
•  NEW YORK. Admi
nistraţia Clinton a înce
put consultări cu aliaţii 
săi din NATO referitoare 
la modalităţile de accele
rare a admiterii ţărilor 
foste comuniste în NATO 
— informează Keuter, c i
tând din ediţia de joi a 
cotidianului The New York 
Times.

; . ţ r.
Noua iniţiativă a Ad

ministraţiei, scrie ziarul, 
reflectă faptul că oficiali-» 
tăţile de la Washington au 
realizat că Parteneriatul 
pentru pace „este inadec
vat şi că a fost supraesti
mat în momentul lansării".

„Mare parte din retorica 
folosită în trecut a fost lip
sită de substanţă", a afir
mat o oficialitate de rang 
înalt din Administraţie, a- 
dăugând că, în prezent, 
executivul american do
reşte să iniţieze convorbiri 
cu potenţialii noi membri

ai NATO fat legătură cu 
modalităţile şi motivaţiile 
aderării lor la Alianţa 

''.Atlantică.
Cu toate acestea, planul 

Washingtonului nu men
ţionează o chestiune arză
toare, aceea a momentului 
în care fostele ţări Co
muniste vor putea intra 
efectiv sub „umbrela" A- 
lianţei, arată aceeaşi sursă.
■ ă  KUWEIT. Irakul ar 

urma să anunţe înainte  
de jumătatea lunii noiem
brie" că recunoaşte oficial 
frontierele Kuweitului. An-

drei Kozârev obţinuse — în 
timpul misiuni! sale lâliag- 
dad, din luna octombrie — o 
declaraţie de intenţii prin 
care liderii irakieni se an
gajau să recunoască suve
ranitatea şi noile frontiere 
ale Kuweitului — decise 
de rezoluţia 833 a Consi
liului de Securitate al 
ONU.

Prin rezoluţia 949 (adop
tată de Consiliul de Secu
ritate cu ocazia escaladării 
tensiunii în zona Golfului), 
i se cerea Irakului „să se 
angajeze, fără echivoc —

respectând pe deplin şl în 
mod oficial procedurile 
constituţionale — să res
pecte suveranitatea, inte
gritatea teritorială şi fron
tierele Kuweitului, aşa cum. 
prevăd rezoluţiile 687 şi 
833"; precizează AFP.

•  BEIJING. Parlamentul 
chinez a adoptat o lege 
destinată să „reducă nu
mărul naşterilor de copii 
anormali din punct de ve
dere fizic sau mental", a 
anunţat agenţia oficială 
Xinhua, preluată de Re- 
uter şi France Presse.

’ânormai'®

Potrivit 
femele însăr 
făt este „grav 
sau purtător al unei boli e- 
reditare vă fi . încurajată 
să avorteze. „Mama este 
cea care va avea ultimul 
cuvânt în ceea ce pri
veşte un eventual avort", 
se precizează,

Intitulată „Pentru protec
ţia sănătăţii'femeilor şi a 
copiilor", legea are drept 
scop asigurarea unor „ge
neraţii sănătoase" şi „ame
liorarea calităţii populaţiei", 
se menţionează.

■ i 
U.Z.P. se regrupează;

Au avut loc, la Eforie Nord, lucrările celui de al I 
II 1-lea Congres al Societăţii Ziariştilor din România.' 
Discuţii îndelungi, controversate, cu acuze şi replici, |  
eu alegeri şi speranţe şi cu un nou preşedinte al soeie- | 
taţii — un distins coleg de la „Gazeta de Tr.msilva- | 
nia" din Braşov, înfrângând orgoliul excesiv al bucu- < 
reştenilor. NU este uri mare succes al cuiva, dar poate |  
este. totuşi, o speranţă. ‘ ' •
■ Se pregăteşte Conferinţa Naţională a Uniunii Ziarişti - |

lor Profesionişti din România, programată in ultima deca-, 
dă a lunii noiembrie a.c. Ce va fi, cum sc vor derula lu* I 
orăriJe, cine va accede la timonă, vom vedea şi vom , 
spune. i

Cert este că, asemenea parlamentului şi guvernu 
lui, asemenea puzderiei de partide şi. constelaţii de - 
organisme rion-guyernameiTtale, nici presa nu-şl află J 
cadenţa organizatorică şi de implicare dinamică în . 
viaţa Cetăţii ca a patra putere în stat, cum se | 
crede.

Tocmai de aceea, sesizând slăbiciunile S.Z.R. şi I 
A.Z.lî. -  organisme mai ales sindicale, fără forţă şi } 
coerenţă în exerciţiul profesional —, Uniunea Z ia-« 
i-iştilor Profesionişti din România caută căi de regru-J 
pare, de reorganizare şi fortificare, mizând pe atribu-, 
telc sale perseverent şi eficient probate de practică, |  
încât să consolideze un organism sănătos, viabil, o ri-, 
când gata să-şi pună în valoare capacitatea, forţa,} 
disponibilitatea profesională, să alcătuiască un pilon « 
de maximă rezistenţă pentru consolidarea statului de I 
drept în România.

Asemenea deziderate şi opţiuni au fost dezbătute I 
de curând la Sibiu, în-cadrul unei consfătuiri a re-, 
pre/entanţilor filialelor U.Z.P. din judeţele Transil-| 
vaniei (cele câteva care au răspuns acestui generos * 
demers al pub’iciştilor români), în idcca pregătirii I 
Conferinţei Naţionale, argumentării opţiunilor sale. J 
stabilirii ilnor măsuri pentru programul de viitor. >

N-at) lipsit câteva „ţepi" amicale între provincie * 
şi Genitală. însă reprezentanţii la vârf ai U.Z.P. şi » 
.slujbaşii" dîti provincie au aşezat fără convulsii pun-I, 
tea de înţelegere intre ei şi se-pare că ziariştii profe- I 
.sioni.şti din ţâră —- cei atestaţi şi cei ce întrunesc con-f 
diţiile atestării şi achită regulat modesta cotizaţie că- j 
ire organismul central — vor reuşi să meargă mânâ-h I  
mână spre atingerea intereselor majore ale presei rb -* 
mâneşti. Gtyţătât maicjnult ; acum când glasul presei |  
este slab receptat de organismele puterii, când paria- - 
montării îngroaşă gluma nepriceperii şi nesăbuinţei, 
dictând pedepse aspre pentru ziariştii docenţi, integri. > 
neîmpăcaţi f-u ranwima, cu corupţia, cu fărădelegea, |

•Să strângem rândurile, aşadar, -toţi ziariştii ade- - 
vârâţi şi să ne aşezăm' rosturile aşa cum ne'dictează |  • 
conştiinţa de oameni şi aşa cum ne îndreptăţesc .le- *i: 
gile ţării. . ..' ,\;vTri.:riţri

«t

I

cotidian independent
/Ynul VI •  Nr. 1245 •  Sâm bătă, 29, D um inică, 90 octom brie 1994 8 pagini •  100 le i

DUMITRI G1IEONEA

Sâmbătă, 22 octombrie 
a.c., după încheierea Con
venţiei Naţionale a Parti
dului Democrat, ce a avut 
loc la 1 Cluj-Napoca, dl 
Petre iloraan, liderul aces
tei formaţiuni politice, a 
avut amabilitatea să stea 
de vorbă cu ziariştii care 
au participat la respecti
vul eveniment. Consemnăm 
în continuare- întrebările* 
puse şi răspunsurile ofe
rite.

întrebare.-' Dacă Parti
dul Democrat ar ajunge la 
putere, ar accepta colabo
rarea cu Partidul- - Demo
craţiei Sociale ?

Răspuns: Lucrul acesta 
devine posibil şi suntem 
gata să-1 facem. Ne con
siderăm parte la o nouă 
guvernare deoarece, cel 
puţin acum, nu se poate 
imagina a fi eficient un 
guvern- nionocolor, fără ca 
acesta sa se întemeieze şi 

E pe ’ alianţe ! foarte clare.
- Totodată, noi ţinem şi res-,  
pectăm cele două declara
ţii comune, -încheiate cu 
partidele din Convenţia 
Democratică, in 17 iunie

anul trecut şi în ianuarie 
anul acesta, intitulate „Pact 

de guvernare", in care nu nu
mai că suntem gata să ne a- 
sumăm răspunderea gu
vernării, dar suntem gata 
să discutăm despre acest 
lucru cu moderaţii din 
P.D.Ş.R., pentru ieşirea 
imediată a ţarii din criză.

L : Cum vedeţi integra
rea României iii N.Ă.T.O.?

liţică. Cu alte cuvinte, po
litica e cea care decide ce 
se întâmplă în domeniul 
militar. Victoria aliaţilor 
în- războiul rece a consti
tuit o ‘ investiţie politică 

. puternică pentru crearea in 
Europa a unor democraţii 
liberale. Dacă Planul Mar- 
chall. a condus la apari- - 
ţia democraţiilor şl conso- 

. lidarea lor, el a avut o e-

C o n fe rin ţo  d e  p re ta

a  d k ii PETRE R O M A N
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CONCURSUL FOTO CU PREMII

Rri: Ceea ce N4-T.O. 
ne-a; oferit până in prezent 
este Parteneriatul pentru 
pace, â cărui principală 
consistenţă este' integrarea 
militară, adică realizarea 
interoperativităţii în do
meniul militar, şi al con
lucrării instituţiilor milita- . 
re. Asta nu acoperă nici 
pe departe spectrul prore-, 
şului de securitate euro
peană care, fără îndoială, • 
nu poate fi gândită doa? 
ca integrare numai milita
ră, ci în primul rând po-

is» - -

Mureşul la Simeria. 
lotor T1BEKHJ ŞIŞU —

o  SIMPOZION. Sâm
bătă, 29 octombrie, ora 10, 
în sala mică a Casei de 
Cultură Deva are V loc 
simpozionul cu tema „Co
pilul handicapat şi fami
lia sa". Comunicările sunt 
susţinute de reprezentanţi 
ai instituţiilor ce se ocu
pă de soarta copiilor han
dicapaţi. Asociaţia han

dicapaţilor -neuromotori 
a judeţului Hunedoara, 
organizatoarea acţiunii, 
îi invită pe toţi cei inte
resaţi să participe la 
simpozion. (V. R.)

O  „VOCI TINERE", 
în aceste zile, la Ani- 

- noasa are loc ediţia a 
Ii-a a concursului de mu
zică uşoară „Voci tinere" 
organizat de Sindicatul 
minei şi Clubul sindica
telor din localitate. Ma
nifestarea reuneşte 42 in.

ficienţă indubitabilă. Cu 
atât mai mult, în condi
ţiile de astăzi, un aseme
nea plan adus la zi este o 
soluţie pentru inţegrarea 
fostelor ţări socialiste în 
structurile europene. Este 
necesar un echilibru între 
state şi noi am dori ca 
Rusia să devină o ţară
democratică. .................

chiar prima zi a 
luci /iilor Convenţiei Na
ţionale a P.D., ziarul „E- 
vcnimcntul zilei" a publi
cat un articol prin care

terpreţi copii din Valea 
Jiului. Gala laureaţilor 
are loc duminică dimi
neaţa. (M. B )

© DRUM MODERNI
ZAT.- De curând lucră
tori ai secţiei $Jin Hune
doara aparţinând Direc
ţiei judeţene de drumuri 
şi poduri au finalizat lu
crările de modernizare a 
drumului Topii ţa-Dăbâca, 
pe o lungime de peste 5 
km. în perspectivă se pre
vede ca acest 'drum să 
fie betonat. (Gh. I. N.)

O  PENTRU DEŢINĂ
TORII DE AUTOTURIS
ME. La secţia reparaţii 
autoturisme serie a Coo
perativei „Dacia" din O- 
răştie — cum ne informa 
dl Simion Adamescu, pre
şedinte, se efectuează şi 
revizii tehnice periodice. 
Este singura cooperativă

CU ZIARIŞTII
v-a implicat în „Lista lui . 
Toduţ", adică în scandatul* 
caselor parlamentarilor.: 
Credeţi că a fost o. cota- ,, 
cidenţă ? - -

R .: Coincidenţă ? Nu, un 
'bluf. De altfel, creţi' că 
ştiţi câ po dl Toduţ l-am  
acţionat în judecată. Ceea '

. ce încearcă să încrimineze * ■ 
dânsul este că apârtamen- 
tiil ce jt-am locuit rlntc-o 
perioadă ar fi o încălcare r' 
a Legii 573 (cea care nu 
permitea unui om să albă 
două locuinţe — n.rf), tina 
dintre legile cele mai umi
litoare ale regimului Ceau- 
şescu'. Mă mir că un ziar 
de talia „Evenimentului 
zilei" ocroteşte această le
ge. Apartamentul respec
tiv a fost în timp util şi 
corect vândut.

1.: Presupunând că par
tidul dvs. ar cuceri pu
terea, ce măsuri «ţi lua 
împotriva lui Volski?, (cel 
cc a susţinut câ se ta

ri:. A consemnat --v.
TRAIAN SONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

din raza oraşului care o. 
fectuează asemenea ser
vicii. (E. S.)

O  LA PROBE. Con
strucţia rezervorului de 
10 000 mc pentru îmbu
nătăţirea alimentării cu 

. apă a( Devei a ajuns în 
stadiul de probe tehno
logice de presiune. (I.G.)

o  TÂLHARUL. La De
va a poposit mai deunăzi 
şi Augustin Măieran. Ve. 
nise de la Călanul Mic, 
şi s-a apucat de treabă : 
de tâlhărit. Pe Ioan Cîm- 
peanu l-a „uşurat" de 
120.000 de lei şi de cea
sul de la mână. Aşa a 
ajuns la poliţie. (V. N.)

FLASH!
Simeria
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cearcă apropierea 
niei de Rusia — -n.n.).

B .: Ar fi caraghios să 
iau măsuri bnpotriva u- 
nui cetăţean care nu-i ro
mân. Declaraţiile lui n-au 
fost foarte limpezi despre 
ce fel de ţesătură a rela
ţiilor economice dintre Ro
mânia şi Rusia este vor-: 
ba. Pe de altă parte, a în
trerupe complet relaţiile cu 
Rusia, înseamnă să ne re
tezăm'singuri o cracă de 
sub picioare. Rusia este o 
bogată sursă de materii 
prime şi o uriaşă piaţă de 
desfacere. Deci, România 
are interes să aibă relaţiJ 
cu Rusia, dar fără nici un 
fel de condiţionări politice. 
Principiul fundamental al 
integrării europene, cât şi 
ultimele acorduri cu 
l.A.T.T. devin obligatorii 
pentru toată lumea şi pre
văd că libertatea comerţu- 
ui nu poate fi Îngrădită 

de aici un fel de condi
ţionări politice.

