeapfă LI sa un eopilde
y&  semăna celebrului 

tată Înainte ca bisturiurile 
chirurgiei estetice să-i fi 
schipibaţ rasa, sau va a- 

vea trăsăturile anglosaxone 
ale legendarului bunic? 
Va moşteni gâtlejul . de 
au r al celor doi, sau va 
surprinde lumea cu alte 
talente ascunse? Mama 
îl va aduce pe  lume fără 
nict-un ţipăt şi nici-o 
grimasă, aşa cum a făcut 
deja CU fraUi săi, fiindcă 
aşa îi; porunceşte cultul 
s ă u . scientologic „pentru 
a  nu-i tulbura fragilul său 
psihic**?

Din medii „bine infor
mate** d  in Los Angeles, 
indiscreţia a  ajun® re
pede la New York: Lisa 
Mărie Fresley a r  fi- în
sărcinată «el puţin de 
două lun i — purtând în

;: :.t f ̂ f . ■ .....-H.
pântec, se pâre, progeni
tura lui Michael Jackson, 
de câteva săptămâni so- 
ţu i Sfia

„De necrezut: a - fost 
vorba de un matrimoniu 
reparatoriu — comentează 
Vincent Russo, disc-jockey 
radiofonic —, cele două 
case re ^ d e  ale muzicii 
pop, unite Împotriva a- 
vortului4* Nimeni nu-şi 
pune problema să verifice 
ştirea: arm ata de avocaţi 
şi de lachei a  celor ~ doi 
miri, cei mai celebri ai 
planetei, i-a „dus** deja o 
dată, negând şi renegând 
căsătoria de la Santo Do- 
mlngo şi nicl-tm reporter 
de fap t divers n o  mai 
crede fa  cuvântul lor. Aşa 
crede cel puţin  Randy 
tFarraborelli, biograful lai 

. Jackson, care e de-părere

’ .. V
- 4-.i  ̂ -

că „Anunţarea sarcinii 
e doar chestiune de ore**. 
De câte? Ce importanţă 
are: aeoe, o sută...

Chestiunea sarcinii Li
sei, consideră astrologul 
lui „Daily News**, Joyoe 
Jillson, este o invenţie a 
gazetarilor: pentru mo
ment dragostea dintre cei 
doi n-ar putea Ji decât 
platonică, deşi căsătoria 
lor „era scrisă îd  stele: 

amândoi au  luna in Peşte**. 
Ce Înseamnă asta ? „Că 
încearcă să se iubească Ia 
un mod filozofic, mai de. 
grabă dec&t fizic. Şi «â 
există toate motivele sfi 
se creadă că uniunea lor 
a u  a  fost consumată Încă**, 

în tre  timp, ea orice tâ
năr căsătorit, Michael 
caută' o  casă pe Coasta 
de Est, vizitând deja câ-

-ăţ* ‘ ' ’f,'- zggtifg'"' 4  ; -*•
teva domenii in Connecti- 
cut, New Jersey şi New 
York. :,Au hotărât să a- 
bandoneze .California pen
tru  că c terorizat de cu
tremure*!, explică postul 
de televiziune ABC. Con
tractul său de închiriere 
a  unui apartam ent t a  
îPrump Tower — 10 mB 
de‘ dolari pe lună — ex
piră in noiembrie şi, după 
m ereu alte „surse demne 
de încredere", va cumpăra 
in cele din urmă un etaj 
tn blocul in care locuiesc; 
din când in când. regele 
Carlos al Spaniei, Sofia 
Loren, Steven Spielberg, 
Elton John şi sultanul din 
Brunei, cel măi bogat om 
al planetei. în  sfârşit, toţi 
nişte vecini cumsecade şi— 
discreţi* Şi-or plăti oare 
la timp întreţinerea?

ZSSi
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Curaj şi sacrificiu

;------------------------------------1 Elias Canetti: Aforisme inedite
REFLECŢII SĂPTĂM ÂNII l

j O „ Orice iubire e datoare să se apro-1 
»pie cu reverenţă de sufletul spre care se! 
j î n d r e a p t ă j
î INICOLAE IORGA
\ I

DESPRE IUBIRE 

cu Nicolae Iorga

•  „Iubirea care cere stăpânire e o simplă poftă".
•  „Iubind pe cineva, l-ai luat în sufletul tău fără 

ca el să piardă ceva".
•  „Mâniile din iubire sunt mai straşnice decât 

oricare altele pentru că vin din credinţă că ai risipit 
în zadar ce c mai adânc şi sfânt în fiinţa ta".

•  „Unii se căznesc a  iubi în tine iubirea ta  pentru
ei“.

•  „Nit te încrede în iubirile al căror motiv eşti 
îndemnat să-l cauţi".

•  „A iubi înseamnă io t aşa de puţin a dori, pre
cum a dori înseamnă tot a tâ t de puţin a iubi. Anume

I iubiri interzic imperios dorinţa".
I a „Iubeşte mai _ ales pe . cel care te-a iubit, fot- 
I deauna şi nu ţi-a spus-o niciodată".

Selecţie de ILIE LE AIIU
V

•  Nu eram nimic altceva 
decât voinţă. Acum sunt 
un sunet.

•  'P rim ul tău complicat 
raport cu Dumnezeu nu 
era nimic altceva decât o 
încercare de a te apropia 
mereu mai mult de putere.

•  Biblioteca mea, com
pusă din mii de volume pe 
care mi-am propus să le 
citesc, creşte de zece ori 
mai repede decât pot să Ie 
parcurg filele. Am încercat 
să o lărgesc până a o face 
să devină un fel de u n i 
vers în care să găsesc 
totul. Dar acest univers 
c r e ş t e  fără măsură. 
Nu vrea deloc să-şi gă
sească pacea şi creşterea 
sa îmi dă fiori pe piele. 
Fiecare nou volum pe care 
îl adaug creează un mic 
dezastru universal şi li
niştea revine d?ar după ce 
cartea s e ; lăsă în aparenţă 
aliniată Cu celelalte şi pen
tru o vreme dispare..

•  Sunt mulţumit de noul 
meu frate, Puvese Dar a- 
cesta e un lucru ce nu tre
bui- ;ă se petrt >< s asea , 
învăţăm intr-adevăr ■ doar 
de la aeei care sunt com
plet diferiţi de noi.

Expresii ce lebre
•  „Caesar non- v siipra 

graiumaticos' (lat. „împft- 
ra tu ă -n u -im a ip re su s  de . 
gramatici"). . ,.
s Aceste- cuvinte • înţelepte 
au fost .determinate .de o 

greşeală de gramatică, făp- 
: tuftă -, j ele împăratul- Si- 
\  gbmund- ~ al Germaniei 
, (1368-71437). -Când.. arhie- . 

piseopul Plaeentius şi-a . 
pennis să-l corecteze, Sm. 
pârâtul -i-a răspuns plin < 
de trufie: Ego- sum - rex • 

Roma.nusetsupra «gramrna- 
ticum . („Eu sunt rege ro.

man -şi mai ;.presus de 
' gramatică"). La care Plă- 
pedJHj».iar f i , replicat: Caic-; 
sar. non siipra g ram as- 
ticos.
- Moliăre a reluat ideea 

în- „Kemeiţe savante'! unde 
personaje! Filaminta spu
ne: „La grammaire qul 
saint - regenter jusqu’aux 
rois“ —- sau, în traducerea 
românească a Nişei Cas. 
sian: .

„Gramatica, regină pes- 
; te-nvă^ţt '.şi 'rogf,1- ce ştie 
să-ţi ' : impună eternele 
ei |eg»*.

Expresia se foloseşte la 
adresa 1 .acelor .persoane 
- ,« , abuzând ,1. poziţia 
>c.r red «î pot nesocoti 

Icgi. reguli şi hotărâri coru 
saci» t e . . i u b - l EAHU -  

. (Pupă „Dicţionarul de cu
vinte, .expresii, citate ce
lebre"). ;>« - de I. BS8G

•  Poveştile adevărate' 
care se povestesc sunt false. 
Acelea false au măcar şansa 
de a putea deveni adevă
rate.

•  E important să repeţi 
toate marile idei ignorând 
că au mai fost deja spuse.

•  Persoanelor vii pe care 
le cunoaştem bine avem 
totdeauna să le reproşăm 
ceva. M orţilor însă trebuie 
să le fim recunoscători că 
nu ne interzic să şe  amin
tim ’ de ei.

•  De ce vrei să afli me
reu explicaţii? De ce vrei 
să vezi mereu dincolo de 
lucruri, mereu şi numai 
dincolo? Cum a r fi o viaţă 
trăită numai Ia suprafaţă 
— fericită poate? Şi ar 
trebui $ă o dispreţuim doar 
pentru asta? Poate la su
prafaţă e mult mai mult, 
poate tot ceea ce nu e su
prafaţă e fals; poate tră
ieşti într-o lume de iluzii 
care se schimbă continuu, 
nu frumoasă că aceea a  
zeilor, ci golită ca aceea a 
i ozofilor r* iu  a r  îi  mai

, bine să aliniezi cuvintele 
unul altul to-
tuş1 trebuie s i  fie cuvinte), 
dar se aleargă mereu în 
căutarea unui sens ascuns, 
ea -,j t r  «# 'c- h - in
ventează "ăr putea să dea 
lumii un sens pe care lvi- 
mea- riu-1 are.

Una dintre cele mai im 
presionante biografii pe 
care le-am citit a fost cea 
a vieţii lui Paul Gauguin, 
marele■ artist care desco- 
perindu-şi chemarea im 
perioasă în domeniul artei 
îsi dă demisia la vârsta

CLEPSIDRA
de 35 de ani. După 11 ani 
de activitate în  domeniul 
financiar, îşi părăseşte 
soţia şi cei patru copii pe 
care îi iubeşte foarte mult, 
şi se dedică intru totul 
picturii.

Desigur întotdeauna ge
niile ne atrag şi ne unesc 
prin tot ceea ce fac. Ga
uguin m-a uim it prin cu
rajul său. boar ştim  cât 
de m ult ţinem  ia servi
ciul nostru,- iar Gauguin 
nu a avut unul dintre 
cele rele! Ş tim  cât de 
greu ne este să ne mutăm  
dintr-o casă in alta şi

cât ţinem  la confortul şi 
< lăsiarea vieţii, Gauguin 

a plecat ■ să-şi urmeze 
chemarea, trăind din vân
zarea* propriilor tablouri 
pictate şi ajutându-şi • la 
fel şi familia. Pentru a 
atinge un ţel e. nevoie 
întotdeauna şi de sacrifi
ciu, dar mai ales de m ult 
curaj. Nu e uşor să-ţi 
urmezi chemarea sufle
tului. De câte ori nu 
v i s ă m  să facem cu 
totul alte lucruri de
cât pe cele pe care le 
facem, dar ne e teamă să 
renunţăm, ne e teamă de 
risc şi sacrificiul nu-l iu
bim deloc. Mai bine . ne 
complăcem în lumea 
noastră m ăruntă şi prag
matică visând la ce am  
f i  putut face dacă am fi 
avut curajul să ne ur
măm chemarea inimii. 
Curajul şi sacrificiul merg 
mână tn  mână, fără ele 
nu vom avea nicicând pu
terea să ' luăm decizii ca
pitale. IN A DELEANU
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! Sănătatea în proverbe şi cugetări
j •  Luciul- ia c ,  sLaStutc, IrumUvia Iul p icata (pi—

(Verb românesc).
•  Bolnavul ştie cât face sănătatea (pro.verb po- 

J k>nez).
I •  Veselia omului e o dovadă a  sănătăţii lui (pro- 
! verb african). j - \
I  •  Până Ie pierdem, -dou£ l a n s it  w i-le- apreeicn» 
I aşa cam s-ar cttvenk tinereţea şi s M itatrin (proverb 
I turc). ;
J Culese de N. ZAMFIR
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I •  Un înţelept a fost în
trebat: ..
i —- Este adevărat că dacă : 
n-am J* -> at tr t t  > vl 
ncri, trebuie1 săi fiu neferi
cit-toată viaţa?- - .
. - — -Bineînţeles! D ţ ce ar 

-Vrebui Cji vinCfea să- facă 
* excepţie - .V i i  ifi?

: •  Celibatarul- Cosţică s-a 
!«d ăgasi ţ nebu :< *Fe de c 
femeie. Nu reuşea, deloc 
s-o uite.

— Singura soluţie — îi 
spuse un prieten - -  este-

să te însori cu ea, şi-ţi va 
treae toată obsesia asta...

•  L- Tăticule, ce în
seamnă un alibi?

—  Dragul meu, alibi este 
dovada criminalului4 că e l . 
ru a 'fost de faţă când şi-a 
ucis victima.;.

m Anunţ «îl itr-un ziar:
„ •/' dimineaţă, la «H»’

tem itatea t. zel a doamna 
Panait a  născut * fete.-Me- 
dicii speră că vor - izbuti 

-să salveze Viaţa- domnului 
Panait".' - ---- v. P

d  — Cât' ţi-au dat?
— 25 dă -ani!
— Penţru ce?
— ’ Pentru • o găină. •
— 25 de ani pentru o 

găină?
— aveam u soacră şt

găina;', asta; 'tOfascoriwpn ind V 
pământul îJ-2, P r.p J  
dinii,' rţu s-a lăsat până n-a' 
dezgropat-o! , , '

M ko  ti

t o p i
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Desen do CONSTANTIN GAVRlUK

L a t e n t e
ORIZONTAL: 1) Tip de 

t  lîţu 7 n m i»  ta i ;»i unele 
Îngrădiri;'2) Rezultatul fi
resc al unei re îuceri iz. 
esenţă — Sistem de emi
sie cu adresă unidirec-. 
ţională; 3) Chemarea fe
meilor aflate tn intimitate 
■  i  si imă c ta  - . 'i  pl -otO  

de lemn; 4) Răsfăţ bucolic 
pentru o sancta simplicitas 
-• Obişnuiţi structural eu 

desele schimbări; Şj 'Sîinbol 
al opulenţei căzuţ in' diz
graţie (pl.) -— Expresie sin
gulară în jocul întâmplării; 
6) Timp uşurat de mizeria 
terestră! — Culori predo
minante ia evantaiul de 

' mână; 7) Venit Incognosei- 
bil pe uşa din «dos —  Fi
gură de graţie intere inter
pretare felină; 8) Piesă de 
rezistenţă- din arsenalul gu
rilor rele — Clişeu verbal

pentru cuprins necuprinsul;: 
®) Formă lexicală de întegri.- 

, tate incipientă — Coiâpbsx. 
spaţial pe orbita 
ţel; îO) Owiziiâ unei acţiuni 
realizate pe cont propriu.

VERTICAL: 1) Termen . 
literal convenţional în ex
prim are; 2) Ieşiţi cu faţa 
curată după o săpuneală 
zdr — încadrată c-ţ«-
cial iritr-un serviciu de 
yv-j», Lumânare prinsă 
pentru căutatul pricinei — 
Alternativă valabilă lâ un 
colac de salvare; 4) Echi
valentul sonor al biciului., 
in pedagogia patrupedă - -  
Avariaţi anatomic de de
gradarea atmosferică; 5) 
Sunt într-o variantă* a ex 
presivităţii autohton»- * — 
Membru i< »!<;**>? at fae - 
lăţii de i.ffliii romanice; 6) 
Gaz relevant de totâlă a- 
bandonare — Puncte -; im-, 
portante ” precizarea î -^ 
riuluj!; 7) Săritor_la. îpăl-.

ţ*n\- i*i,v*t”c u t t-n*
prejupărj — Maternitate cu 
creşă pe îtru s wSiuv
tare; 8 Tandemuri notorii 
puse nereu r>t‘ f,n  mwtf — 
Participanţi de circumstanţă • 
la competiţia valorilor; '# ) ' 
Criterii exigente ;-d« non- 
mare a  siluetei — 'Plângere 
în caz' de abandon cu re- 
zc. m ţă o: entală «*) •"-a- 
taţie eficientă în combate
rea parazitismului.