I.; Cum vedeţi unirea 
Basarabiei f i  a Bucovinei 
cu România şi cum va ac
ţiona un viitor guvern Ro
man in acest sens ?

R .: Am face ceea ce a 
început în 1991 fostul gu
vern Roman. Se uită ade
sea ca în iunie 1991 am 
semnat, în mod sol nan. la 
Chişia&u, un accrd de in
tegrare politică, economi-; 
că, Socială şi culturală. 
Ceea ee s-a Întâmplat In 
Rusia, în  septembrie 1991, 
cuplat cu ceea ce s-a pe
trecut fn august 1992, au 
făcut ca lucrurile să se 
legradeZe. Ceea ee era po
sibil In 1909, astă*! no 
mai este. Kste absent im
posibil de Imaginat o  ani , 
ficare cu Român i a  celor 
două provincii româneşti 
pe temei emoţional. Tre
buie să luăm lucrurile de 
icolo de unde sunt. Deci, 
o guvernare, aşa cum o 
văd eu, trebuie să acţio
neze pentru multiplicarea 
^finită a celor mai dife
rite luaturi latre Româ
nia şi Basarabia. Am fost 
le doua ori in Republi
ca Moldova, inclusiv în 
Transnlstria, când acolo

erau lupte; Ultima dată am 
fost anul acesta, Ia înce
putul lunii ianuarie; Am 
fost 1a mulţi români aca
să, care m-au Întreb# niş- 

, te lucruri foarte ciudate. 
M-au întrebat ; „Dacă ne 
unim cu România, ne mai 
putem lucra pământul ?“, 
„Dacă ne Unim cu Româ
nia, copiii noştri vor mai 
putea merge la şcoală ?“. 
Şi alte asemenea. Se vă
deşte o distanţă enormă 
între patriotismul patrio
tard f l ceea ce gândesc ro
mânii de acolo despre1 ro
mânii de aici. Deci, este 
necesar să Intensificăm le
gă tarile pentru ca românii 
de peste Prut să înţeleagă 
nu numai faptul istoric, ci 
şi faptul concret de ce îm
preună ne-ar fi mai bine.
' % : ■ C3m*  este părere» 

d-voastră despre recenta 
încercare a {ostului rege 
Mihal de a veni în Româ
nia ?

R .: Âm contribuit, în- 
tr-un fol, la venirea în Ro
mânia a fostului rege, în 
aprilie 1992, considerând că 
este un act de democra
ţie. De aceea • mi-am ex
primat mirarea de ce acest 
lucru n-â fost posibil; şi în 
acest an. -

t . : Cum consideraţi
U.D.M.R, şi activitatea a- 
cesteia ? . ■ '

R .: Am ţnai spus-o cu 
nenumărate prilejuri că in
tr-o ţară democrată, par
tidele pe criterii etnice 
nu-şi aii locul. Cred că în 
C.D.M.R. sunt şi social- 
democraţi — pe care-i aş
teptăm să vină l a n o i  — 
sunt şi liberali şi conser
vatori şi menirea lor este 
d e a eontribui la ceea ce 
se întâmplă în ţară; nu 
pentru o minoritate, ci 
pentru toţi. Lucrul acesta 
este posibil dacă minori
tăţilor li se recunosc şi 
garantează deplina egali
tate în drepturi cu ceilalţi. 
In ce priveşte guvernarea, 
problema este foarte sim
plă: daeă U.B.M.ft. este 
sau nu parte la o majori
tate guvernamentală, ti» 8- 
ceastă privinţă este im
portant; ea guvern# să ai
bă un important sprijin In

U.D.M.R. şi nu neapărat ca 
acesta să participe la gu
vernare. Era vorba, când 
eram prim-ministru, ca 
U.D.M.R. să deţină un por
tofoliu pentru susţinerea 
drepturilor minorităţii ma
ghiare. Ceea ce ar f i în
semnat să nu contribuia la 
treburile generale ale ţării, 
ci la realizarea unor obiec
tive particulare.

î . : La viitoarele alegeri, 
veţi candida b  Preşedin
ţie?

Bţ: Afirmarea candida
turii noastră nu poate a- 
vea loc acum, pentru că 
este prea devreme. Fără 
îndoială că, în calitate de 
preşedinte de partid, vei 
anunţa la timpul potrivit,

f. : Este adevărat eă di 
Dona Viorel Ursa este pre
gătit să emigreze ?

R .: L-aţi putut vedea 
în prezidiul Convenţiei Na
ţionale a partidului nos
tru. conducând dezbaterile 
pe tema combaterii corup
ţiei. Nu cred că va emi
gra. De asemenea, nu cred 
că viitorul Partidului De
mocrat are contingenţă cu 
faptul că unii dintre' ai 
noştri sunt astăzi ambasa
dori. Ei rămân membri ai 
P.D.

I . : Ce câştigă P.D. prin 
fuziunea cu Partidul De
mocrat al Muncii, care a 
avut Ioc recent ?

R .: Partidul ce a venit 
alături de noi nu este ma
re, dar este un partid cu 
oameni pe care-i conside
răm utili pentru noi. Este 
mic, însă nu zestrea poli
tică interesează, ci doar 
zestrea umană.

f , : Cnţdeţi că dl Mugur 
Isăresctt va mai rămâne în 
fruntea Băncii Naţionale ?

B .: Cred că da, fiindcă 
reprezintă un punct de ve
dere al Fondului Monetar 
Internaţional, are idei In 
conformitate cu acesta. Şi 
apoi este tânăr.

Mai sunt întrebări ? Nu? 
Vă mulţumesc pentru par
ticiparea la Convenţia 
Naţională a partidului lu s
tra şi vă încredinţez că 
veţi găsi întotdeaun » la 
nai amabilitate şi transpa
renţă totală.
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sugestii?
„Alo, redacţia ziarului 

„Cuvântul Bber" ?“. „Da", 
„Primiţi sugestii de la Ci
titorii cei mai statornici ?“ 
„Cu multă bucurie". „Sunt 
Anca Toma, din Deva. Ui
taţi-vă despre ce este vor
ba : Am fost prin mai mul
te secţii de croitorie din 
Deva. Am vrut să-mi co
mand un costum, un par
desiu, palton. Nicăieri nu 
am vârât tarife afişate. Să 
ştie clientul cât costă ma
terialele, manopera. Lu
crătorii te privesc de sus. 
Am sunat la conducerea 
cooperativei .Mi s-a răs
puns că ei nu se ocupă. 
Să rezolv acolo, in secţii". 
„Am reţinut. Pe când ur
mătoarea sugestie ?“ „De
pinde cât o să fiţi de 
prompţi la prim»". „Sti- • 
mată Anca Toma, iată efi 
suntem. Vă aşteptăm". 
(®h. I. N.)

Sâmbătă, 29 octombrie

Luni, 31 octombrie 
V» 125 de ani de la inau

gurarea liniei de cale 
ferată Bucureşti Giur
giu;

o 1784 — MO de ţă
rani se adună la Mestea-1 
căn, Ia chemarea foi Ho-

•  Au trecut 301 zile rea. Este început# răs- 
din an; a» mai rămas 64; coalei ţărănimii transii-

•  Cuv. Mc. Anastasia vănene, condusă de Ho- 
Romana; Cuv. Avramie; rea, Cloşca şi Crişan, de

o Sărbătoarea Nâţio- la izbucnirea căreia şe 
nală a Republicii Tureia; împlinesc 210 ani;

•  1885. S-a născut M I-  o  1846. S-a născut scri-
HAIL SORBUL (m. 1966), itorul italian EDMOND 
dramaturg român; DE AMICIS (m. 1998);

O 1930. S-a născut seri- o  1881. S-a născut E- 
itorul RADU COSAŞU.

Duminică, 30 octombrie

UGEN LOVINESCU (m. 
1943), remarcabil critic 
şi istoric Dtcrar român; 

o 1918. Se constituie 
Zenovie şi Consiliul Naţional Român 

Central din Transilvania, 
în vederea pregătirii U-

o Sf. Mc.
Zenovia; Ap. Cleopa;

o 1858. S-a născut DUf
LIU ZAMFIRESCU (m. nirii cu ţara de la 1 De- 
1922), scriitor român; cembrie 1918.

•  Domnule judecător, îmi retrag vor 
bele despre şeful meu. Nu e prost şi rău in
tenţionat Ci inversă

Sarmlzegetusa.

* m • « « o «  « • • • • • •

O  EXCURSII, Pentru 
sfârşitul de săptămână, 
Agenţia de turism SIND 
ROMÂNIA Deva organi
zează excursii In staţiu
nile de pe Valea Oltului. 
Cu această ocazie se pot 
vizita mănăstirile din zo
nă. (V.N.)

• • • • • • • • • • • • • -

2 H  IN S f f f l f f l l  RECE
După ce am văzut cum 

se pregătesc pentru se
zonul friguros autogările 
din Deva, Hunedoara, 
Brad şi Călan şi am tras 
semnale unde a fost ca
zul, dăm curs şi soliei, 
ţărilor primite de la ci
titorii noştri din zonele 
Orăştie şi Haţeg.

Orăştie: URMEAZĂ 
ACOPERIŞUL

In autogara, micile re
paraţii la uşi, geamuri, 
sobe, bănci, s-au făcut. 
Lemne de foc. au fost a. 
siguratc. Doar acoperişul 
a fost lăsat mai la urmă, 
dar ni s-a spus că In scur t 
timp se va repara,

— Ne-am aprovizionat 
pentru iarnă cu anvelope.

baterii, piese de schimb. 
— preciza dl Silviu Thir- 
theu, directorul firmei. La 
bordul autobuzelor vom 
asigura lanţuri, lopeţi, 
găleţi, având în vedere 
că circulăm şi pe trasee 
supuse înzăpeziră, spre 
Balşa, Poiana, Orăştioara 
de Sus, Costeşti.

— Spuneaţi că v-aţi a~ 
sigurat cu anvelope, cu 
baterii. Alte autobuze duc 
lipsa acestor piese de ba
ză în sezonul de iarnă.

— Noi avem şi de vân
zare. Anvelope made în 
Brazilia şi Cehia, de di
mensiuni diferite. 76 de 
bucăţi am vândut cole
gului de la „Criţbus" Brad. 
Acumulatori am procurat 
trei tipuri, fabrice# fa 
Anglia şi la „Acumula

torul" Bucureşti. Bine 
„încălţate", pornind la 
prima cheie, avem ga
ranţia că fi «om servi 
bine pe toţi călătorii noş
tri- ,

Haţeg: 18 DIN 21

— După cum -rezultă 
din tumusul zilei, din 
programarea făcută, as
tăzi au plecat în cursă 
18 autobuze din totalul 
de 21. Un procent bun. 
Se va menţine el şi la 
iarnă ?

— Facem tot ce ne stă 
în putinţă te acest sens 
— ne-a răspuns dl fiheor- 
ghe Iancu, şeful atrtogftrtt. 
Anvelope, baterii, piese 
de schimb sunt «figurate. 
La motorină se mal ivesc 
goluri.

In autogară s-au făcut 
reparaţii la interior şi 
exterior, inclusiv la  aco
periş. Lemne şi cărbuni 
simt. Personal# «te ser
viciu din autogară îşi 
face datoria corect, cu 
răspundere. Dovadă eă 
în ultima vreme nemul
ţumirile călătorilor sunt 
tot mai rare.

. . .  Dăm crezare afir. 
maţiilor interlocutorii# 

noştri, mai cu seamă că  
ele au acoperire în fapte. 
Iarna va fi Insă cel mai 
sever examinator. Să spe
răm eă va da note de 
trecere c e l#  care au In 
răspundere buna desfă

şurare a transportul# fa 
comun în sezonul friguros.

Gh. I. NEGREA

Lecţia de istorie.

Viorel D. din Petroşani 
era cam gelos de felul 
1#. Şi, se pare, nu fără 
tentei- Katy K., concubina 
sa, era fretofoasă, şi cum 
muncea ca taxatoare pe 
un autobuz al transpor
tului în comun din mu- 
nieipiu, mulţi îi făceau 
ochi dulci, Iar ea nu e. 
rit» să te zâmbească celor 
ce-i făceau curte. Nimeni 
rai poate băga mân» In 
foc că nu dădea mai mult.

In fine, V. D. era ge
los, deşi nu era căsătorit 
eu Katy K. şi, deci; nu 
putea avea pretenţii de 
fidelitate. El fi făcea a- 
deseori scene concubinei, 
care Insă se incheiau doar 
cu înjurături şi amenin- 
ţări.

In ziua aceea, Katy ieşi 
seara din schimb. Era 
obosită şi voia să ajungă 
acasă să se odihnească. 
Abia trecu peste prag#  
de la intrare şi Viorel D. 
0  luă în primire. Ba de 
ce a vorbit cu cutare, ha 
de re  La zâmbit lui cu
tare. Femeia, firesc, ne
gă, respingând toate acu
zaţiile. Dar, cum V. D. 
avea ceva alcool în qap, 
o luă 1» bătaie. Şi lovi 
In ea ca Intr-un sac, pâ
nă re o lăsă In nesimţire.

La un moment dat se 
opri. Femeia de abia su
fla. Y. D. se sperie de si-

Fote: ANTON SOCACIU

tuaţia în care se afla 
Katy. De frică să nu se 
întâmple cine ştie re o 
duse la spital, Ia urgen
ţă. Medicii au făcut efor
turi foarte mari să o ţină 
pe Katy în  viaţă. Dar V. 
D. mânat de cine ştie ce 
gând se duse la Poliţie 
şi reclamă că cineva a 
bătut-o pe ■ concubina sa,, 
seara când a ieşit din 
schimb.

— Cine ? a fost între
bat de poliţişti.

— Nu şţiti, a răspuns 
V. D. dar m #ţi îi fac cur
te.

Poliţia a încep# cer
cetările. A stat de vorbă, 
întâi de toate, cu Katy 
K. Femeia, înţeleasă cu 
concubinul, a ţinut-o pe 
ideea 1#, adică varianta 
că cineva a lovit-o, când 
se durea spre. casă, între 
blocuri. M # apoi Insă 
spuse adevărul. Astfel că 
din reclamant V. D. se 
trezi arestat şi acuzat de 
tentativă de omor.

Mulţi oameni suferă 
de acea boală sufletească 
re re cheamă gelozie. 
Lucr# nu pare.-:»'- fi ne
firesc. ' Nefiresc este faşă 
când ea degenerează fa 
scene de greul celei de
scrise in rândurile de Mal

)

sus.

TRAIAN BONDOR
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Crearea „omului nou" 
te idealul tutelar regi- 

murilor totalitate. In ge
neral, se consideră că 
este un idea! utopic, un 
,jt»m nou* fiind irealiza- 
wa, Aşa am gândit şi eu  
până de curând, când; jsrl- 
vtod nud atent în jur, am  
descoperit cu stupoare dl 
„omul ndtt* există prosper 
şi VjgUros. fa este de fapt 

’i i to .

C O N T R A P U N C T  OMUL NOU

IŞdeoiogiD 
' susţinută printr-o 

propagandă tenâc*, con
secventă şl mincinoasă, 
lai noi, legionarii «  >  

da a
crea „omul nou* 

pwrtra d l m  opaca* 
peţta puterea. E de pre
supus ci, daci dispuneau 
<te timn. reuşeau. 
comunism cam,

j nănd de aproape jumătate 
t de veac în care şi-au pro- 
1 pagat ideologia prin slo- 
1 gamtri stereetipe şi te- 
1 roare, contrar unor opinii 
t optimiste, au feuşit să 
i creeae un nou om, un sol 
j  de m int lipsit atât de per
ii sonalitate cât şi de ca- 
' i racter. îm i găsesc con

firmată impresia şi de alţi 
scriitori. Matei Călinescu, 
de pildă, consideră chiar 
că toată ambiguitatea 
mlăştinoasă în care ne 

i . zbatem azi, reşţauraţia, 
j sechelele naţional-comu-

nişte, minciuna, mimarea 
reformei, dar, în fond, 
frânarea ei «u orie» mij
loace, şi mai ales corup
ţia apocaliptică sunt o- 
pera „omului nou**, creat 
de comunism. Numai un 
„om nou“, fosilă rema
nentă a vechiului regim, 
poate cere Intr-o confe
rinţă de presă, aşa cum 
s-a întâmplat, împuşcarea 
dnel Luda HossuLongin. 

' In JURUdol sân Frsgm tett 
despre vid, Livius Cto- 
cârlie distinge două ti
puri ide „omului nou**. 
Unul m ie „Omni care 
s-n nâscwt ia m i  te  #  
ti mii treizeci de ani. O- 
mai din cartier, te am
bele sensuri, fără nici un 
Dumnezeu. Jiu crede in 
nimic, nu aşteaptă ni
mic. Omul derizoria, fă
cut dte vorbărie. Nimic 
autentic, totul e pseudo 
la el. Cultivat de mass 
media, pilit de maci do
rinţe. De lăcomii m istre
ţe*. Ba ceva aşteaptă, aş 
adăuga. El, Îndelung e- 
ducat să fie îndrumat, să 
primească indicaţii, ţiu 
mai are nici imaginaţie, 
nici spirit de iniţiativă; 
el aşteaptă mereu să pri
mească, „să se dea“, „să

i \  B omul care li 
pe prlm-

secrotari, pentru că ăştia 
promit că vor „băga* iar 
Pâine eu ţ£fi lei. (a ă l-  
tedt tip de „om noU“ este 
cei rapace: „Dintre oa
menii rapace, cel" mai 
Interesant ml se pare pro
fitorul plin de calităţi 
(...) Se găsesc unH pe 
atţtt şt sunt solidari, dar 
nu şi fascinaţia omului 
de calitate din eeolaltft 
tente (...) Fascinaţie pen- 
tru d  pu, ca şi acesta, 
calităţi, dar şi '1G| mani
festare a rapacităţii, a 
dorinţei d e  a avea totul: 
vor d  fie  validaţi şi de 
parten superioară a lumii 
din afara lor (...) Deşi in
teligenţi şi şeoltţi, «u 
sunt conştienţi de condi
ţia ter f™) No-şl dau sea
ma de grosolănia iurepa
rităţii lor de a se pune 
In locul celorlalţi".

A se pune te loctfl ce
lorlalţi. ®e fapt, a se ima
gina te  locul celorlalţi, a 
«tocate diferenţa, 3*'" ad
mite divfeniitâtea de »- 
pinii. A accepta chiar ne
cesitatea de a-ţl revizui 
periodic propriile opinii, 
a le scutura de praf, a 
le  scoate din când în

când Ia aerisit. Acestea 
sânt pietrele de poticnire 
ale „omului nou*, exa
menul la care el cade cu 
legendara consecvenţă o 
lui Bulă. Aflăm din presa 
centrală că te emisiunile 
de divertisment tv. s-a in
terzis (iacă şi cenzurai) 
rice aluzie ia preşedintele 
Illescu. £re de prevăzut, 
căci „omul nou* s-a te- 
mulţit spectaculos în 
T.VR. Dar pe preşedin
ţ i e  iiiescu î l  ştiam om cu 
simţul umorului şl pică 
sper că nu de la dânsul 
a „emanat" ideea. Ea e 
un produs tipic al (in) 
capacităţii intelectuale şi 
al modulul de gândire —

poate numi 
gândire — al „omului noir  
ajuns iar in  capiştea mass 
mediei. Sau, mai pe şleau 
zis, un exemplu tipic de 
imbecilitate totalitară, ca
racterizată printre altele 
şi prin gudurător exces de 
■Sti, Â se vedea ş i  fer
voarea cu care „oamenii 
noi" au susţinut înăspri
rea pedepselor pentru 
ziariştii cu pană prea 
ascuţită. Din păcate asta 
«: comunismul a reuşit 
să creeze „omul nou“. Iar 
el e mai numeros şi mai 
activ decât ne place să 
credem.

RADU CIOBANII

•  Titlu, s.n, calificare 
obţinută de cineva In urma 
unor studii speciale sau 
în urma unei performanţe 
sportive; demnitate, rang; 
cuvânt sau text situat In 
fruntea unei cărţi,-a unui 
capitol etc. indicând rezu
mativ materia căra se 
tratează; (p. ext.) orice lu
crare editată; partea scrisă 
de la începutul unui film 
care indică numele acre* 
tuia, realizatorii şi studioul 
care i-a  produs; capitol tft

D IN  TAINELE LIMBII
textele de legi, în regula
mente etc. Titlu de proprie
tate m  act scris care sta
bileşte dreptul de proprie, 
tete al cuiva asupra unui 
bun. Titlu de credit =* do
cument scris, consacrat prin 
acte normative, reprezen
tând o obligaţie de ram
bursare Ia scadenţă a «tete 
anumi te sume de baM. 
(Fig) 'te te  legală, drept.

Cantitatea de metal nobil 
dintr-un aliaj, exprimată 
te f>a#fi la mie; titra (lat.

1. încă din titlu am în
ţeles despre ce este vorba.

•  Titru, *.n., masă de 
substanţă activă din . uni
tatea de volum de soluţie, 
măsurată te  grame pe mi
limetru. Titlu. Număr care 
ia ife§  fineţea firului de

mătase şi a fibrelor şinte- 
tice (ff.tlţre):
. 1. Titra soluţiei de a- 
moniac a fost bine stabilit 
în compoziţia chimică a- 
leâsă.

Observăm alternanţa eon- 
soanelor 1 cu t  în silaba 
a doua a celor două cu
vinte mai sus menţionate 
şi care le diferenţiază sen
sul.

VALENTIN BRETOTEAN

O nouă revistă literară

„Constelaţia Dragonului**
‘ De curând, a . apărut 
primul număr al revistei 
de literatură realizată de 
Editura „Călăuza**, sub 
egida Uniunii Scriitorilor 
din România. Revista, 
căreia îi dorim viaţă lun
gă, spre binele scriitorilor 
hunedoreni, ai scrisului 
românesc in general, re
uneşte In coloanele sate 
poezii, proză, cronici 11- 
teraref recenzii, divertis
m ent Dovedind un puter
nic optimism, alţii fi 
spun realism, realizatorii 
revistei mărturisesc |n  
articolul program: „Nicio
dată nu a fost nevoie mai 
mare de literatură ca a- 
cum. Şi, scriitorul, litera
tura iui, fără o revistă, 
fără cărţi, nu există. Or, 
dacă există, nu-1 ştie ni
meni şi e  acelaşi lucru 
cu a nu exista. De. aceea, 
pornim azi, după o  lungă 
chibzuinţă, © revistă lite
rara. Ea se numeşte 
„Constelaţia Dragonului** 
şi se adresează tuturor

oamenilor care au inimă 
şi suflet, care nu au re
nunţat să creadă că o- 
mul nu este o maşină in
fernală, un perpetuam
mobile".

în  prima parte întâl
nim creaţii imitând sem
nătura poeţilor târigore 

Vieru, Dan Constantinescu, 
Neculai Chirica. Ion
Mircea, dar şi un interviu 
realizat cu scriitorul
Mierea Ciobanu, Ideea sa 
fiind bine reliefată In ti
tlu: „Ministerul Culturii 
patronează această ca
tastrofă a culturii româ
neşti™"

Interiorul publicaţiei re
uneşte recenzii te cărţi 
recent apărute, un portret 
Eugen Evu, fragmente de 
proză semnate de Gligor 
Haşd^ Dumitra Hurubă, 
Dumitru Dem lonaşcu. Să 
credem tn numerele vii
toare ale revistei, în cali
tatea lor!

AflNEL BODEA

•.•-

Meşterul Sorin Marc (Obârşa) şi ulciorul său 
mincinos. Foto PAVEL LAZA

l _ * .  - m.

Teatrul popular «tel ce
drul Clubului „Siderur- 
gistuP* Hunedoara a păşit 
în cel de al optulea dece
niu de activitate. O vârstă 
respectabilă pentru Un co
lectiv teatral alcătuit din 
actori amatori. De-a lungul 
anilor, generaţii d e  in
terpreţi şi-au pus talentul 
şi dăruirea in slujba fru
mosului artistic, aducând sa
tisfacţii nebănuite publicu
lui local, în primul rând 
siderurgiştilor Hunedoa
rei, oraşul extins spectacu
los intr-un avânt de tine
reţe. Despre activitatea a* 
cestui teatru am stat de 
vorbă cu unul dintre in
terpreţii săi îndrăgiţi, deo
potrivă regizor, dl. Nico- 
lae Buci uman.

— Cum se simte colec
tivul artistic, dle Nicoiae 
Buri uman, te a i optulea 
deceniu de activitate?

—  "Este un organism vi
guros, ca te 
de tinereţe- Unii
interpreţi, cu 1&-—20 do 
ani de scenă, trăiesc o  a- 
numitâ nostalgie. Cei ve
niţi mai curând m  stră
duiesc s i  se Impună. Cu 
toţii sunt «mute talentaţi.

—• Urmărind dorit.. lun
c i i  mal multor stagiuni 
pesete interpretate, ca

Teatrul Popular cHn Hunedoara
DECENII DE ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ

spectator, nu am simţit 
nici o diferenţă Intre Tea
trul Popular din Hune
doara şi unul profesionist.

— Ne bucurăm că spu
neţi aşa. Şi, undeva, poate 
nici nu este vreo diferenţă, 
noi ţinând «mit la calita
tea actului artistic. Ş i când 
spun noi, ta i gândesc te 
actorii care s-au perindat 
pe scenă, tatii dintre ei 
devenind nume de presti
giu ale teatrului românesc.

— Pntefi s i  aduceţi îa 
atenţie câteva (finire fe
reşte nume?

— Mă gândesc la atât de 
cunoscuta actriţă Dorim

Lazăr, acum te  Teatrul 
p deos** «in Bucureşti, ta 
Biaha Cheregi (Teatrul 
„Fantasio" Constanţa), Ana 
Ciontea, Camelia Maxim, 
Simona Gălbenuşâ (Tea
trul „Odeon"), Maria Bo
boc (Teatrul din Tg. Mu
reş) şt, nu in ultimul rând, 
la  îndrăgitul Florin Busu
ioc (Teatrul „Ion Creangă" 
Bucureşti), realizatorul e- 
misiunii „Tip — top — mi- 
nitop" de la TVR şl la 
tatăl lui, regizorul Aurel Bu
suioc, foarte mulţi ani re
gizorul şi sufletul teatrului 
nostru.-' ■ -

revoluţia din 
’89, majoritatea formaţii
lor .de teatru dc ansatorî au 
dispărut. Teatrul popular 
hunedorean a rezistat, to
tuşi.

—r La începutul anului 
’90, am trăit intr-adevăr o  
perioadă de stagnare pană 
când trupa s-a reaşezat. 
Aia încercat atunci să a- 
duc In scenă foşti colegi, 
chiar ş l pe unii din ve
chea generaţie, actualmente

pensionari. Am . început cu 
spectacole coupe de piese 
într-un act, In ideea de a*i 
menţine pe noii veniţi. A- 
mintesc piesele: „Dragoste 
de lup" de Dumitru Solo- 
mon, „O vilă de'vânzare" 
de Sacha Gutry, „Visăto
rii" de lOn Băieşu. Cu 
piesa „Milionarul sărac", 
de Tudor Popeseu, am par
ticipat la Festivalul de tea
tru „Yorick" de la Piatra 
Neamţ, unde am obţinut 
două premii — pentru cea 
mai bună interpretare mas
culină (actorul Costel 
Vişan) şl pentru scenogra
fie (Corin Bădăran şi Gelu 
Sălăjean). Piesa este o pre
mieră a acestui on.

— Ce alte piese aveţi în  
repertorial actualei stagi
uni?

—  Deci cpntinuăm cu 
piesa amintită. Apoi relu
ăm: „Comedie cu olteni", 
„Paiele şl măgarii". 8pet 
să mai punem în  scenă 
„Casa umbrelor" de Ra
du Botireanu, „Răposatul" 
de Stanley Houghton. „A

larmă calmă" de George 
Kaufmann. Vrem să mai 
montăm, de asemenea, o  
piesă a. unui coleg al nos
tru — „Raveca" de loan 
Coman (dramatizare după 
romanul „Drumul câinelui". 
de Ion Lăncrânjan).

— E grea să se menţină 
un colectiv teatral de a- 
matori?