VASILE MOLODET

DEZLEGAREA CAREULUI 
„AUTUMNALA* âPÂRUT 
IN ZIARUL NOSTRU DE

s â m b ă t ă  t r e c u t a :
1) CASTRISANU; 2) A- 
LEAN — AGER; 3) REU 
- -  ADY — GB; 4) IC — 
ASI — ARA; 5) ASTA — 
MARIN; 6) NAI — RAU
— NO; 7) ONESA — RT
— V; 8) PD — ERA — OTL 
9) ORAŞ — TIMOC; 10) 
LIN — NENATI.

. C it-  ; i l  \m â  

l a t i n e
. e  Ipso facto (Prin fnsnşi 
te p « l  &smis/ • -  «e fol®*
seşte.şi !n legătură cu ceva 
t..iw  dev*rr de ’« rine î »  
ţeîes, după ce se ' consumf 
un fapt.

•  Magna cum . laude (Cu 
cele mai * * tri • logii) -*»
a realiza un lucru cu suc
ces strălucit, hi mbd de
săvârşit. A t r e c e u n  exa
men, a  obţine o diplomă 

cUm UiKi?.
e  Mea cul pa (E v ina mea)

— formulă prin care se ex
primă recunoaşterea unei 
greşeli şi prin care se ceia 
5c nare*.

e  Minus habens (Mai pv> 
ţin înzestrat) — expresie
familiară şi eufemistică 
pe ntru prost, îi apoîat

Selecţie de ILIE LEAHII ,



O întrebare .de actitalita- 
te, Ja care RiA.G.C.L. De
va răspunde DA. întreba- 
MM, însă, trebuie să şi-o - 

şi o parte din eetă- 
municipiutui Deva, 

locuiesc ta  blocuri şi 
datorită «stan ţelor 

în  {data obligaţiilor 
R.A.QJSX. Deva, nu 

vor mai putea beneficia 
de serviciile noastre, du- 
flă da ta  de 15 octombrie 
a c .. dacă nu vor taţele- 
8» că nimic nu se mai dă 
pe gratis şi că serviciile 
trebuie plătite, v

da exemple de *- 
ii cu debite Haarte 

m ari ia  38.001994); A». 2S 
H M â  lei), A». 31 (27), 
As, 26 (204), As. 142 (17,7), 
As, 29 (13). A*. 30 (15,6), 
As. 120 (12,4), As. 27 (102). 
As. *9 (IO),'As. 17 (0S), As. 
143 (9A). A x 121 |9ţ2fc As.
24 (08), A x 20 (030 As. 23 
(7,8), As. 18 (7.7), AS. 140 
(7,4), As. 147 (7.3), As. 28 

Ax 18 (5,8). ca să te  
enumerăm numai pe cele 
CU' peste 8 milioane lei. 
L t  0  parte din asociaţii 
n a n  descoperit delapidări 
(asoc. 17, 25. 30 şi 146), 
unde s-au schimbat admi- 

; awtraterit. d a r nu t-au  tti, 
ţtţperat în întregime su- 

"Atete" sustrase. Mat sw » ; 
?'WŞ6k^iAl #  la  b i te  oătu'-ţ 

ciaţii. de care sperăm să 
' i i  ocupe cel h* drept.

Mu _putem trece cu ve- . 
dorea acţiunea d-Wî Mă- ' 
rele Aurelian, administra- 
l b  Io asociaţia 121, «are 
din banii destinaţi regiei 

. noastre a p lătit un avans 
da peste 4 B»dk)3ae lei te 
un particular, pentru o 
lucrare ou şanse minime 
de recuperare.

P en tru că »  discută de -

incorectitudinea unor ad
ministratori, trebuie s i  a- ' 
minţim că se continuă cu 
raportarea eronată a nu
mărului de persoane, ceea 
ee -duce la păgubirea ce- 
tăţeniior din asociaţiile de
servite de  acelaşi punct 
termic pentru apa caldă 
şi a regiei noastre pentru 
activitatea de ridicare a  
gunoiului menajeri ® x.; 
îBţBrtS^ite 18  ̂187, 114, 130 
$j 144. ’

In  acţiunea de ajutorare 
a asociaţiilor pentru recu
perarea debitelor am an 
trenat întreg personalul 
TESA şl operativ, al re
giei, dar s e  pare că upel® 
asociaţii refuză această co
laborare (asociaţiile t. 2, 
3, 12, 32, 74, 73, 131, 138, 
152). Dacă m ajoritatea sunt 
asociaţii teme, fără  debi
te restante, asociaţia 32 
are şi acum un debit de 
1,4 milioane lei.

Pentru a sfe evita pe vii
tor ca pe lista restanţieri- 
lor să apară şi salariaţi ai 
R.A.GJC.L., conducerea a 
hotărât; să  li se reţină pe 
stat de p lată contravaloa
rea taxelor comune, comu
nicată fh timp Util de a- 
sociaţii. în  ace*t mod, a. 
soţiaţia de locatari va a- 
«bîta Operativ tpi 'p a rta  din 
Satorilfe «? l e  a re  Mţă de 
regie, primind o chitânţă, ’ 
care ajţestă o  plată par
ţială, echivalentă cu i da
toriile salariaţilor noştri la 
respectiva asociaţie.

Dar, pentru ca această 
acţiune ■ SA fie  încununată 
de succes, e  ueeoie să do
rească şi asociaţiile 51, 110 
13i şi 138, care refuză ne
justificat acest ajutor şi, 
de asemenea, să se ridice 
facturile ia tim p (până la

data de 6 a lunii), ca să 
poată fi îm părţite cheltu
ielile comune pe aparta
mente, operativ. In 2—3 
zile şi să se afişeze pe 
scări. A tenei vor fi obli
gaţi şi administratorii Mi- 
r t a  ElAabeţa (as. 31, care 
are un debit de 27 milioa
ne), Plavăţ Romică- (as.. 
142, cu tei debit de 17,7 
miL) şl chiar Stâncel Irina 
(ax 33), F iruţa Maria (as. 
52) şi Kerekeş L (as. 101), 
care lună de lună Întâr
zie la ridicarea facturilor, 
să fie mai prompţi In ac
tivitatea pe care o  desfă
şoară pentru locatarii ca
re li remunerează pentru 
ce a r  trebui să fâcă la a- 
sociaţie. ;;

Multe nereguli şl dezin
teresul unora din adminis
tratori a r trebui să dea 
de gândit cetăţenilor a- 
tunci când îşi aleg condu
cerile de asociaţii şl cei 
ce le gestionează şi ad- 
ministreaza banii.

Revenim cu oferta noas. 
tră, de a^vă organiza în- 
tr-o asociaţie de locatari 
pe fiecare punct termic, 
puternică şi cu Cheltuieli 
generale mai mici pe apar
tament ; noi Încercăm să 
preluăm activitatea de în
casare ă  sumelor ce re 
prezintă, cheltuielile co
mune (după viza conduce, 
rii asociaţiei). In  aceste 
condiţii, administratorii se 
pot ocupa de problemele 
pur administrative din 
blocuri. In vederea elimi
nării pierderilor de apă şi 
agent termic şi de între
ţinerea clădirilor şi a in
stalaţiilor. Menţionăm că . 
numai în  această formă* 
de organizare a asociaţii
lor de locatari, se poate

respecte H.G. nr. 425/1994 
privind furnizarea figett- 
tuţul termic.

In  blocurile de locuin
ţe, ca şi la  agenţii econo
mici care funcţionează ta 
parterul blocurilor, nu se 
adm it calorifere blindate, 
aşa Că pentru cei cărora 
li s-au dat astfel de apro
bări te  iernile anterioare, 
in acest sezon nu m ai 
sunt valabile, urmând a 
fi readuse la situaţia ini
ţia lă  (conform proiectu
lui).

Referitor la agenţii eco
nomici cu datorii mari la  
JLA-G-G.Ii. Deva, din nou 
amintim Avicola Mintia 
(84,2 miL tete EM» Deva 
(43A anii. lei), E.M. Garan- 
da Certe) (28,7 miL lei)., 
Sarmismob (2,7 miL lei), 
RA.-G.Ci. Haţeg (403 miL 
tete R-A.G.CL. Călart 
(75,7 mii. lei), BA.6-C.L. 
Simeria (46.3 miL lei). Sunt 
şi mulţi agenH economici 
privaţi, care rws-şi respec
tă • îndatorirea elementa
ră  de a-şi achita contra
valoarea serviciilor pres
tate de către ho», imediat 
la  primirea facturilor, lă 
casieria unităţii din stn 
libertă ţii, nr. 0  între o- 
rele 7—15. Suntem dispuşi 
— la cerere — să stabilim 
şi alte pre de funcţionare 
a casieriei.

Pentru cei ce au datorii 
mai vechi de 45 de zii®, 
privind serviciile efectua!- 
te de RA.G.C.L. Deva, s-a 
trecut la sistarea apei recf, 
aşteptând sprijinul Poli- 
ţied Sanitare de a  inter
veni la aceştia, pentru sus-' 
pepdşreă activităţii.

S-au găsit' şi recalci
tranţi, care, gteţşteeră. dă 
dacă ai feirdi £ $  poţi Ipeţl r

oamenilor n o ş trf  (efilar fn . 
soţite de  organe de ae li. 
ţie) să stgUeze- Instalaţia 
(ex-r & C : Bocşa SBC, SUL

lă-piaţă, S.C. Grecom 
Pati-bar, S.C, India SRL, 
Mezei Impex S.N.C.), Iar 
alţii, nesocotind legea Şi 
bunul simţ, au rup t sigi
liul (ex. s S.C. Kozmoş A- 
lasca, S.C. Conserv Diana, 
S.C. Royal SRL. S.C. Cris. 
tiro Corn SRL şi S.C. Bia- 
com — cofetăria din Da
cia, S.C. Artex SRL),

în  aceste cazuri. Primă
ria şi organele de ordine 
vor trebui să intervină, 
pentru ca democraţia să 
nu fie Înţeleasă de unii 
greşit.

Am dori să reamintim 
că în blocurile in  care 
sunt probleme tehnice, ce 
duc la pierderi de apă Şi 
agent termic, precum -Şi 
la cele care au datorii 
mari ce nu pot fi recupe
rate până la 15 octombrie 
a.c., tenn trece 1a izolarea 
lo r prin bJiildare. pentru 
a nu perturba funcţiona
rea instalaţiilor de te 
blocurile vecine, in cadrul 
aceluiaşi P.T. sau a  nu se 
ajunge, la primăvară, la 
debite şi mai mari, care 
vor f» imposibil de recu
perat.

Exemple dg blocuri' cu 
probleme tehnice deosebi
te la această 6ră, Ia care 
nu poate fi pornită bicăl- . 
zirea şi pentru care se fac 
vinevaţi asocfaţiile şi lo
catarii. su n t: 
curile E 5  şi ‘ 
blocuriId|_2 A, 2, 6, 7, 8, 8 
şi ; 35/ PT 9 — blocurile

20 şi 32, W  11 — Wocu- 
rfîef lC  18, 20 şi 30  PT 12 

blocările 30  43 şi 47, 
P T  12 — blocurile Z I, 
Z 2 . 88, SI, 65 (se. 3), 76 
(se. I) şi 84 (se. L 2, 3) 
şi PT 22 A — blocul ba
r ă -5, ■

Facem încă o dată apel 
la  populaţia municipiului 
care nu locuieşte în blo
curi, să-şi plătească apa 
şl gunoiul la casieria 
RJLG.CJL. Deva, $tr. Li
bertăţii, nr; fi, pentru că 
se vor perete® penalităţi 
de întârziere. Acelaşi Iu - . 
crti este valabil şi pentru 
agenţii economici.

După 45 de  zile de la 
•neplata renrîcjflor Ihoastre, 
se va trece la sistarea tu 
turor serviciilor şi trim i
terea la instanţa de Jude
ca ţi şi cererea la organele 
abilitate de ridicare a  au
torizaţiilor de funcţionare.

în  încheiere, atenţionăm 
populaţia municipiului De
va şi agenţii economici că 
pentru a menţină in stare 
de funcţionare sistemele 
de tratare a apei, de 
transport şi distribuţie a 
apei, a instalaţiilor de 
canalizare şi epurare a 
apelor, a reţelelor termi
ce şi altele, este necesară 
respectarea reţetelor şi teh
nologiilor care. presupun 
Încasarea prestaţiilor pen
tru  a  dispune d e  banii 
necesari procurării matş 
rialelor de filtrare şi iă- 
şubstanţelor chimice de |  
tratare şi dezinfectare,;! 
pentru a evita declanşarea 
unei epidemii hidriee sau 
alte boli eu urmări grave 
asupra populaţiei; boli ce 
au apărut în unele loca
lităţi din ţară.

T  V f i
13,00 Interi 

14.10 TVR Iaşi ra lW l 
1030 Medicina '  
A ctualită ţi;

Turism

14,00 A ctualităţi; 
TVR Cluj-Napoca; 
,>000 (do); 16,00

—, em era TV ; 
- rism ; 1008 Emi- 

fiaghiari) ;0 3 * D e s e n c  
D# (an i 'JiSui luni; 1030 

t«P. 340; '20,00 Ac

*3.30 
120 RfpHza a
■ - ' ţ  ' ' ; -

T V R  2

74) ; faţa Dvs: u n  A asar
rlei — flfrlnand Călinescu; 3000 
« M » ; * r e .»  Joii* fgleteax M Aestitatee 

; 214» TVM Metager; 2 Int re 
Cte #  nu î 22A0 TV5 Europe; 22.30 Santa 
Barbara (ep. 22>-, 23J5 CaWdoseop stee- 
IB i Ô to iaxz ciute

MAR?1. fl OCTOMBRIE

I M 18^0 - Desene - 
‘ ranceză

TV R  1
TV M Tetematcnal;

10,59 Limbi străine: fram 
«BWnsaţi), engleză ; 11,30 V idre-satebt;
*3,10 MOt au d iţii; 14*10 TVR la #  şl TV» 
a « l - N . ; 16A0 A ctualităţi; v 164» Fii tu  

; 110# C onvieţuiri; 1060, Totul 
despre b u u # ;  1030 Desene anim ate; 
1000 Clio: «Pierit-au dacii T ' ; 194» Cft- 
Dfernia visează (ultimul episod); 2000 
Aetnalitaţi, m etne; 2045 Marea hoină-

(Franţa, 1067); 22,50 Refleetor;
Pop-studio ; 2,%40 Actuaţităţi ; 23A5 

; 0.25 B ijuterii mezartiene: „Mica 
serenadă”, „Divertisment”. ’

T V R  2
l) ) ţ  JEVR '€luj-N apocai 8,00 M k ro r»  
« .. .  •“ ~ - a r  folcloric 9,00 Oi#

i,08 TetejUTnal W orldnetj 
iliţi Alao dny Lem ier j  

Teatru T V JM e sa g e ru if  
■ umehtair; 05,00 L im lj 

î.66 Ih a ,; ' 40301 Succeso» 
M |se a ta  de  *mi»te ; 17,< ‘

. <ep. ,75) * li,M  33 de miliop* 
A c t u a l i t ă ţ i 20,40 Vid*

TVM |M eS#i|A viM O  Tribun# 
noneonformişţiteiţ; 2LW ,Tf> î Europe® 
22,30 Creda-î 23,45 Efarogot. ;

12 0CT©*|BRIE .

arheologic Li inului D unării; 1025 Dese
ne animate ;  19,00 Medicina pentru fp ţî; 
19.30 Salvaţi de clopoţel (ş ) ; 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sp a r t; 20,45 Serial; 21,45 
Studioul economic: TIB *94; 22,25 Enig
m a (cş) ; 22^5 Simpozion; 23,4» Actua
lităţi ; 0 , 00 Forsyte Saga (ep. 14).