— Fantastic de greu. 
Majoritatea interpreţilor lu
crează, unii lucrează pe 
schimburi. Doar pasiunea 
pentru teatru îi menţine 
aproape de noi. Ei sunt 
nevoiţi să-şi schimbe tu
rele când se pleacă cu un 
spectacol, la repetiţii par
ticipă inclusiv sâmbăta şi 
duminica, iar în restul zi
lelor vin imediat după 
schimb cu un sandvici in- 
mână. Dar cine ştie aceste 
lucruri?! O n e ştie ce bani 
se cheltuiesc pentru mon
tarea unui spectacol?! Noi 
ştim, însă cei care ar tre
bui să m ai ştie consideră 
participarea la o formaţie 
artistică doar ca o distrac

ţie. Dar ca să fad  artă 
trebuie să rabzi, să te sa- 
crifiri, să transpiri. In 
schimbul a ce? în  schim
bul unei satisfacţii trecă
toare™

— Vă rog să-i amintiţi 
pe aceşti oameni de excep
ţie ai scenei care ne «doc 
clipe de reală satisfacţie şi 
cu care ar trebui să ne 
mândrim-

— Costel Vişan — omul
de bază, Dan Preda, Vio
leta Bera, Lucia Costan- 
daclie, Valentina Cioran, 
Dana IUe, Nadia Babiuc, 
Mircea Băşcuţ,, Adriana 
Savin, Bănuţ Ţinea, Gorin 
Bădăran, Traian Urieş, 
loan Coman — veteramfl 
trupei. Mai simt şi alţii, 
mai tineri, între care A- 
driana Trif, Blana Drăguţ 
ş.a. Apoi sunt oamenii care 
nu joacă efectiv, alcătuind 
tehnicul: Gelu Sălăjan
(scenografia), Vasile H o
rea şi I.iviu Gîngă (lumini, 
sunet).

MINEI. BDOEA
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FLASH-STORY
Ex-vicepreşedintele SUA în pielea goală

•  Las Vegas. Neplăcut episod pentru Dan Quay- 
Je, vicepreşedinte al S.U.A. în administraţia Bush: 
a rămas pe din afară, gol, in faţa uşii închise a ca
merei sale intr-un hotel din celebra staţiune turis
tică. Quayle, care făcea un duş, a ieşit pe coridor 
să ia ceva — agenţiile de presă americane nu ne 
informează ce anume — protejat "doar de un prosop 
înfăşurat în jurul coapselor. Un "curent de aer, uşa 
s-a închis şi Quayle a trebuit să apeleze la o came
ristă pentru a reintra în apartament. „Dar vă cu- 
nosc“, s-a adresat fata încântată să poată face un 
asemenea serviciu unui personaj ilustru. „Speram 
că nu“, i-a replicat, nu fără umor, Quayle.

Un sirian, în direct, la televiziunea 
| . ' israeiiană *
\ •  ierusalim. „Siria a făcut alegerea strategică de
l a ajunge la pace cu Israelul. Suntem interesaţi de 
1 nnrma]î7îirpa ranortiiril nr sî rlp colaborarea reffio-i normalizarea raporturilor şi de colaborarea regiO' 
1 nală“. Pentru prima oară, un înalt conducător si-prima . .
i rian se adresează direct publicului israelian şi-i în- 
i tinde ramura de măslin. Evenimentul a avut loc 
* în seara de vineri, 7 octombrie a.c., cândîn seara de vineri, 7 octombrie a.c., când primul 
ţ canal tv . din Israel a transmis, în exclusivitate, de 
i la Washington, interviul cu ministrul de externe 
7 sirian Faruq Al-Shara, care a reafirmat dorinţa de 
1 pace a Damascului.
I In Suedia, femeile preiau puterea!
 ̂ •  Stockhohn, Noul premier social-democrat, Ing-

i var Carlsson, îşi ţine promisiunile^ făcute în timpul 
* campaniei electorale. Parlamentul a aprobat, cu

lumea largă
„Adevăratele valori ale vieţii: 

dragostea şi prietenia“
„Am fost bolnav de cancer, acum m-am 

vindecat". După luni de tăcere, Remo Gi
rone, marele actor italian devenit celebru 
în iumea întreagă pentru rolul mafiotului 
Tano Cariddi din „Caracatiţa", a hotărât 
să-şi povestească suferinţa împotriva că
reia a luptat în ultimii ani. Intr-un in
terviu ce apare în săptămânalul „Oggi" 
din i#  octombrie, actorul, în vârstă de 45 
ani, mărturiseşte-că â trăit „fiorii morţii", 
„în ziua în care mi-au diagnosticat tu
moarea la vezică' —■ explică el — m-am 
simţit pierdut, dar graţie bolii am înţeles 
adevăratele valori ale vieţii, care nu sunt 
succesul şi banii, ci dragostea şi prietenia".

Cât îi priveşte pe unii confraţi din lu
mea spectacolului, Girone face o reflecţie 
amară : „Vreau să-i uit pe unii oameni

din cinema care, nemaivăzându-mă, mă 
credeau deja în anticamera morţii şi se 
înghesuiau pe lângă producătorii „Cara
catiţei" pentru a-mi lua rolul. Prefer să-mi 
amintesc bucuria pe care mi-a dăruit-o 
Patrieia Millardet (judecătoarea Silvia 
Conţi din film), care m-a sunat aproape 
zilnic la telefon ca să mă încurajeze. Şi, 
trebuie să-i mulţumesc soţiei mele, fără 
a cărei dragoste n.aş fi reuşit să mă vin
dec". ;

Din cauza maladiei sale, Girone a tre
buit să renunţe Ja rolul său de prim plan 
în „Caracatiţa-7“ care a fost turnat astă 
primăvară şi va fi pus în undă' în 1995 
şi în care va fi prezent doar în câteva 
secvenţe.,

Killer la 13 ani

------------  ---------------  -  -  -  1804
\ voturi; pentru, 26 contra şi 130 de abţineri, un gu- J
1 vern monocolor în care femeile deţin i l  posturi mi- \ 
l nisteriîîie din totalul de 22 şi în care vârsta medie 4; W aa —i n» _ i..s }i a miniştrilor este de 40 ani. De altfel, alegerea lui x 
/ Carlsson urmează firesc logica electoratului: în i 
J Rikşdad (parlamentul suedez), sexul „slab" deţinând \
\ 141 de portofolii din totalul de 349.. Printre ministe- 1 

rele ce vor fi conduse de femei în guvernul de la- / cu focuri de pistol alţi dois

Continuă în SUA războ
iul împotriva copiilor u- 
cigaşi. Pe 22 septembrie 
poliţia a arestat, la Chi
cago doi. foarte tineri gang
steri care „executaseră" pe 
Robert Sandifur, băiatul 
de 11 ani care cu câteva 
zile în urmă omorâse o 
fetiţă de 14 ani şi rănise

1 , L , ---  --------- - ^  A,X uc ia , CU xocun c
/ StocKholm, să notăm pe cele ale Agriculturii, Afa- ţ adolescenţi. 
1 ceri Civile, Externe, Şcolii, Mediului, Culturii etc... ( Intre tirrţ Intre timp însă, la Nete

Gale prezidenţiale
Convorbirile dintre John 

Major şl Boris Elţin ur
mau să fie' neprotocolare, 
dar preşedintele rus, aju
tat de generoase doze de 
alcool, le-ar fi făcut să fie 
mult pnea neprotocolare, la 
limitele decenţei. Aşa sus
ţine săptămânalul britanic 
„The Sunday Telegraph", 
în numărul său din 2 oc
tombrie, afirmând că în 
timpul dineului oferit de 
primul ministru britanic 
Elţiri şi-ar fi exprimat 
deschis ^.atracţia" faţă de 
prinţesa Alexandra, austera 
verişoară a reginei Elisa- 
beta. '

Liderul de la Kremlin, 
în drum spre Statele U- 
nite, a făcut o primă escală 
în Marea Britanie unde a 
fost oaspetele lui John Ma
jor la Chequers, reşedinţa 
câmpenească a premierului. 
Timp de 2 zile, sâmbătă 
şi duminică (1—2 octom
brie), cei doi oameni de

stat au rămas în casă şi, 
dincolo de scurtele decla
raţii oficiale, nimeni nu 
ştia cum şi-au petrecut 
timpul. Dar „Sunday Te- 

-legraph" relatează — pe 
baza unor surse confiden
ţiale — că Elţîn ar fi pro
fitat de ocazie pentru a 
ridica, în mod repetat, pa
harul în cinstea prinţesei 
Alexandra, făcându-i I. o 
serie de complimente je
nante şi invitând-o chiar 
să-l viziteze la Moscova. 
Chestiunea a provocat se
rioase îngrijorări la Lon
dra.' __

Dar ceea ce s-a petrecut 
la Chequers, la ducere, a 
fost estompat de gafa, unică 
în analele diplomaţiei mo
derne, pe care Elţîn a 
„reuşit-o“ la întoarcerea 
din SUÂ, Când programul

său prevedea o etapă în 
Irlanda, la Sliannon. La 
aterizarea avionului prezi
denţial se aflau pe aeroport, 
ca să-l întâmpine, înalte 
autorităţi irlandeze, am
basadorul rus la Dublin, 
diplomaţi străini, fanfara, 
garda de onoare şi, desigur,

. primul ministru irlandez 
Albert Reynolds, împreună 
cu soţia, care pregătise un. 
superb omagiu floral pen
tru Naina Elţina. După 
cinci, zece minute de aş
teptare, uşa avionului 
s-a deschis şi în cadrul 
ei a apăryt viceprim-mi- 
nistrul Soskeveţ, care i-a 
anunţat pe irlandezii ră-, 
maşi perplecşi că-preşedin
tele rus se simte rău > şi 
că vizita se anulează. 
După a zi, declara
ţia lui Elţîn, de la Mosco
va: „Paznicii mei de corp 
au uitat să mă trezească". 
Fără comentarii.

York, un alt mindr a deve
nit protagonistul unei pluri- 
omucideri. Moises Padro, 
13 ani, a incendiat o “pră
vălie în cartierul Bronx, 
provocând moartea a 4 
persoane, probabil, cu aju
torul unui complice. Bă
iatul a fost ulterior arestat 
acasă ia el, nu departe de 
băcănia transformată. în 
cenuşă. Un purtător de cu
vânt al poliţiei a  arătat că, 
în conformitate cu ‘ legile" 
statului New York, Moises 
va fi. judecat făcându-se 
abstracţie de vârsta sa, 
ceea ce înseamnă că poate 
fi. condamnat la închisoare 
pe viaţă.

In incendiul din Bronx 
şi-au -pierdut viaţa doi a- 
dolescenţi, Victor Castjllo

şi Jordan Ortiz Castillo, 
respectiv fiul şi nepotul 
proprietarului, Caeser De 
Jesus German, 32 ani şi o 

' femeie de 47 ani, -Nilda 
. Plata. Moises Padro a tur
nat benzină la intrarea în 
magazin, apoi a dat foc, 
împiedicându-i astfel pe 
cei aflaţi înăuntru să iasă. 
Victimele s-au refugiat în 
încăperile din spatele pră
văliei dar,- din nefericire, 
ferestrele acestora erau 
protejate cu gratii. Primul 
poliţist care a sosit la faţa 

, locului a încercat să ajute 
cele patru persoane asal
tate de foc, dar 'flăcările 
erau atât de violente în- 

~tât !i-a fost imposibil să 
se apropie. Alte patru per- ‘ 
soane, doi bărbaţi : şi două 
femei refugiate într-un hol, 
au fost salvate.

POLONIA.- imagine 

din portul Gdansk.

Medic personal al lui 
Mao Tze-Dung vreme de 
21 de ani (din 1955 până 
în 1976, la moartea aces
tuia), dr. Li Zhisui a scris 
o carte despre Marele Câr
maci, „Viaţa particulară a 
Preşedintelui Mao", ce va 
apărea curând în SUA şi 
eu siguranţă va fi un best 
seller. Căci această biogra
fie relatează, mai ales, mi
ile de excese ce au mar
cat ultimii ani din viaţa 
părintelui Republicii Popu
lare Chineze, autentică re
editare a împăratului ro
man Caligula, tradiţionalul 
etalon al desfrâului trecut 
de frontierele credibilului. 
Şi, după Zhisui, Mao şi-a 
depăşit considerabil ilustrul 
predecesor: „Era un tiran 
obsedat de sex. Un tip 
nemilos care nimicea pe 
oricine nu i se supunea. 
Un egoist incapabil de 
sentimente omeneşti care 
se înconjura de adulatori 
şi care refuza chiar să se 
trateze de bolile venerice 
de Care suferea, deşi ştia 
că astfel contamina pe nu
meroasele sale tinere a- 
mante“- , -  -■ -

In curând, o senzaţională apariţie în S.U.A.
59 VIAŢA PARTICULARA A PREŞEDINTELUI MAO

Memoriile medicului per
sonal (Li Zhisui are 74 ani 
şi din 1988 trăieşte la Chi
cago), ale unui împărat chi
nez în cel mai exact sens al 
termenului nu puteau fi 
desigur altfel decât mo- 
numeiîtale: 663 pagini, în
credinţate editurii „Random 
House", care la rându-i a 
acceptat ca săptămânalul 
de largă circulaţie „US 
News and World report" 
să anticipeze lansarea ofi
cială a cărţii, publicând 
unele pasaje. „Văzut din 
afară, Mao era foarte so
ciabil, foarte înclinat către
raporturi umane", scrie 
Li, dar adevărul era cu 
totul altfel: aripa oraşului 
interzis locuită de cele mai 
înalte personalităţi ale par
tidului comunist chinez 
după 1959 a fost ani Ia 
rând teatrul unor tragedii 
cu puternice componente 
sexuale, eliminări politice 
şi fizice, intrigi, decadenţă.

Peste această curte, unde 
conspiraţia era la ordinea 
zilei, trona un Mao mereu 
mai dedat la practici ero
tice, mereu mai sleit la 
trup şi la minte. Haremul 
Marelui Cârmaci era for
mat din fete „sigure” în 
ceea ce priveşte frumuse
ţea, talentul (mai ales la 
dans, condamnat oficial 
drept o practică burgheză!) 
şi încrederea politică. Şi 
Mao se servea de ele în 
trei direcţii. întâi, cea mai 
importantăj era plăcerea 
Secretarului partidului co
munist. A doua, de o im
portanţă cu puţin mai mică, 
era politică. Fetele erau 
veritabili agenţi secreţi în 
serviciul lui Mao, precum 
cea care, soţie a unui su- 
bo'rdonat al lui Lin Biao, 
la sfârşitul anilor ’60 l-a 
pus în gardă privind con
spiraţia pe care soţul său 
şi superiorii acestuia o 

puneau la j;ale. în  sfârşit,

al treilea motiv avea un 
.caracter filosofico-religios. 
Bărbatul care impunea mar
xismul în China, când era 
vorba de pat, devenea un 
discipol al taoismului, mai 
ales al acelui principiu 
conform căruia activitatea 
sexuală intensă şi prelun
gită conduce la prelungirea 
vieţii.