T V R  2
TA» TVB Cluj-N .; 8,00 Melodii pepu- 

lw * ţ  M # Ora de m uzică;>"108# Tetejur- 
nai tVbvtduet; 1030 Video-satel»; 12.09 

furtuna (do); 13,00 Să nu ne

(rt;
«ccesoarca (s); 17,00 T V ,
• A. D a i ş t e y a ; lAflftfcj#, X M  întâlnirea de 
g e tm an ă ţi|& «  A ^ ^ ® A f l | i o u l u i  TVR din 
i m u z ica l# p M »  W W ^ ^ f m e r i d i a m  Magac

m
7 fiO T V lteT  

m eteo; 1 
deolcxieen,ri; 
12,15

V ffM  V
10.05 Calendar» 

ainimate ; 10,45 Vi- 
deo-satelit: Thalassa; 

13,05 1001 audi- 
TVR Iaşi şi Cluj- 

;azin sp o rtiv ; 1045
, 17,00 M lcrorecital;
;  1000 Muzici popu-

___  _________ «nimate ; 19.00 TimptR
®un»»ei: «MO Sate»# de clopoţel (s); 
2tK0» Acteaoţăţi, meteo, spate; 20,45 Df» 
Oulnn (ep. 20); 21,40 Muzică populară ) 
21,55 F o tbal: Anglia — România (d)T 
23,50 Confluenţe: „Pietre de hotar” ; 0,20 

wAetuU»)tH4ş iW8 te*tâluti<b de» t a  ininzuâ 
nopţii.

TVR 2 •
IM  TVR C luj-K .; 080 Refrenele a- 

mintirijer; 9, ■ Ora de muz£c3; 10,00
Telejurnal W orldnet; DUO, satelit;
12.00 Gong (r); 1030 Armonii chm erale;
13.00 Capitale culturale europene: Vene
ţ ia ;  1010 Serialul serialelor: 1080 De 
lingua latin» ; 15,30 Arte vizaafe; 16,00
D.a.; 16,30 Succesoarea (s ) ; 17#0 Mini
er»*, 17.40 Wara Mujcr ( s ) ;  IS ^ i m u s iu -  
ne te  limba m aghiară; 20,00 Actualităţi; 
29.4# Video-satelit; 21M  TVM Mesager;
21.30 Formula 3 (cs); 22,00 TVŞ Europe;
22.30 Santa Barbara (ep. 23) ; 23,15 Cafe
neaua literari.

JOI, 13 OCTOMBRIE

ÎTVB 1
7,00 TVM Tclem atinal; 1028 Desene

anim ate; 1050 L uate străine: engleza 
americană, germ ana; 1058 Video-satelit 
(CFI) ; 12,15 Mala M ujer te /r t ; 1005 1001 
audiţii s Cristian M andeal; 1440 TVB 
laşi şi Cluj-Napoca; 1640 Divertisment 
internaţional; 17,80 Sub semnul întrebă
rii: jocul amenzilor; 18,00 C roaografii;

M »0 Dtei$
Ceaiul de te ora 5r

s t e
. . 1 , «»49 RHmuri ------------ -----------------

M esager; 2140. D o  memoria: R. Ciucea- 
nu; 2089 TVŞ E prţpe; 2240 Santa Bar
bara (s); 23U5 Eurogol.

VlNERL 14 OCTOMBUiB

C V R  1
7 fiO TVM Telem atfnal;  IM » Lumină 

4 in  lumină: SL Cuvioasă- f M K t e t » ;  
1030 Desme aalm ato; 11,45 MTV: m ari 
h i « r i ;  a i S  Ntela NŞujer (sM ; 1085.184» 
au d iţii; 1040 TVB teşi şi Cf 
1045 M urii» populară; 16,25

ipform eazâ;

«#.-%) ţ * m o  Aci
sport; 20,45 Tezaur i 
decisiv £S.D.A„ 1077); 234 
m eu tară ; 23,50 Actualităl 
nete iu b iţii; 030 MTV:
1,00 Cinematograful de 
bada.

T V R  2
IfiO TVR Cluj-N .; 8,00 Matinal Jazz; 

93W Ora de m uzică; 1000 Telejurnal
W orlănei; 1040 Vidco-satriHţ 1089 '

'< £N X !r.
Euro Top 20;

Lam-

pozion (r); 1245 V lip u ri; 15. *
niversări cu lturale; 14.10 V arietăţi; 0 H  
Arena ; 1000 Dai.; 1030 
17.00 Bursa Invenţiilor; 
p u r i ;  1010 Mala Mujer (ţp. 77 
Concert simfonic; 2L00 TVM Mesager; 
21.30 Oameni care au  fosf: ing, A. 5a- 
ligny ,* 22,00 TV5 Europe; 22.3f Mt*rica 
e viaţa fliea; 23,00 Teatru (TV s „Gaiţele" 
de A l  Kbiţescu (p. I I ) ; 0 ,6  VideocUpuri.

* SAMBATA, 15 OCTOMBRIE 
. T V R  1

7,00 Bujjă dimineaţa de la  la f i j  9,10

Şapte note fermecate; 10,00 Btt şi MfeGce 
(cp. 2); 10,30 Pas cu pas; 11,30 Ecranul; 
12.30 Povestea vorbei ; 13,1)0 M B audiţii; 
14,10 Turnul Babei: D.a; : ServîcKle se
crete (s); 17,45 Handbal feminin: Chi- 
mistul Rm. Vâlcea — Lokomotlv Zagreb 
(d., repr. 2); Bărci pneumatice (Dane- > 
marca); Beverfy Hills. 90M0 (s); 1045
Mapamond; 19,15 Trieendctepedia; 2000 
Actualităţi, meteo; 20,45 Mancuso de la 
FBI (ep. 13); 21.45 Varietăţi, varietăţi; 
2240 Sport; 23,00 MTV; Bare Tep 20; 
2348 Hunter (*); 050 Varietăţi Interna 
ţiopale. . . .

T V R  2 '
sâmbătă. Program L 

ţdfapeva; 1000 
. Magaeiu «te sfârşit de săp

tămână. Program al Studioului TVB din 
laşi ; 1000 Desene antamt* 1038 Sfkcee- 
sparea ( s ) ; UA» studiate de literatură; 
4089 Tradiţii; tŞ M  '
Pariaţi pe 
m U t  20.30 
Mesager; 21.3» Pianiste Cinema > lfi»; 
2089 FetbM : F.C. Valewcia ~  Bar- 
Celena; 2098 Jaza-mogazb»; «4» Befre 

''ite de neuitaL

DUMINICA. 1» OCTOMBRIE

sM PăNFM i ***>•'****■ -***
8,00 Bună dimineaţa ! ; 9,10 Arlechino ; 

1089 Fmriaetiea -ăaaa* MeUep (e);  10^0
Lumină din lumină ; H»45 Şandr 

: cuin: . T  . .
satutul; 13#» Metod#? popu- 

1 . î  30 Atlas ;; 14,29 Vidfco-joc»naga- 
z in |J |H > e speciăK concepută de Re
dacţia •?* Şi Concursuri; VtJŞŞ Star 
Trek (e&  4(8; 18,45 A doua Românie ; 
1013 2088 ActeaHtăf, me
teo ; 2040 ŢM prul prăbuşirii (Ş.U.A., 
1990); 2030 iH n ic tu rS  şi geografe sa
c r i ;  23,45 Maeştri de U p p H ; 0 ^  Stu
dioul şlagărelor; 1,00 P&Ublina s i tă  de 
metrL • .

ţU; B038 Convieţuiri; 1030 
camjteoa 1 (csfc 20S» Actua- 
RitmurJ muzicale; HfiO TVM

•> "h

T V R  $
5X2. Magarih ' duminical de Ia 

1340 Dx Quten (ălr) ; 14.10 Trenul 
’87); 1038 Suc- 

|( s ) ; 17,W Serat» T V ; 10M Das- 
Planetei (do); 20,00 Actualităţi; 

aenf muzical; 21.88 TVM 
Mesager Sport studio; 22,00 POe-

WaSpUmitman; 22,ts  La puterea a 
doua ; 2000 Santa Barbara (ep. 25); 23,45 
Emisiune de diverfişment.