Şi mai este încă o expli
caţie psihologică. Mao, pe 
la 50 de ani, a început să 
sufere de lungi perioade 
de impotenţă, excesul fi
ind, în cazul său, o reacţie 
la acest tip de tulburări. 
Fetele primeau daruri îm
părăteşti şi onoruri, dar nu 
numai atât. In anii revolu
ţiei culturale, când soţia, 
Ghang Qing, a fost repu
diată, un număr tot mai 
mare de fete au primit in 
„dar“ de la Mao şi trico- 
nomul vaginal, o maladie 
venerică transmisibilă prin 
şctul sexual._^i.ţ— —-

Vinovatul era cunoscut, 
dar Mao a refuzat cu obsti
naţie să se trateze. „Dacă 
pe mine nu mă supără — 
a spus el medicului său 
— înseamnă că n-are de 
ce să-mi pese". Şi a con
tinuat să-şi aleagă mereu 
alte fete, mereu mai ţi
nere, conform altui princi
piu taoist rezervat împăra
ţilor: „Cu cât e mai tâ
nără femeia ta, cu atât 
mai mulţi sunt anii pe care 
îi adaugi vieţii tale".

In fond, după Li, proble
ma lui Mao nu era fizică 
(chiar dacă dictatorul chi
nez, exact ca şi Hitler, a- 
vea un singur testicol), ci 
psihică, obiceiurile sale 
personale devenind iden
tice cu cele ale împăraţilor, 
ce se considerau o întru
chipare a Iui Dumnezeu.

Astfel secretarul general

al PCC trăia în afara tim-- 
pului, dormind zile întregi, 
petrecând în pat perioade 
de 48, 72 şi chiar 96 ore, 
complet gol şi refuzând 
să-şi spele singur chiar
mâinile şi faţa. Pentru 
această ocupaţie „vulgară" 
existau persoane speciale 
care, din când în când 
trebuia să-i şteargă trupul 
cu prosoape înmuiate în 
apă caldă. Din perioada ti
nereţii revoluţionare a 
păstrat până la moarte un 
singur obicei, acela de a 
nu-şi spăla dinţii, conform 
unei vechi tradiţii ţărăneşti 
din China, aceea de a ii- 
mita igiena bucală la. 
mestecarea, în fiecare di
mineaţă, a unor frunze 
de ceai. „Un tigru nu se 
spală niciodată pe- dinţi", 
îi replică de fiecare dată 
Mao doctorului, ■ când a- 
cesta îl invita să folosească 
periuţa de dinţi. Aşa se 
explică deci una din „e- 
nigmele" legate de Marele 
Cârmaci — faptul că din
ţii săi erau... verzi.

AGENŢIA STORY PRESS
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O „Ierţi atât cât iubeşti".
LA ROCHEFOUCAULD
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. „m u r p h Y s .a .“ ■ > !
0  Legea termodinamicii |

Lucrurile merg mai rău sub presiunea preo- * 
cupării de a le face să meargă mai bine. | 

-0  Legea lui Warren
Posibilitatea unei întâmplări de a se produce |  
este direct proporţională cu efectul negativ I 
pe care l-ar produce dacă s-ar întâmpla. [ 

© Filozofia lui Murphy I
Zâmbeşte I Mâine va fi mai rău I J

0  Teorema lui Bell |
Când un corp este scufundat în apă, sună « 
telefonul. |

© Legea lui Willoughby ' < ‘
Când încerci să demonstrezi cuiva că o ma- 1  
şină nu funcţionează, ea va funcţiona. *

Selecţie de 1LIE LEAIIU !

Trwînripnr» ■  ■  ■ |

- v DESPRE IERTARE
•  „A ierta este cea mai frumoasă răzbunare".

Proverb italian
•  „Lesne-a ierta, anevoie a uita".

ProVerb românesc
•  „fn tine să fie un judecător care să ierte nu

mai pe alţii". N. IORGA
•  „Dacă un copil îşi mărturiseşte greşeala fără 

înconjur, jăudaţi-1 pentru sinceritatea de care a 
dat dovadă şi iertaţi-i greşeala". I. LOCKE

•  „Iertând te ridici mai presus decât cei ce
te-au insultat". NAPOLEON

Selecţie de ILIE LEAIIU

U N A  Ş l A L T A

!

PASTILE CONTRA PROSTIEI
„Pentru prostia pură dintre proşti sunt spiri-'

condamnă pe 
Marin Preda

-- Una este să spui „e 
cu păcat", şi alta şă spui 
.ieste un păcătos".

— Una este „să ai pă
mânt", şi alta este „şă fii 
la pământ".

— Una este „să ai fler",. 
şi alta este „să fii fleţ".

— Una este să spui „e 
sătul", şi alta este să 
spui „e nesătul".

— Una este să spui „e
de ispravă", şi alta să spui 
„e un neisprăvit". ...

— Una este „să umbli 
cu tămâie", şi alta „să 
fii 'de tămâie".

— Una este „să ai un 
pom", ş i . alta este „să fii 
în pom".
• — Una este „să ai clan
ţă", şi alta este „să-ţi 
ţii clanţa". V.

— Una este să spui „a

— Una este „să-ţi placă 
alţa este „să 
în ciorba .al-

ciorba", şi
te amesteci 
tuia".

Selectate de 
N. ZAMFIR

legea nu 
nimeni".

•  „E mai bine să mori 
din pricina proştilor decât 
să fii lăudat de ei".

•  „Unui om deşţept îi 
place să înveţe. Unui prost, 
să înveţe pe alţii".

A.P, Cehov.
•  „Mare pagubă aduc

proştilor cei care îi lau
dă". Democrit

•  „Cei mai supărători

tualii".
t La Rochefoueautd

•  „Cine-i prost la el In
sat, prost va fi şi în restul 
ţării". Cervantes

•  „La proşti,; puterea de 
muncă e un dezastru: o 
catastrofă- publică".

ik  D.I. Suchianu
•  „Sunt proşti cei ce 

par şi jumătate din cei ce 
nu par". - B. Gradau

- Recomandate de ‘
f ILIE LEAIIU

part
MCA.TEPE2BRWL
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trecut pe lângă balamuc",
şi alta să spui „a ieşit de
la balamuc".

— Una este ,.să fii înalt", ■ %
şi alta este „să fii, la ’ 1
înălţime". >

—7 Una este să spui „e
sărac", şi alta este să spui 
„e sărac cu duhul".

— Una este „să ai bar
bă", şi alta este „să pui 
bărbi".

— Una este să spui „îj 
plac fluturii", şi alţa este 
să spui ,,are; fluturi lâ
cap". . •

V
%

Ce poate fi mai cutre
murător decât imaginea 
unui tânăr cu cătuşe la 
mâini, aflat Intre doi 
poliţişti De prea multe 
ori îl învinuim pe îm
pricinat — desigur este 
întâiul vinovat! — sau 
îi învinuim părinţii, de 
parcă sărmanii de ei l-ar 
fi împins lâ fapte necu
getate, de parcă aeei pă
rinţi nu ar fi îndureraţi 
pentru ce a făcut fiul 
lor... De prea puţine ori 
ne punem întrebarea dacă 
nu e şi greşeala celor 
din jur şi chiar a noastră 
a tuturor. Vâltoarea ti
nereţii, teribilismul ge
neraţiei de astăzi ajun
ge la unele extreme prin 
aceşti tineri, care abia 
după ce şi-au pierdut li
bertatea ştiu să o pre- 
ţuiaseă, cu adevărat. Dar, 
din păcate sunt şi tineri 
delincvenţi, care odată

C LEPSID R A
cu primul act necugetat 
păşesc pe drumul pierza
niei, nemaiputându-se 

nicicând redresa, în timpul 
privării de libertate fă- 
cându-şi noi prietenii, în
văţând noi metode in
fracţionale pentru a Ie 
practica imediat ce va fi 
posibil. în recidiva lor 
ne aducem însă şi noi 
aportul pentru că sus- 
pectându-i în continuare 
nu ştim să le iertam tre
cutul şi nu ştim să le a- 
cordăm încrederea ne
cesară, in aşa fel încât 
ei să-şi simtă utilitatea 
în cadrul societăţii, să-şi- 
recapete demnitatea. şi 
statutul de om cinstit. 
Depinde de noi de fie
care să îndreptăm spre 
bine societatea, dar iriai 
ales să-i salvăm pe a- 
ceşti oameni aflaţi în 
derivă.

INA DELEANU

MI SE-NTÂMPLĂ UN. DEZASTRU
Iubito, mi. şe-ntâmplă un dezastru ... . .. .
Şi simt în suflet o degringoladă 
Când umblu singur şi vorbesc pe stradă 
Iar casa-i plină de-un miros albastru:
Aş vrea să strig lozinci, ca la paradă,
Să duc, în munţi, o viaţă de albaştrii...
Şi-n calitate de copii — fiastru 
Să mă sufoc în sfânţa-ţi acoladă.
Iubito, mi se-ntâmplă-o nebunie 
Şi nu ştiu dacă-i rău, sau dacă-i bine...
Atâta numai ştiu că e urgie.
Şi mulţi se uită cam chişcă^la mtne •
Că le vorbesc mereu V ca-ntr-o-bisţfe. ...,
De ţine, de tine, dar, mai ales^ife TINE I

DUMITRU IIURUBA
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EXPRESII SI CITATE CELEBRE
•  Magna curo laudae qă maxima de la Delfi a

datorittt(„Cu mare laudă")
Formulă încetăţenită a- 

proape pretutindeni în 
universităţi. Se . spune: . a 
trece un exaţnen magna 
cum laudae, sau a obţine o 
o diplomă magna cum lau
dae, adică în mod strălucit, 
cu notele maxime, cu suc
ces deplin.

•  Cunoaşte-te pe tine 
însufi I — vestita inscrip
ţie de pe frontispiciul 
templului lui Apollo din

devenit celebră 
filosofului -Socrate -  carp 
şi-a îrtsuşiţ-o ca prind* 
piu fundamental a l gân* 
dirii sale. A fost şi a ră* 
mas printre cele mai cu* 
noscute cugetări din Iu* 
me. -•

•  Sui-generis („Proprio, 
unic în felul său"), — 
se aplică şi la modul- se
rios, şi în ironie: un, ar
gument sui-generis — Q 
minciună sui-generis. Locu-

Delfi. Paternitatea ei n-a * ţiunea serveşte şi pentru
fost dovedită în mod cert, 
fiind atribuită unora din
tre cei -şapte înţelepţi ai 
Greciei, când lui Thales 
din Milet, când lui Chilon 
din Sparta, când lui Solbn 
din Atena. Ceea ce s-a 
stabilit însă precis este

fiinţe şi pentru lucruril 
un om, o floare, o haină, 
un parfum sui-generis...

Selecţie de 
ILIE LEAIIU ^  

(după „Dicţionarul d « , 
cuvinte, expresii şi citate 
celebre" de I. Berg).

S  U  G  E  S  T  r V  EORIZONTAL : 1) Imagini 
plastice ale unor critici e- 
xagerate ; 2) Complice no
torii la comiterea unor 
despărţiri — Cheia muca
liţilor pentru clanţa posa
cilor ; 3) Dulcea personi
ficare a originii vieţii 
Companioane itinerante lip
site de iniţiativă; 4)
Paralele eşuate în mixaj 
perturbator — Pregătită 
pentru primire la unele 
recepţii; 5) Expresie argo
tică a unui lucru neplă
cut — Simbol racursi de 
identitate; 6) Succintă re
citare plasată la subsol! — 
Producător de umbre la 
ferestrele domniţelor; 7)
Aflaţi efemer în stare de 
reţinere — Arătatul cu 
degetul mai puţih proto
colar ; 8) Detaliu de an
samblu dintr-un peisaj in
dustrial — întregită total
mente cu două cercuri; 9) 
Macii roşii din grădina i- 
nimii — Impregnat cu 
mărgele cristaline de na
tură fluidă; 10) Genera
toare de impulsuri cu 
multe ieşiri.

VERTICAL: 1) Vechi
modele de încuietori agres

te ; 2) Gazdă ades vizita
tă în luna de miere — 
Termen utilizat pentru 
fapt uluitor; 3) Colorat de 
refluxul sanguin al timpu
lui rece — Moarte curtată

printr-o simplă atingere; 
4) Banderolă sui-generis la 
livrarea cojoacelor — Ele
ment nelipsit de la o bu
taforie lacustră;- 5) Liant 
gramatical pentru lipit con

trariile — Ansamblu de 
blocuri în construcţie; o) 
Aventuri fantastica în 
abisul materiei — Piatră 
de mozaic la edificiul 
muzicii; 7) Aţipi ocroti
toare consemnate în ulti
mă instanţă — Termen de 
referinţă la cote inferioa
re ; 8) Nemaipomenit de 
călduros la purtare r -  . 
Diademe de smarald pen- 
jtru florile Terrei; 9) A 
consemna o reuşită la pro
ba orală — Loc însemnat 
ocupat la derularea repli
cilor ; 10) Stare materia
lă extrem de precară.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI „REPLICI", 
APARUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE 
SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) STERILIZAT; 2) 
TEME — ERATE ; 3) ARE
— ŞNIŢEL; 4) PARAPET
— IE : 5) AZIL — SAG —
F ; 6) N __TUS — TONE;
7) IM — NECESAR ; 8)
TONICA — USI ; 9) ODA- 
TA — TROC; 10) REPE
TABILE. „ ~  ' V—...

© Cineva a fost con
damnat la moarte prin 
spânzurare. Temnicierului 
i s-a spus să comunice sen
tinţa pe ocolite, deoare
ce osânditul suferea de 
inimă.

Temnicierul se apro
pie de condamnat şi în
cepe să-l gâdile :

— Gâdi, gâdi... pe cine
o să spânzurăm noi mâi
ne ?!... .

0  După ce ascultă ex_ 
plicaţiile ghidului un tu
rist întreabă :

— Sunteţi sigur că a- 
cesta este craniul lui Gin- 
gis-Han ?

— Bineînţeles. :
; . Şi cel de alături, mai 
mic ?

s-a făcut bine, ne-am câ*; 
sătorit.

— Dacă lumea ar şti c© : 
consecinţe au accidentele : 
de automobil, ar conduc© 
mult mai prudent...

0  Marioara e cu priete
nul ei în hol.
■ — Nu-i frumos să ne 
surprindă mama sărutân- 
du-ne I — îi. spune ea;, y  j

— Dar eu nici n-am 
încercat I — exclamă el. j

— Am spus-o pentru i 
orice eventualitate, ex- j 
plică Marioara.