O
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AdmMstreţia Financiară 
a municipiului Deva

ORGANIZEAZĂ

I
*>»aagîg»?»Taf ?̂
ţ$ m m m

în data de 28 OCTOMBRIE 1994, ora 
10, la sediul instituţiei din Deva, Piaţa 
Uniriij nr. 2, pentru ocuparea următoa
relor posturi :

•  REFERENT DE SPECIALITATE 
(economist), profilul finanţe-contabilitate 
— 3 posturi vacante în cadrul TREZO
RERIEI DEVA.

Se pot prezenta la concurs şi absol
venţi ai învăţământului superior econo
mic din promoţia anului 1994.

Relaţii suplimentare privind condiţii
le de participare, actele necesare înscrierii 

. la concurs, tematica şi bibliografia se ob
ţin la sediul instituţiei, biroul salarizare, 
juridic şi administrativ, camera 11.

Firmă germano-rcmină
cu reprezentanţă generală în România

Caută parteneri de afaceri, firme cu 
spaţii comerciale, în toate oraşele mari din 
ţară, în scopul vânzării produselor noas
tre :

•  aparate de aer condiţionat (răcire 
şi încălzire) şi •  produse de uz casnic (ma
şini de spălat automate, maşini de spălat 
vase, maşini de uscat rufe).

Cei interesaţi se pot adresa firmei, 
GERROM — Bucureşti prin fax nr. 01/ 
210 17 88 sau 01/210 1155.

m
în  data de 20 octombrie 1994, ora 10, 

la sediul S.C. „Haber Internaţional“ S.A. 
Haţeg, se organizează LICITAŢIE pentru 
vânzarea a două autoturisme ARO 244 D 
şi 243 D.

Informaţii la tel. 770540.

Consiliul local Crişcior
ANUNŢĂ SCOATEREA LA

s

a unor mijloace fixe ale fostului C.A.P. din 
Zdrapţi.

Licitaţia va avea loc în data de 26 oc
to m b rie  1994, ora 10, la sediul Consi- 
\ liului local Crişeiori Pn caz de neadjude- < 
} care, licitaţia se va repeta în fiecare zi 
| de marţi, la aceeaşi oră, timp de trei 
\ săptămâni.

NOU!
‘oriti să vă economisiţi banii? “■> , •

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

DOAR MOI,
în  co la b o ra re  cu 

c e le  m a i p restig io a se  
firm e  In tern aţio n a le  

diri d o m e n iu l fo to , vă  
p u tem  "ndeplini 
a c e s te  d o rin ţe i

W h m tM e

* fotografii tip POLAROID 

Pentru profesionişti;

REDUCfRt Df PRiTURI

s x .  s r f m p f O N  S R t ,

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursa» 

■; n r .  I

GROŞI
•  zahăr
•  ulei floarea soarelui — import
•  bogat sortiment de coniacuri
•  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) şi indigene

Telefon 717439. (90076)

•  FRIGIDERE, ARA GAZE, TELEVIZOARE.

• MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE

•  G F rF Ş iF , FÂiwh#TÂ^- w R iF f .T F  D 'N  ACR1L.F ’

SE POT ACHIZIŢIONA DIN STOC SAU LA COMANDA Ci 

PLATA C ASH SAU IN RATE
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND -  
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AL’ S .c ; "UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL DEVA

SITUAT IN CARTIER DACIA. STR. DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P-1G (TURNj.

LA COMAN0Â NIARTURILE ACHITATE POT F! LIVRATE LA 
DOMICILIUL CLIENTULUI,

INFORMAŢII IA TELEFON: 62J3 28

s
i
i

\

!  ! 
t 
\ 
\ 
\

m

UNIVERSAL
n i

Hă*-, . V 2 uec emaw
•40 ■■■■ ' ̂  :■?
* - i  i t

“ Slr “ESicka

\ f H i OoroofCki* jtt

PO LIC L IN IC A  ,

COMPLEXUL „EUROVENUS"
Situai in DEVA — SÎNTUHALM (intersec

ţia Hunedoara). I

Vă oferă prin
SUPERMARCHET ul METRO MOBILA 

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

tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase» 
birouri, meşe. scaune. 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc.

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este 
specializat in dotarea băncilor, a firmelor şl a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon
tarea mobilierului Ia domiciliu) clientului.

PROGRAM:
zilnic intre orele 3—20 
sâmbăta 9—14
duminica 9—13

Informaţii suplimentare la telefoanele: 054/ 
628338, 626294; 621086

. S C. M AG -
J j W  ROM s * L

S.C. QUASAR ELECTRO S R L.
-DEVA B d D e c « b a t  bI R p a r te r  

Tti/Fax « î m i  614984
VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* TV c o lo r  M e g a v ls lo n ,S a m s u n g .G o ld s ta r  

’ I n s ta la ţ i i  c o m p le te  d e  s a te l i t

" F r ig id e r e  s l c o n g e la to a r e  A rc tic

* V ltr to e  f r ig o r i f ic e  

• V td e o p l  a yer, V ld e o re c o  rd e r

* M a ş in i a u t o m a t e  <te s p a la t
* Toata gam a de  p ro d u se  e le c tro c a in  -- > .,-- ia

De asemenea .va oferă EN GROS 
’ tas*»audio %t Racfcs

MOTEL J3IANA“ 
GEOAGiU • BAI

Lansează un nou produs răcoritor pe piaţă 
..ŢlP-ŢUP-

Argumente:
— mai ieftin
— mai sănătos
— m si reconfortant 1
— la standardele internaţionale 
T el 054/648280; 054/648282.

S.C. Alimentara S. A. Deva
str. 1 Decembrie, nr. 30

Organizează concurs de selecţie pentru o- 
euparea postului de

MANAGER

Condiţiile de participare sunt cele prevă
zute de Legea nr. 66/1993 şi Normele Metodo
logice nr. 1/1994, publicate în M.O. nr. 54/ 
2,03.1994.

Documentele de prezentare a societăţii pot 
fl consultate la sediul acesteia.

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI 
CONTABILILOR AUTORIZAŢI 

FILIALA HUNEDOARA — DEVA 
. Anunţă ţinerea adunării generate in data 

de 14 octombrie 1994, ora, 17,60, in sala de şe
dinţe a Direcţiei Generale a Finanţelor Publiee 
şi Controlului Financiar de Stat (Palatul Admi
nistrativ, etaj I).

I
Candidaţii vor depune ofertele în plic si

gilat, cu îndeplinirea condiţiilor legale, fn ter
men de 30 de zile de la data ultimei publicări. |

I Relaţii suplimentare la telefon nr. 616406. *

S.C. Comsim S.A. Simeria
Cu sediul în Simeria, str. Piaţa Unirii, i 

bl. 18, parter 
A N U N Ţ Ă

Organizarea CONCURSULUI DE SELEC
ŢIE ŞI DESEMNAREA MANAGERULUI, în  
conformitate cu prevederile Legii nr. 68/1993 
şi a Normelor Metodologice de aplicare a aceste
ia.

Ofertele vor fi depuse la sediul societăţii 
. comerciale în plic sigilat, in termen de 30 zile 
1 de la ultima publicare.
i Relaţii suplimentare Ia tel. 661513. (CEC)
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ANIVERSARI

•  Acum, când împlineşti 
88 de ani dragă Cibian Io. 
nel, din Hărţăgani, soţia, 
fiicele, ginerele şi nepotul

i 'Adrian Iţi urează, „La mulţi 
,an i“. (91233)

•  Toate florile din lu
me pentru Patricia Cristina 
Stingă la  a 20-a aniversare.

; JLa mulţi ani". Mama.
(91378)

VAN7.AR1 -  
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament trei 
eamere, central, decoman- 
idat, două băi, mobilă, a- 
paratură electronică, de 
jjz casnic, autoturism „Re- 
nault 18“, înmatriculat, 
combină Claas (secerat). In
formaţii Haţeg — 770948.