0  La sfârşitul unei e* 
moţionante lecţii patrio
tice, ofiţerul se adresea
ză recrutului :

— Ce trebuie să sim tă; 
soldatul când vede flutU- i 
rând steagul de luptă ?

— El trebuie să simtă 
că bate vântul, domnule, j

0  Intr-un compartiment ; 
de tren :

— Of, oftează un câ-;
— E tot al lui, de când 

era copil...
© — Eu am făcut cu- 

noştfhţă cu soţia mea în- 
tr-un mod foarte original. 
In timp ce mă aflam la 
volan, am lovit-o şi am 
dus-o la spital. După ce

Of, of, of — oftează) 
iul.

Eu zic să nu mai!
im politică, propun© 
iul călător...
[lese şi prelucrate de ţ



Consiliul Municipiului Deva
Judeţul Hunedoara, Piaţa Unirii, nr. 4, 

telefon 613435 

O R  G A N I Z E  A Z Ă

. Ia vederea închirierii Onor spaţii construite, a 
închirierii şi concesionării terenurilor Pentru con
strucţii, situate In intravilanul municipiului Deva, 
Pentru . realizarea obiectivelor prevăzute Sn docu
mentaţii de urbanism, avizate fi aprobate în condi
ţ i e  Lega 50/1981. art. 10—15, astfel:

L SPAŢIU SUBTERAN, situat in zona Gării — 
i. 7 Deva, în suprafaţă de 400 mp (2 pivniţe), de 

' pentru amenajarea urnii depozit en-gros. 
Preţui de pornire a  licitaţiei chiriei de 2500 iei/ 

închirierea fi destinaţia aprobate cu Hotă* 
nr. 47/1094 a Consiliului local. 

t  AMPLASAMENT situat te str. Cuza Vodă, 
intre bl. p şi fosta hală etajată a Centratei de cal* 
«Ui» pentru construirea a 4 garaje cuplate, in su
prafaţă de 2$ mp fiecare. T.A.lVf.C. (taxa anuală mi* 
nttaS de concesionare) este de 8000 lei/mp/an. Am- 

aprohat cu Hotărârea nr. 52/1994 a Ctm-

3. AMPLASAMENT situat in spatele bl. Ii I, 
str. Libertăţii, pentru construirea a 3 garaje înşi
ruite, în suprafaţă de ÎS mp fiecare. T.A.M.C. este 
de 5 000 lei/mp/an. Amplasament aprobat cu Hotă
rârea nr.v 75/1991 a Consiliului local.

4. AMPLASAMENT situat te zona blocurilor din 
Aleea Gh. Bariţiu (foste pavilioane ale ofiţerilor), 
pentru construirea a 3 garaje înşiruite, în suprafaţă 
de 20 mp fiecare. V.A.M.C, este de 8000 lei/mp/an. 
Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. 70/1994 a 
Consiliului local.

5. AMPLASAMENT situat în satul aparţinător 
Cristur, zona dramului naţional DN 88 B, pentru a- 
menajarea unui spaţiu pentru desfacerea de produse 
alimentare preambalate, neperisabile şi băuturi răco- 
i (ta tui, in suprafaţă de 7 mp, situat In staţia de au- 
ătbaz existentă. Preţul minim de pornire a licitaţiei 
egte de 5000 lei/mp/tenă. Amplasament aprobat cu 
Hotărârea nr. 69/1994 a Consiliului local.

6. AMPLASAMENT situat la Str. M. Eminescu,

zona „Cartodrom", pentru amplasarea unui chioşc te 
suprafaţă de 25 mp, cu destinaţia prestări servicii — 
retuş şi reparaţii îmbrăcăminte. T.AJVLC. este de 
10 000 lei/mp/an. Amplasament aprobat cu Hotărârea 
nr. 75/1994 a Consiliului local.

7. AMPLASAMENT situat te str. Mărăşti, zona 
blocurilor D3 şi D4, pentru amplasarea unui chioşc 
în suprafaţă de 4 mp, cu destinaţia comercializarea 
de produse alimentare preambalate, neperisobile şi 
băuturi răcoritoare. T.A.M.C. este de 50 000 lei/mp/an. 
Amplasament aprobat cu Hotărârea nr 68/1994 a Con
siliului local.

8. AMPLASAMENT situat la DN 7, zona Auto-
gării Deva, pentru amplasarea unul chioşc alimentar 
în suprafaţă de 25 mp. T.A.C.M. este de 40000 lei/ 
mp/an. Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. 73/1994 
a Consiliului local. -  ,

9. Amplasament situat te str. M. Eminescu, Mi
cro 15, între bL 31 şt bL 33, pentru amplasarea unui 
Chioşc pentru comercializarea de produse alimentare 
preambalate şi nealimentare, te  suprafaţă de 25 mp. 
T.AJW.e. este de 30 000 lei/mp/an. Amplasament apro
bat cu Hotărârea ar. 72/1994 a Consiliului local.

M. AMPLASAMENT situat în zona „Bejan“, în
tre bl. 87 şl M. 83 B, pentru amplasarea unul chioşc 
pentru comercializarea de produse alimentare pream
balate şi nealimentare, te suprafaţă de 25 mp. 
TJV.M.C. este de 30000 lei/mp/an. Amplasament apro
bat cu Hotărârea nr. 71/1994 a Consiliului tocat

Uratele se depun până la dala de 24 noiembrie 
1994, orele 13,38, la sediul Consiliului local, camera 9,

Documentaţiile licitaţiei se vor ridica, contra cost, 
de la tedtel LP.H.-S.A, Deva, Piaţa Victorii, nr. 2, 
începând cu data de 7 noiembrie 1994.

Garanţia şi taxa de participare la licitaţie sunt 
obligatorii şi vor fi prima egidă te  texa anuală mi
nimă de‘concesionare pe suprafaţa amplasamentului, 
cea de-a deva 16606 le i şi se vor depune astfel: pri
ma in contul 21221094374393, cea de-a doua in con
tul 21651204374393, deschise la Trezoreria Deva, până 
la data de 24 noiembrie 1994.

Pentru poziţiile 2 şi 4 vor participa la licitaţie 
locatarii blocurilor din zonă, care au în proprietate 
autoturisme, dar nu posedă garaje.

Pentru poziţia 3 vor participa la licitaţie locata
rii din blocul LI, str. Libertăţii, cate lu  te proprie
tate autoturisme dar au posedă garaje.

Licitaţia va avea ioc la data de 25 noiembrie 
1994, ora 9,00, ia sediul Consiliului municipal, sala 
mare. ;s

Durata de concesionare, respectiv închiriere a te
renurilor şi spaţiilor, este următoarea:

25 ani pentru poziţiile 3 şi 4, 15 ani pentru 
poziţiile 1 şi -2, 5 ani pentru poziţiile 6, 7, 9 şi 10, 10 
ani pentru poziţia 5 şi 2 ani pentru poziţia 8.

în  incinta Complexului comercial 
BACHUS DIN DEVA S-A DESCHIS

S W f R  M A R K E T
aprovizionat din abundenţă numai cu

LA CELE MAI M ia  PREŢURI din judeţ:
•  Cete mai căutate şi difersifteate pro

duse alimentare, sucuri, băuturi alcoolic
•  Cele mai fine şi rafinate produse 

cosmetice;
•  Cea mai mare diversitate şi colo- 

ristieă de MOCHETE din IMPORT şi IEF
TINE: numai 6120 lei/jnp şi 9260 leifmp 
la mochete speciale —-  (inclusiv TVA).

VIZITAŢI SUPER MAGAZINUL 
NOSTRU care este DESCHIS zilnic de la  
7—20, INCLUSIV DUMINICA, de la 7- 
13.

M O H A I R I
32 nuanţe, role 500 g, bobine 200 g.
•  livrări 5—50
•  coletărie — peste 50 kg

Telefon: mif613165.
Telefax: 041f614741 S.C. „GOLF* 

CONSTANTA.
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; f  LUNI, 31 OCTOMBRIE

TVR 1
13,80 Interferenţe; 14,00 Actualităţi;

14,10 TVR Iaşi ; 14,50 TVR Ctej-Napoca; 
45/25 TV R Timişoara ; 16,00 Actualităţi; 
46,25 Turism şi agroturism; 17,00 Emi
siune te limba maghiară; 18,30 Desene 
tmimato; 19,00 De luni până luni; 19,30 
Salvaţi de Clopoţel (serial); 20,00 Actua
lităţi; 20,45 Teatru TV; 22,25 Transfo- 
«ator; 22,45 MTV •  Mari hilari; 23.»  
Cultura în lume; 0,10 Repriza » treia f  
Emisiune sportivă.

T ' TVR 2
14,00 Actualităţi; 14,10 Politica între 

ideal şi real; 15,30 Atlas (r); 16,00 De
pene animate; 16,30 Succesoarea; 17,00 
tu direct •  Economia;. 17,40 Mala Mu
jer (s); 18,30 In faţa Dvs.; 20,00 Actua
lităţi ; 20,40 Ritmuri muzicale ; 21,00 TVM 
•  Mesager ; 22,00 TV 5 Europe ; 22,30
Santa Barbara (s, «p. 33); 23,15 Holly
wood rock în concert: Deep Purple (HI); 
23,45 Documentar CFI; 0,30 Jazz-club ;

MARŢI, 1 NOIEMBRIE 

TVR 1 ■
7/90 TV M * Telematinal; 10,05 Muzică 

uşoară; 10,20 Desene animate; 10,50
limbi Străine; 11,50 Magazin TVE; 12,20 
Sfida Mujer (s/r); 14,10 TVR laşi şi Ciuj- 
fiapoca; 16,10 Fii tu însuţi 1; 18,00 To
tal despre muzică ; 1830 Desene animate ; 
te*» Clio; 19,30 Salvaţi de clopoţel (s);
t0,00 Actualităţi •  Meteo; 20,45 Teleci- 
nemateca ; 2220 Reflector ; 22,50 Actua
lităţi ; 23,15 Divertisment; 23,35 Gong!; 
0,05 Melodii nemuritoare.

. 2
7,00 La prima oră; 926 Ora de muzică; 

4820 Telejurnal H’orktnet; 10,30 Calei
doscop satelit - 1130’ Desene animate; 12,00 
Weatru TV; 14,10 Tele-documentar;

154» Limbi Străine (r); 16,00 Desene 8- 
nimate; 16,30 Succesoarea (r); 17,00
Măseaua de minte; 17,40 Mala' Mujer (s); 
20*» Actualităţi; 20,40 Video-satelit; 21,06 
TVM •  Mesager; 21,30 Tribuna non-con- 
formiştilor; 22,00 TV 3 Europe; 22,30
Credo: religia şi ş c o a l a 23,45 Euro-
gol.

MIERCURI, 2 NOIEMBRIE

T V R  1 -•;> ,
7*» TVM •  Telematinal; 10,85 Ca

lendar ; 1030 Desene aninate ; 11,50 Do
cumentar Worldnet; 12,20 Mate Mujer 
(s/r): 14J0 TVR laşi şi Cluj-Napoca;
16,10 Magazin sportiv; 16,45 Vteaa — ca
pitala valsului (do); 17,00 RBertrecital;
1745 Arte vizuale; 17,40 Povestea vorbei;
18.00 De la lume adunate.»; 18,30 Desene
animate; 19,60 Timpul Europei; 19,30 Şe
rifi e  Salvaţi de clopoţel; 20,00 Actuali- 
teţ* b Meteo •  Sport; 20,45 Film serial. 
Dr. Quian (ep. 23); 21,45 Noi frontiere; 
2220 Reflecţii rutiere; 22,30 Confluenţe;
2340 Actualităţi.

TVR 2
7.00 La prima oră; 9*» Ora de muzică;

10.00 Telejurnal Worldnet; 1040 Magazin 
CFI; 12,00 Gong (r); 13,00 Documentar 
COT; 14,10 Serialul serialelor; 14,35 Ma
ma Jo (s); 15,30 Orizont cultural ; 16,00 
Desene animate; 16,30 Succesoarea (s);
17.00 Mini-eco; 1740 Maia Mujer (s);
18,30 Emisiune în limba maghiară; 20*» 
Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale: 21,00 
TVM e Mesager; 21,30 Formula 3 (cs); 
22*» TV5 Europe; 22,30 Santa Barbara 
(serial); 23,15 Cafeneaua literară.

JOI, 3 NOIEMBRIE

TVR. I, ’
7.00 TVM •  Telematinal; 10,05 Calen

dar; 10,20 Desene animate; 10,50 Limbi» 
străine: engleză americană; 1140 Do
cumentar Worldnet; 12,20 Mata Mujer 
(s/r); 1446 TVR laşi fi Cluj-N.; 16,10 
Divertisment Internaţional; 17,00 Sub 
semnul întrebării; 18*» Cronograf»; 
1845 Desene animate; te,00 Medicina pen
tru to ţi; 19,30 Serial. Salvaţi de clopo
ţel ; 20,90 Actualităţi * Meteo *  Sport; . 
20,45 Serial. Watlenberg: povestea unul e- 
rou (ep. 2); 21,45 Studioul economie; 
2225 Reflecţii rutiere : 23,46 Actualităţi;
6.00 FOrSyte Saga (ep. 17). ~~~~-

■ T VR *-
7.00 La prima ora; 9,00 Ora de mu

zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet: 10,30
Magazin satelit; 12,60 Noi frontiere (r)î 
13,30 Confluenţe; 1440 Magazin social;
15.00 Limbi străine (r); 16,00 Desene ani
mate ; 16,30 Succesoarea (s); 17,00 Ceaiul 
de Ia Ora 5; 19,00 Emisiune în limba
germană; 20,06 Actualităţi; 20,46 Ritmuri 
muzicale ; 21,06 TVM •  Mesager; 22,00
TV5 Europe : 22,30 Serial. Santa Bar
bara ; 2345 Eurogol; 23,45 Nocturna pop- 
rock.

VINERI, 4 NOIEMBRIE 

TVR f
7.00 TVM •  Mesager; 10,09 Actuali

tăţi ; 10,05 Muzică uşoară românească;
10.20 Desene animate; 10,50 Curcubeu;
12.20 Stela Mujer (s/r): 14,00 Actualităţi;
14,10 TVR Iaşi. şi Cluj-N.; 16,00 Ac
tualităţi; 1M5 Emisiune fu Ua*ba ger
mană; 17,45 Pro Patria; 18,45 Documen. 
tar; 19*» Serial. Cosa Eliott (ep. 8); 
20*» Actuatttăţi •  Mele» e Sport; 20,45 
Tezaur folcloric ; 21,36 FUm; 23,65 Via
ţa parlamentară; 23*$ MTV •  Noutăţi 
muzicale; 6,36 Actualităţi; 0,50 Cine
matograful de noapte.