(9696)
•  Vând Urgent aparta

m ent 4 camere, centru. Tel. 
614275. (9695)

•  Vând garsonieră De
va, str. Mărăşti, bl. 23,

- etaj ‘ 3, tel. 624395. ■
(91368)

•  Vând Ioc de casă, 22 
ari, Peştişu Mare, posibi
lită ţi apă, gaz, telefon

-  614033.. r (91367)
•  Vând teren intravilan

prelungire str. Vulcan, tel. 
621155. (91366)

•  Vând maşină îngheţa-, 
lă , preţ convenabil. InfoT. 
m aţii la telefon 218, Ilia.

(91365)
•  Vând (schimb cu SRD) 

apartam ent două camere,
I (Deva, bl. P 4, ap. 33 (zo-

•ha Centrofarm).
(91363)

•  Vând motocicletă MX 
i— ş r z  250, înmatriculată,

. 6 ani şi mini Mobra, Deva, 
fel 617694. (91361),

•  Vând urgent garsonie- 
x ră, bdul Decebal, zonă pie.

ţei şi teren 0,39 ha, str. 
Depozitelor,: tel. 615080.

(91360)
•  Vând urgent aparta

m ent 3 camere, 8 milioane, 
negociabil, fel. 629708.

- ţ.V ţ i  . : . (91246)
•  Vând apartament două 

Camere; str. Eminescu, bl. 
42, sau schimb cu garso
nieră central, etaj I sau II. 
Informaţii tel. 626971.

(91203)
•  Firmă vinde telefax 

Panasonic nou. Telefon 
624010, după ora 20.

(91357)
_ •  Vând Fiat Ritmo 85 

şi Unio pentru piese, tel. 
777360, 762110

(91354)
•  Vând apartament 2 

camere. 'Gojdu, bl. F 1, 
tel. 617667.

(91302)
•  Vând cazan ţuică 80

litri. Ilia, str. ‘Libertăţii, 
nr. 92. (91348)

•  Vând Dacia 500 Lăstun,
stare bună, 600 DM, tele
fon 6 1 8 5 4 2 . , ,

(91343)
•  Vând autocamion Raba 

10 tone R. 10215, cu prelată 
şi remorcă 7 tone, plus 
pjese de schimb, aparta
ment două camere mobilat, 
eu telefon, etaj 1. Liliacu
lui. Informaţii la tel. 
624512, 623588,'după ora-’18.

(91303)
•  Vând 2000 mp teren

intravilan Cu pomi fructi
feri, viţă de vie, mate
riale de construcţie Tel. 
611850.. (91372) *

•  Vând (schimb) aparta- 
. m ent 4* camere, etaj 1, zo

na  Mioriţa, cu apartament

2 camere, plus diferenţă, 
telefon 629765. - -

(91374)
- •  Vând apartament 2 
camere, Micro 15, saU 
schimb cu garsonieră. Tei. 
615469. (91371)

•  Ş.C. Prodimpex 
Aura SRL Deva — co
fetărie cartier Gojdu, 
str. Mărăşti, vinde en 
gros zahăr tos „Cristal" 
cu 818 lei plus TVA. 
Tel. 613045.

$137?)

•  Vând apartament 2 
camere, Dacia, tel. 628363.

(91381)
•  Vând apartament 2 

camere, mobilă diversă, 
bună, negociabil, Deva, Mi
cro 15, bl. 20, ap. 56.

(91380)
•  S.C. vinde en gros, en

detaiUe geci piele China, 
preţ convenabil. Telefon 
611197. (91379)

•  Vând aparate poker
electronice noi, garanţie. 
Deva, Progresului, 9, bl. 
D, sc. 2, ap. 17, telefon 
056/206450. (91199)

•  Cumpăr caroserie 
Opel Ascona C 1,6. Tele
fon 616043', 628557.

(91375)
•  Vând Volkswagen Golf 

motorină, înscris şi multe 
piese rezervă 647099.

. . .  (91386)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, deasu. 
pra farmaciei Progresului, 
decomandat, faianţă, 8 500 
DM, telefon 627636.

(91385)
•  S.C, Calatis S.A. Ilia

anunţă licitaţie în ’ fiecare 
vineri, ora 10, începând 
cu data de ,14 octombrie 
1994, în vederea închirie
rii de spaţii pentru depo
zitare şi activităţi de pro
ducţie, (91387)

•  Moara din satul Bârsău, 
nr. 240, vinde tărâţe de 
grâu la preţul de 160 lei/ 
kg (inclusiv TVA).

(91377)
*» Vând ţirgent ori 

■schimb cu Bucureşti a- 
partament două camere, zo
na centrală Deva. Tel. 
61725 — Deva, 016/883357.

“ (91312)
•  Vând casă, Balata, 123.

(91318)

•  Vând urgent a- 
partament 3 camere şi 
teren intravilan. Deva, 
telefon 622643.

(91392)

•  Vând urgent -' aparta
ment 2 camere Tel. 623870. 
orele 13—22. ' ■ ■

■ V ;  (91391)
•  Vând apartament 2 

camere, ultracentral, de
comandate, 11 500 000, ne
gociabil.. Tel. 620Ş23.

(91399)
•  Vând autodubă Fia^ 

Ducato, 1988, 122000 km, 2,5
' tone, stare excepţională, 
Deva, telefon 615628.

■ (91400)
•  Vând eh gros haine 

import nesortate, 2714 lei/ 
kg (inclusiv TVA), Deva, 
telefon 627929.

(91309)
•  Vând sau schimb casă

cu grădină în satul Baldo- 
vini, cu apartament trei 
camere în Brad. Telefon 
651093. (9589)

•  Filiala de Reţele E- 
lectrice Deva vinde la li
citaţie publică mijloace fixe 
din dotare. Lista este afi
şată la sediul diri Deva, 
str. G. Enescu, 39 şi de 
asemenea la sediile secţii
lor şi centrelor filiale din

Petroşani, H aţeg,; Hunedoa
ra, Qrăştie şi Brad Inci
taţia va avea loc în data 
de  12 octombrie 1994, Ia 
sediul din Deva, la ora 
10. înscrierea pentru li
citaţie, precum şi depunerea 
anticipaţiei se face până la 
data de 12 octombrie 1994, 
ora 9. Relaţii suplimen
tare la telefon 613685,

(91193)

•  Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea — 

cumpărarea apartamen- 
telor, caselor, terenu

rilor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit.

(90564)

•  Vând apartament 2 
camere, Deva, Dacţia, , etaj 
2. Telefon 624842. '

(90857)
•  S.O. MERCUR S.A. Brad 

reaminteşte celor intere
saţi eă organizează în fie
care luni, ora 10, licitaţie 
pentru mijloace fixe dispo
nibile.

•  Vând apartament 2
camere, relaţii tel. 716414, 
după ora 17. (1207)

•  Vând apartament trei 
camere, Hunedoara, str. 
A. Iancu, telefon 724573.

(1289)
•  Vând garsonieră, eon..'

fort I, Hunedoara, zona 
cantina-restaurant. Telefon 
713866. t (1297)

•  Vând casă, Bucureşti, 
sau schimb cu Hunedoara 
sau Deva . Informaţii tel. 
715109, 01/6685526.

(1298)
•  Vând garsonieră, tei. 

715657, şi apartament trei 
camere, telefon 718377.

. (1299)
•  Vând teren 850 mp. Si-

meriă, 1 Decembrie. Tel. 
713048. (1507)
, •  Vând garsonieră con. 

fort I, mobilată, zona tea
tru . Telefon 718427|

(1501)
, •  Vând apartament ' 4 

camerer etaj -II (bloc CEC), 
informaţii 724018, orele 16 
— 20. - (1503).

•  Vând ..urgent 2 aparta
mente', două camere cen-.. 
t |a l, cumpăr apartament -2 
camere, ‘ieftin Tel. 614340, . 
626392.---- -

ÎNCHIRIERI
•  Ofer pentru închiriat

spaţiu comercial 'sau de
pozit atelier. Tel. 711706.

(1296) -
•  închiriez două aparta

mente cu 2 camere cu gaz, 
tel. 624292. (91359)

PIERDERI
» •  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Cioca 
ţlonstantin, eliberată de 
„Siderurgica" S.A. Hune
doara. O declar nulă. - * 

(1300)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb (vând) gar

sonieră-mobilată, Petroşani 
cu similar Deva. 6545840, o- 
reie 14-20. “ ‘  (91355)

DIVERSE
•  Caut persoană in

vârstă pentru întreţinere, 
preiau contract apartament 
2—3 camere. Informaţii 
622107. (91347)

•  Meditez sau pregătesc 
lecţiile cu elevi din el. 
I—IV, telefon 614077

(91157)
•  împrumuturi în lei la

Casa de Amanet Simeria, 
zilnic 8—12, 15—17,, tele
fon 661721. $1136)

•  Meditez matematică; 
clasele V—X, la domici
liul personal sau al clien
tului, -telefon 626889.

(91351)

« S.Gr- Prost Conialim 
Dina SRL din localitatea 
Ponor; judeţul Hunedoara, 
anunţă intenţia de majora
re a adaosului comercial 
la ' toate produsele (de 90 
la sută maxim), începând 
cu data de 1 noiembrie 
1994. (91376)

•  S.C. Nora . Servimpex 
SRL Deva anunţă majora
rea adaosului comercial.

(91343)

•  S.C. Teobern Co- 
mimpex SRL anunţă 
deschiderea unui ma
gazin de desfacere pie
se auto import, cu se
diul în Haţeg, bl. C 1, 
bis, ap. 24, parter.

(91383)

- •  Societate de con
strucţii angajează e- 
conomist bărbat, ab
solvent promoţia 1993
— 1994, inginer — sub. 
inginer constructor, ab
solvent promoţia 1993- 
’94, inginer — subingi- 
ner instalator, absol
vent promoţia 1993 — 
1994. Relaţii la tele
fon 617679

(91396)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Muzică de suflet, mu
zică nunţi. Tel. 711953, o- 
rele 18—21. -

' (1270)
•  Mişu Luppa anunţă 

excursie Polonia, dumini
că, 9 octombrie, 40 000 lei, 
Turcia, 16 octombrie, 50 000- 
lei. Tel. 612166 şi 714352.

(90849)

COMEMORĂRI
•  Cu durere şi tristeţe 

ne plecăm frunţile asupra 
mormântului rece care ' .nu 
ne alină durerea din su
flet şi nu ne usucă lacri
mile la împlinirea unui an 
de la dispariţia fulgerătoa
re, la numai 49 de ani, a 
celui care a fost cel mai 
bun soţ, tată şi.socru

NIţjOI.AK OBLICA
Veşnic vei trăi iii sufle

tele noastre îndurerate. 
Dumnezeu să : te odih
nească îri pace i Fartfflîafr 

• (91382)
•  Pios omagiu şi ne-

; ştearsă-am in târb 'regreta* 
tu lu l meu soţ - ■ - - -

IOAN TARĂU, 
la doi ani după deces.

(91239)

•  Gu' adâncă durere 
amintim împlinirea unui an 
de când a plecat ~ dihtre 
noi cea mai bună soţie, mp;, 
mă, soacră şi bunica

■ f u l e a  s u s a n a  --
' Comemorarea — dumini
că, 9 octombrie, în Bpşorod. 
Nu te vom uita. Familia- 

- (9694)

•  Cu multă tristeţe 
• ne amintim că s’-a îm
plinit un an de când a 
plecat dintre noi o dra
gă elevă şi colegă 

■f DORINA
p â v a l e a n u  ,

Diriginta şi colege
le din clasa a X ll-a A 
nu te vor uita , nici
odată.

(91350)

D E C E S E
•  Mama Maria, fratele

Ioan, cumnata Mărioara, 
nepoţii Cornelia şi- Tiberiu, 
strănepotul Claudiu aduc 
un ultim om agiu, celui care 
a fost - ‘

MĂRCI. TOMA,
"de 46 de ani.'

Nu ;c  vom uita nici
odată! (91388)

•  Ro'ziea soţie; copiii 
Sorin, .Cătălin şi Mihaela 
mulţumesc pe aceasta cale 
tuturor rudelor; prietenilor 
şi cunoscuţilor, precum şi. 
conducerii I.C.S.H. S.A.,' 
Autobazei, Primăriei Hu
nedoara şi SecUei Drumuri 
naţionale Deira, care au 
condus pe ultimul drum 
pe cel care a fost un bun

s soţ, lată şi -bunic,
MORARU lACOfc, 

în vârstă de 53 ani.
(1502)

•  Fiul Cristian, nora 
Jeni, nepotul Răzvan, 
profund îndureraţi, a- 
nunţă stingerea din 
viaţă a iubitului . lor 
tată, socru şi bunic 

MIRGEA MIIIUŢ, 
în vârstă de 53 ani. 
înhum area — luni, 1 0

octombrie, la Cimiti
rul Bej an.

;. (91403)

•  Pios omagiu şi 
neştearsă .am intire re
gretatului nostru 

MIRCEA MIIIUŢ
Sincere condoleanţe 

celor rămaşi. Fam i
lia Oprean Felician.

(91403)

NOU ! EN GROS - 
, SPECIALITĂŢI 

.  GAŞCA IMPORT
J CALITATE EXTRA

Cele mai mici preţuri din ţară  (între 1100 — 
2 300 lei/kg). Iitfdrmâţii HAŢEG, str. T, Vladimi- 
reşcu, Magazin bl. .15, Tel. 777486. SIMERIA, str. 
î  Decembrie, Magazin bl. 104. Tel. 660111.

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA
Str. Depozitelor, nr. 17 

Nr. reg. comerţului J  20/123/91 
- , . '  Cod fiscal 21180II

NOTIFICARE
priyind intenţia de majorare a tarifelor de trans- 

îport şi servicii la prestaţiile executate pentru agen- 
J ţii economici şi persoane fizice, Ca urmare a creştc- 
i rii cotelor de amortizare conf. Legii 15/1994.

Aplicarea majorării de preţuri se va efectua înce- 
! pând cu data  de 01. XI. 1994. ,

![ Denumire serviciu Indice maximi 
do majorare |

j î —» Transport m arfă 25 la sută !
«!— Reparaţii autov., asistenţă tehnică.
!■ servicii auto 15 la sută ■
j!— Inspecţii tehnice auto 15 la sută !
>î— Multiplicări xerox 
W V W IW W W W M W W yW V W A W W '

15 la sută j 
NWWVWWWW

0. M P. S. 

SITUAŢIA 

locurilor 
de muncă

la data
de 04/10/1994
Meserie N r. locuri

Agent asigurări . 30
Agent comercial 1
Asistent medical - 1
Barman K
Bobinator i

' Brutar "  10
Bucătar 4
Coafeză - • V
Consilier juridic 1
Contabil şef 2

• Contabil st. medii 6
Croitor 135
Curăţitor ace cale 3
Dansator 20
Drumar 10
Dulgher 16
Economist 23
Electrician ■' ■ 5-.-
Electrician auto 1
Eiectmexcavatorist 1
Electronist 1
Farmacist '*

Fierar-betonist . ; "ţr{
Fochist . r.l' A-
Frezor
Ing. chimist
Ing. construcţii , '■;;•■■ 8

Tng. electronice., ■■‘- '5î •:■
Ing. geodezie '■■//■'il-V
Ing. mecanic
Ing. metalurg '■v .A /
Instalator i,; 2
Jurist :-;v 2 .
Lăcătuş 17
Lucrător gestionai' t
■Macaragiu' %r 4
Măcelar 3
Maistru C.I .D.P. 2
Maistru electronice. >
Maistru tâmplar 1
Mecanic auto 2
Mecanic întreţinere 1
Medic 5
Miner salvator prob 10
Mozaicar 7
Muncitor silvic î-v-gr.
Ospătar . 18
Paznic 1
Pictor decorator 1
Pregătitor de şarje 1
Reprezentant filială 13
Revizor cont&bil 1
Şef de structură t
Şef filială
Specialist marketing 4'".-
Strungar
Sudor 9
Tăbăcar 1.
Tâmplar 28
Ţesătoare 4
Tinichigiu auto 3
Tractorist rutierist ' 1
Tumător-formator 8
Vânzător 33
Zidar pietrar 10 -
Zidar rosartencuitor 11
Zidar şamotor A

TOTAL 542
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