T V R  2
7.00 La prima oră; 9,00 Ora de mu

zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 10,30 
Magazin CFI; 11,30 Desene animate;
12.00 Caleidoscop satelit; 13,00 Vârstele
peliculei; 14,00 Actualităţi; 1440 Varie
tăţi ; 16,(10 Desene animate; 16,30 Suc
cesoarea (s); 17,00 Arena; 18*» Video-
clipuri; 18,io Mala Mujer (s); 19/00 Con
certul Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 
TVM •  Mesager; 21,30 Oameni care au 
fost; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Muzica e 
viaţa mea ; 23,00 Teatru TV.; 0/35 Vldeo- 
clipuri.

SÂMBĂTĂ, 5 NOIEMBRIE 

T V R  1
7.00 Bună dimineaţa... de la Iaşi!; 8,00

Bună dimineaţa... de la Cluj-N.!; 9,06 
Ba da, ba n » tî io*» Film serial 
pentru copil. Eu şi McGee (SUA — op. 
5); 10,30 Pas cu pas; 11,36 Vârstele pe-
liculel; 12/80 Povestea vorbei; 13,00 toot 
audiţii; 14*» Actualităţi; 14,10 ORA 25 
— TRANZIT TV o Desene animate o Se
rial documentar: „Misterele nedezlegata

ale.celui de-al doilea război mondial* o 
Teatru scurt •  Seriale artistice: Servi
ciile secrete şi Beveriy Hiils, 90210 o  Ma
pamond o Muzică o  Divertisment; 19,15 
Teieenclclopedia; 20,00 Actualităţi; 20/10 
Publicitate; 20/33 Film serial. Mancuso
de la FBI (SUA — ep. 16); 21,30 Şpriţul 
de Ia ora 10 •  Teledlvertisment; 22,25
Publicitate; 22/10 Săptămâna sportivă;
23.30 Actualităţi; 23,90 Fflm serial. Maddie 
şl David (SUA): 0,50 Ei f i ! o Magazin de 
muzică pop-rock.

- TVR 2
8,06 întâlnirea de sâmbătă; 13,00 Est 

meridian magazin; 16,00 Desene animate;
16.30 Film serial. Succesoarea (Brazilia);
17.00 Hyperion; 18,00 . La fântâna doru
lui; 18,30 Convieţuiri; 1940 Pariaţi pe 
campion I ; 20,00 Actualităţi; 29,46 Rit
muri muzicale; 21*» TVM o Mesager;
21.30 Memento cultural; 22*» Film se
rial •  Santa Barbara (SUA, ep. 41); 22,45 
Interferenţe (r)> 23*45 Jazz ~  magazin.

DUMINICA, 6 NOIEMBRIE

T V R  I
8.00 Bună diipipeaţa I; 9/90 Film serial. 

Fantastica familie Meiiop (ep. 8); 940 
Reîntâlnire cu „Cartea cărţilor"; 10/10 
Lumină din lumină ; 1140 Viaţa satului ;
13.00 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare ; 1340 Atlas ; 14,00 Ac
tualităţi ; 1440 VIDEO-MAGAZIN O 
Desene animate •  Melodii cu dedicaţie o 
Umor şi muzică; 16,00 Fotbal în Divizia 
naţională: Steaua — Rapid (direct); 17,50 
Serial S.F. o Star Trek — Generaţia ur
mătoare (ep. 48); 18,45 A doua Românie;
19.15 Robingo; 20,00 Actualităţi; 20,40
Film artistic. „Cei patru muşchetari" 
(Anglia, 1975); 2245 Tragerea Loto spe
cial 6/49 şi concurs pronosport; 22,45 
Duminica' sportivă; 045 Actualităţi; 
0,35 Music box.

' T V R  2
8.00 5 x 2 •  Magazin duminical; 13,00 

Film serial. Dr. Quinn (r); 14,1» FUm ar
tistic. flori de gheaţă (România, 1989);
15.15 Teatrul de revistă; ti* »  Desene a- 
nimate; 16,30 Serial. Succesoarea; 17/9»
Serata TV.; 1946 Descoperirea Manetei; 
20,06 Actualităţi; 204» Divertisment mu
zical; 21/00 TVM e Mesager ; 2l40 Sport 
— studio 1 23,00 Film serial •  Santa
Barbara (ep. 42); 23,45 Varietăţi de altă 
dată. ----- ■■■■-
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RADIO DEVA

SAMBATA, - 29. 10. 1994

8,00 BBC; 8,30 Muzică 
populară; 9,00 Caîeluţa

22,05 In miezul lucruri' 
teri 22,35 Film artistic: 
Cincianati Kid; 0,35 Vi
deotext publicitar.

DUMINICA, 30. 10. 1991

MW Emisiunea din
d# dimineaţă; 10,00 Fim seara precedentă (relu- 
Gabl; 12,00 Adolescenţa; MX); î6,35 Videotext » « .?  
1400 BBC; 14,30 Muzică; blicitar; 48,00 Tele 7 J
14.00 Ziua a 6-a; 18,00 abc. Desene animate:
BBC; 19,00 Ziua a 6-a; The Jetson; 18,25 Docu
21.00 BBC; 21,30 Muzică; mentar. Guvernare; 18,55
22.00 Disco Show; 0,00 Clip viva; 19,00 Film se-
V.O.A. Europe. 

DUMINICA, 30. 10. 1994

rial: Casa din preerie; 
19,50 Clip viva; 20,00 Ma
rele premiu muzical Tele 
7 abc; 21,00 Chestiunea 

8,00 BBC; 8*10 Muzică zilei; 21,45 Film serial: 
populară;. 9,00 Amfitea- Vegas; 22*35 Staruri pen
tru; 10,00 Ritmuri du- tru totdeauna; 23,00 Film 
minicale; 11,30 Top Ca- artistic: Bucurie in zori; 
sey Kasenl; 14,00 BBC; 0,40 Videotext publicitar.
14*30 Week-end radio; 
18*00 BBC; 19,00 Muzică; 
21,00 BBC; 21,30 Love 
Songs; 0,00 V.O.A. Euro
pe.

LUNI, 31. 10. 1994

9,00 Emisiunea din 
seara precedentă (relu
are); 15,40 Videotext pu
blicitar; 18,00 Deschide
rea emisiunii; 184)5 De
sene animate; The Jest- 
sons; 18,25 Avanpremiera 
filmeier; 18,28 Publici
tate; 18,30 Noutăţi mtlzi- 

ra precedentă (reluare); cale; 18,45 Geopolis — 
14*00 Videotext publici- magazin eeopoiitic; 19,10 
tar; 18,00 Tele 7 abe. La Tele 7 abc. Interzis băr- 
est de vest; 19,00 Film baţilor; 20,10 Primul pas; 
serial: Casa din preerie; 21,10 Film artistic: A-
19,50 Ţara nimănui; 19,55 vertizarea; 22,35 Tete 7 
Clip' viva; 20,00 Film do- abc. Ţara noastră (re- 
cumentar; 20,30 Chesti* portaj); 23,10 Film serial: 
unea zilei; 21,15 Film se- Croazieră de lux; 24,00 
rial: Croazieră de lux; Staruri în coaceri, 
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DEVASAT
SAMBATA, 29. 10. 1994 

9,00 Emisiunea din sea-

S.C. AGROMICIA S.A. VEŢEL 
Cu sediul în Mintia, str. Luncii, nr. 5. 
Anunţă reluarea licitaţiilor pentru 
ÎNCHIRIERI DE SPAŢII:
— Ferma Mesteacăn — Brad — 31. 

X. 1994, ora 12.
—i- Ferma Lăpuşnic — 31. X. 1994, 

ora 15.
DE UTILAJE
— maşină tâmplărie — Mintia — 31.

X. 1994, ora-9. i
LICITAŢIE DE VÂNZĂRI: \
— 1 autobenă — Mintia — 31. X. ţ 

1994, ora 9.
— lână fină — Deva, tel. 612505. 
ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS: j
— 1 mecanic auto
— 1 mecanic maşini agricole 
Informaţii suplimentare la sediul di®

Mintia, telefon 615999, zilnic Intre 
8— 15.

ac. SCORPION SJLT 

di» HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursao 

nr. 1

9 zahăr
•  «lei floarea soarelui — Import 
9  bogat sortiment de eoniacurl 
9  specialităţi ciocolată 
9 fructe import (citrice) şi indigene 
Telefon 717439. (90676)

S.C. „CONDOR" S.A. DEVA 
Str. Avram lancu, bloc H 3 

Angajează:
9  Economişti finanţe contabilitate 
9 Contabili, absolvenţi al liceului de profil 
Solicitanţii vor prezenta acte din care să 

rezulte pregătirea pentru funcţiile de mai sus. 
Relaţii la telefon: 612060; 611960, int. 139.

S  C Q U A SA R ELECTRO  S R L.
DEVA B d D eceb a l bl R parter 

Tet/Fs* 611261 6149*3

VA O FER Ă  CU PLATA IN RAT E :
" TV color M egaviston.Sam sung.Goldsta'

Instalat!! compl«te de satelit
* Frigidere st congelatoare Arctic
* Vltrtne frigorifice ,
'■ Videoptayer.Vltfeorecorder
* Maşini automate de spalat

. ' Toata gama de produse electrocar- • --ta

De asemenea ,va oferă EN GROS 
, " casete audio $1 video Rac k$

• FRIGIDERE, ARAGAZE, TELEVIZOARE, ,*****,.

• MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE

• GRcS*6: cÂIANŢAr OB'FCTF SANITARE DIN ACRILAT.

SE POT ACHIZIŢIONA DIN STOC SAU LA COMANDA CU 

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA r* Lf tajOASE PRETURI PRfV NO
BUGETUL PERSONAL. DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
ACS;C: “UNIVERSAL- tMPORT-EXPORT SRL DEVi

SITUAT !N CARTIER DACIA, STR. DACIA 
l|A PARTERUL BLOCULUI P*1C (TURN j,

LA COMANOA MĂRFURILE ACHITATE POT FI LIVRATE LA, 
DOMICILIUL CLIENTULUI

INFORMAŢII LA TELEFO N: 6 2  73 28

M J

;! JErol j
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f  S.C. „LEGUME-FRUCTE“ S.A.
( B R A D
\ Anunţă scoaterea la concurs a postu- 
[lui de
I M A N A G E R  
| conform Legii 61K95.
; Ofertele se depun la sediul societăţii
I din localitatea Brad, judeţul Hunedoara, 
! str. A. lancu, nr. 54, în termen de 30 
! zile de la ultimul anunţ, 
i (92106)

R O M  S R L

S.C. AGERCOM IMPSX S.R.L.
Str. împăratul Traian, nr. 34 

MAGAZIN ABC DEVA 
VINDE EN GROS

•  zahăr — 825 lei1 kg + TVA i
•  orez — 721 leVkg + TVA
•  paste 0,250 kg — 278 lei + TVA
•  paste 0,300 kg — 332 lei +  TVA
•  ulei floarea soarelui — sticle 1*2 I

— 1000 lei. (92122)

S.C. „HABER INTERNAŢIONAL" 
S.A. HAŢEG

9  în data de 7 noiembrie 1994, la se
diul societăţii „HABER INTERNAŢIO
NAL" Haţeg se organizează • ,

w sîj

S.C. SARGEŢIA FOREST S.A.
D E V A

Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 30, jud. Hunedoara 

ORGANIZEAZĂ
CONCURS DE SELECŢIE 

ŞI DESEMNARE A MANAGERULUI 
în conformitate cu prevederile Legii |  

66fl993 şi Normelor Metodologice. i  
\ Ofertele vor fi depuse în plic închis, f 
lla sediul societăţii, în termen de 30 zile\ 
Ide la data ultimei publicări a anunţului. |  
; Relaţii suplimentare la sediul societă- { 
[ ţii, telefon 61 16 60. (92104) |

»
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S.C. M A S  -  i
ti

I• ti:--.-
I
HOTEL „DI AN A" j

GEOAGIU • BAI !

Lansează un nou produs răcoritor pe piaţă -
„ŢIP-ŢUP" |

Argumente: ;
— mai ieftin I
— mai sănătos j
— mal reconfortant J
— la standardele internaţionale. j
T«L 904/648280 ; 054/648282. !

pentru vânzarea următoarelor:
— ARO 244 D
— ARO 243 D
— Remorcă tractor 
9 In data de 7 noiembrie 1994, are

loc concurs pentru ocuparea unui post de
•  tâmplar.
Relaţii la telefon 770540.

FIRMA SIWÂL EXIM 
S.R.L. DEVA

dealer autorizat al firmelor : ,

GRUNDIG, SONY şi HUSQVARNA 
Vă oferă următoarele produse :
9 televizoare color, video şi casete*• 

foane Grundig şi Sony ;
9  maşini de cusut Husqvarna -  

Suedia;
•  ferâstraie şi motoepsitoare

Husqvarna; j,
•  mobilier pentru birouri;
•  mobilier pentru sufragerii, dormi-

t  toare şi bucătării. '
TOATE PRODUSELE LE GĂSIŢI NU

MAI LA NOI, LA PREŢURI DEOSEBIT 
DE SCĂZUTE!

} VINDEM ŞI IN RATE ^
la magazinul nostru de lângă restau

rantul „LIDO
Pentru informaţii suplimentare for

maţi 054 — 624550 ; 625267. !
VĂ AŞTEPTĂM !!! ţ

COMPLEXUL „EUROYENUS"
Situat în DEVA — StNTUBAI M (intersec

ţia Hunedoara).

Vă oferă prin

SUPEBMABCHET-ul METEO MOBILA 
cel mal mare magazin de mobilă din ţară:

9 Un bogat sortiment de mobilier: bucă 
tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, sţaane, 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc. i

■  METRO - -  MOBILA, de asemenea, mie 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon
tarea mobilierului la domiciliul clientului.

PROGRAM:
zilnic între orele 8—20 
sâmbăta 9— 14
duminica 9— 15

. Informaţii suplimentare la telefoanele: 054A
|  623:m. 026294; 621386. J

!!
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- •;, Vând convenabil te
levizor color Philips, te
levizor color Grundig, ma
şină J automată de spălat: 
cuptor cu microunde, auto
turism Mercedes, an 1976. 
Tel. «12463. (91976)

•  Vând urgent casă,
gaze, apă, curte 360 mp. 
str. Vulcan, nr. 1, Deva 
Telefon 625717. (91995)

. •  în  ziua de 10. 12. 1994. 
ora 9,00, la sediul U. M. 
05062 Deva, se vor vinde 
prin licitaţie publică des
chisă următoarele autove
hicule: autoturism Dacia 

1410 — 1 bucată: autoturism 
ARO 243 — 1 bucată. In
formaţii privind autovehi
culele care se licitează şi 
preţul do pornire a licita
ţiei se pot obţine zilnic 
între orele 8,00—10, la 
sediul unităţii din strada 
Mihai Eminescu. nr. 130 
sau la tel. nr. 617125; 
612859 — interior 219. 272, 

(92019)
•  Cumpăr apartament cu 

două camere sau garsonie
ră în- Deva, tel. 661721.

(92022)
•  Cutrtpăr casă de bani.

Telefon -661721. (92022)
•  Vând casă, trei ca

mere,, grădină. Brad,, tel. 
650210, după ora 19.

(92251)
•  Vând chioşc metalic

Şi gafa] metalic, 6/3, tel. 
617728.. - (92027)

•  Vând casă, garaj, a- 
nexe, grădină, poziţie deo
sebită, Brad. Tel. 651114.

" , (0090320)
Vând casă, video 

'(Sharp, tâmplărie nouă (uşi, 
ferestre), betonieră, haine 

şfjiiele, rtel. 615107. (92056)
•  S.C. Udubaşa Corn 

8.R.L. Deva, str. Emi-
; nescu,, nr. 48 B, tel. 611317,
; şrinde . en gros. ţigări Gar- 
l>aţi. Timişoara, preţul ne- 

i Sociabil în funcţie de can
titate., * (92933)

•  Vând'-casă. grădină,
dependinţe, teren arabil, 
Dudesti, I.uncoiu de !*t Jos, 
tel. «|6548.  (92028)

•  Vând apartament două 
Camere, Micro 15, bl. 66, 
etaj 1, 3 000 000 lei, ca
meră video Grundig ca
setă normală, 700 DM, ca
meră video Sharp, "8 mm, 
650 DM. tel. 611421, (92021)

•  Vârio apartament Zam- 
lirescU, televizor Funai, 
nou, negociabil, tel. 627634.

- (92053)
•  Vând teren arabil 36 

ari. Tel 627021, seara.
• . . (92041)

•  Vând apartament 4- 
camere, hol central, \ s t r  
Bminescu, -tel. 623066.

(92642)
•  Vând apartament două

camere şi boxă ultracen
tral cil modificări diverse. 
Deva. str. I.iliertătii, tel, 
611856. (92045)

•  Vând VW Golf Die
sel şi I FA I, 50 cu re
morcă, stare excepţională. 
Deva. tel. 611480. '(92047)

•  Vând apartament trei 
camere, decomandate, bdul 
Decebal, etaj 7,- sau schimb 
cu Gherla, tel. '618839.

(92038)
•  'Vând sfeclă furajeră,

100 jei/lcg, tel. (>19539, dtipă 
ora 18. (619539)

•  închiriez sau.  vând
spaţiu comercial Simeria, 
yizavi de staţia PECO, 
tel. 673143. (92058)

•  Vând apartament două

camere, str. Libertăţii; De
va, tel. 617925. (91972)

•  Vând apartament două
camere, bl. , E 13, ' zona
Mioriţa, preţ 6 000 000, tel. 
618700. (92036)

•  Vând pungi plastic
(tip maiou) foarte rezistente, 
5000 lei/kg şi haine im
port nesortate en gros 2714 
lei/kg, tel. 627929. (91893)

•  Vând casă, gaz, 4
focuri, apă şi canalizare, 
grădină mare. Deva, str. 
16 Februarie, nr. 11 (Baia 
Sărată). (92016)

•  Vând iapă sură, cinci
ani. Sântandrei, nr. 56. 
Oaidă. ; (92064)

•  Vând apartament două
camere în Simeria, tel. 
661530. (92060)

•  Vând iadă frigorifică
mare, 400 000 lei, vizibilă 
staţia autobuz Orizont, De
va. (92069)

•  Vând cherestea brad, 
uscată. Tel. 615337. (92971)

•  Vând (schimb) aparta
ment 2 camere, zOna auto- 
gării Brad. cu Deva. Vând 
tractor U—650 cu remorcă 
de 6 -tone, fabricaţie 1990, 
preţ avantajos. Informaţii 
zilnic la tel. 650216, Brad.

(92068)
•  Vând pompe benzină 

PECO import duble. In
formaţii tel. 729275. (92070).

•  Vând cameră de luat 
vederi Panasonic M 7 ca
setă m are,, informaţii zil
nic, str. Minorului, bl. 21, 
sc. 1,. ap. 6, Deva. (92073)

•  Coop „Solidaritatea*1 
Deva anunţă scoaterea la 
licitaţie publică a spaţiu
lui comercial situat în Mi
cro 15, str. Bejan, nr. 61. 
Licitaţia se va ţine la 
sediul firmei în ziua de 
11 octombrie 1994, ora 10. 
Informaţii la tel. 627977.

(92055)
•  Vând 4 (patru) tone 

huilă spălată. Informaţii 
— Orăstîe, tel. 641727,

' (92039)
•  Vând 19 tone fân.

Informaţii, - Deva, tel. 
613880. (92070)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, Hu
nedoara, str. Jiului,- 1/1*. 
orele 20—21. (1627)
. •  Vând Audi 80, stare 
perfectă, tel. 722332, după 
ora 16. (1020)

f  Vând pământ extravi
lan (arabil). Deva, infor
maţii tel, 723412. (1635)

•  Vând maşină tricotat
Veritas,- 360, informaţii tel. 
721440. (1639)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, ultracen
tral, tel. 714250. (1640)

•  Vând Trabant avariat, 
pentru piese schimb, fa
bricaţie ’86. Tel. 713778. ,

(1641)
•  Vând sau închiriez

rulotă plus spaţiu comer
cial. Piaţa Obor, tel. 
7.12229. -   (1641)

•  -Vând Opel Record, 
2, 3 Diesel, vamă achita
tă, 2300 mărci. Tel. 721046.

(1642)
•  Vând casă, strada

Carpaţi, nr. 82, Hunedoa
ra, încălzire termică, gaze 
naturale si grădină. Tel. 
724538. . (1645)

•  Societatea MAN Im- 
pex S.R.L. Hunedoara a- 
nuntă intenţia de majorare 
a adaosului comercial, de 
la zero la 300 la sută.

/ (1641)
•  Se solicită ajutor u-

manitar pentru tratament 
de leucemie în Franţa, 
pentru dl. Domsody Csaba, 
Cont 459040931101, B.C.R. 
Brad. (92127)

•  Şcoala de Şoferi Ă- 
matori Deva (S.C. Autb-
cetate S.A. Deva), str. Ul- 
pia, nr. 15, et. II, cam.
314. Face înscrieri pentru
curs de conducere auto,
cat. B. Practicăm cele mai 

1 mici tarife din judeţ. Vă 
aşteptăm. Totodată, anun
ţăm intenţia de majorare 
a taxei de şcolarizare. In
formaţii, tel. 615334.

(92051)

•  Societate de con
strucţii angajăm de 
urgenţă: •  inginer
construcţii civile, in
dustriale şi agricole:
•  inginer instalator;
•  economist. Absol
venţi promoţia. 1993— 
1994, bărbaţi. Relaţii 
la adresa: Aleea Păcii, 
bl. B 5, ap. 2, zilnic, 
între orele- 7—9.

(92077)
.* . » • • • • » • • • ••
- •  Cabinet medical: con- 

sultnţii luni, miercuri, vi
neri, de la 15—18, strada 
Victoriei, nr. 1 Hunedoara, 
tel. 712589, 712273; dr. Să- 
mărghitari Ioan, medic 
primar. (1643)

•  începând cu data de
1 noiembrie 1994, va func
ţiona în Deva — Gojdu, 
bl. 50, sc. C, etaj 1 (vizavi 
de brutăria Neamţ) Cabi
net medical privat — In
terne, Alergoiogie — Dr. 
Demeter Ioan (marţi, orele 
15—17), — Ginecologie — 
Dr. Demeter Rodica (luni 
si miercuri orele 14,30— 
18), Ţel. 613402. (91823)

•  Efectuăm traduceri en
gleză română, orice dome
niu, tel. 624218. (92037)

•  Meditez elevi şi pre
şcolari la limba germană. 
Tel. 615982. (92066)

.* ÎMPRUMUTURI ÎN 
LEI — primiţi la CASA 
DE AMANET SIMERIA, 
zilnic 8—12, 15—17. Te- 
lefon 661721. (9202Ş)

•  Schimb apartament 2
camere Ploieşti cu similar 
Deva, tel. 616796, după ora 
18. (92048)

•  Ofer de închiriat ca
meră unei tinere salariate. 
Hunedoara, tel. 713640.

- " (02052)
•  Ofer spre închiriere

apartament. Tel; 621921, 
624767. . (92062)

•  Tineri căsătoriţi (fără
copii) căutăm garsonieră, 
apartament două camere 
(ne) mobilat, de închiriat. 
Tel. 621530. (92074)

' ^ . e X l O u ' ' DOM^
S.R.L. HUNEDO ARA ( 

Str. Fanai t Cer na, ţ 
nr. 4 ţ

ANGAJEAZĂ \
pnn concurs 

•  CONTABIL, cu
studii economice su 
perioarc.

( Informaţii la tel. 
( 054/713385.

COMEMORĂRI

i
.

-Ziar editat de S.C „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J >20/618/1991 Cont307050601 B.C Deva Codflscal 2116827 
Deva,Str. 1 Decembrie,35 jud. Hunedoara, Te1efoane:611.275; 
612157:611269;625904fax618061. Consiliul deutninlstraţie:' 
Dumitru Gheooea - preşedinte, Minei Bodea, Vtrgil Crtşah, 
Tlberiu Istrate, Nicolae TIrcob - administratori, Întreaga, 
răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii 
acestora. Tiparul executat la S.C „FOLIDAVA* S.A. DEVA

Cu adâncă dure
re în suflet, soţul Au
rel, copiii Aurelia, 
Ileana, Ionică şi gi
nerele Ionel anunţă 
împlinirea unui an de 
la despărţirea de scum. 
pa noastră mamă şi 
soţie

MARIA ACIIIMEŢ
Parastasul, de pome

nire sâmbătă, la Bise
rica Ortodoxă din str 
Libertăţii, Deva.

__(92030)
•  Se împlineşte uri an 

de când ne-a părăsit pen
tru totdeauna cea care a 
fost

EISLEK SILVIA
scumpa noastră mamă, bu

nică şi soţie. Comemorarea 
va avea loc astăzi, 29 oc
tombrie 1994, ora 16, la 
Cimitirul Catolic Deva- '
’ '■ (92054)

D E C E S E

I S.C. HORTICOLA S.A. DEVA I

•  Familia Nojogan 
Dan şi Alexandru, cu 
profundă durere, a- 
nunţă trecerea în. ne
fiinţă a soţiei
m io a r a  n o jo g a n
la numai 29 de ani. 
înhumarea va avea 
loc la Hărău, duminică, 
30 octombrie 1994, ora 
14. (92072)

•  Familia Suciu A- 
ron şi Hareta şi sora 
Nadia regretă profund 
trecerea în nefiinţă, la 
numai 29 de ani, a 
fiicei lor
m io a r a  n o jo g a n
cea care a fost scumpă 
şi dragă la toată fa
milia, soţie ideală si 
mamă devotată. (9207‘i)

•  Colectivul Tea
trului de Revistă De
va ' anunţă cu pro
fundă durere înceta
rea prematură din 
viaţă a celui care a 
fost un bun coleg, a- 
preeîat specialist şi un 
om cu înalte calităţi 
morale.

■ MIHAI 
CONDURACHE 

Odihnească-se în pace!
• (92076)

•  Un ultim omagiu 
din partea colegilor de 
la Frizeria Deva ce
lui care a fost

LUKACŞ IANCSI 
Vei rămâne veşnic în 
amintirea noastră. Miki 
şi Mioara. (92080)

•  Din partea colegi
lor de la Braseria De
va, pios omagiu şi ne- 
ştearsă amintire re
gretatului nostru

LUKACS IANCSI 
Nu te vom uitai 
■ (92089)

| Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, inclu- | 
j siv duminica, întţc orele 8—18:

•  must — 600 lei/litrul I
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•  tulburel — 660 lei/litrul 
tn preţ se include şi TVA.

S.C. „CETATE“ S.A. DEVA 
Anunţă intenţia de majorare a pre

ţurilor la produsele de morăeifc, începând 
cu data de 1 decembrie 1994, ea urmare 
a creşterii preţului la porumb.

Preţ cu ridicata 
actual

Freţ eu ridicata 
notificat

Mălai extra 354
Mălai superior 295
Mălai furajer 145
Germeni porumb 185
Tărâţe porumb 55
Corpuri străine 55

450
350
180
180

60
60

SOCIETATE COMERCIALĂ
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Prin depozitul en gros, situat pe strada 

Depozitelor. nr. 17 :

I

ulei floarea soarelui 
zahăr
oţet alimentar 
margarina românească 
muştar v
orez preambalat 
gris ...
ariei verde 
ariei albastru M
hârtie igienică ^
Preţurile includ TVA.
Informaţii suplimentare

V62U25.
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— 1050 lei
—  1000 lei
— 800 lei
=*- - 550 lei
— 600 lei
— . 985 lei
— 800 tei
— 3150 lei
— 2850 lei

190 lei

la telefon

*

înlocuiţi Vechiul cu Noul

^ Aveţi un copiator mat vechi nu va mai satisface dar totuşi 
va mai serveşte chiar daca'aproape tot timpul este defect şi va 
c'bstă mai mult ( nervi, b a n i). L-aţi pune deoparte, dar parcă 
totuşi mai valorează ceva..

Oamenii de la MINOL TA au găsit soluţia ideala: cumpără 
copiatorul vechi de la Dvs. (indiferent de tipul acestuia) şi suma 
oferită pe el se scade din preţul unui copiator MINOLTA nou.

Puteţi câştiga astfel, pe lângă satisfacţia oferită de calitatea 
unui copiator MINOL TA. până la 2.500.000 lei.

Surprize p lăcute  avem şi pentru cei ce cumpără un fax sau 
o imprimantă laser MINOLTA. . .

Pentru a beneficia de cele mai mari avantaje sunatf Chiar 
ac uni la: ’

. ■ . »>

MEMORII SERVICE S.R.L. HUNEDOARA 
dealer autorizat MINOLTA

Tel / Faxt 054,716.5.® ; Q 54.m Q 4S


