
LIBER
cotidian independent

Anul VI ■  Nr. 1250 ■  Sâmbătă, 5 — Duminică, 6 noiembrie 1994 8  pagini ■  100 Iei

•  Au trecut 308 zile din
| an ; au mai rămas J 
' 57; I
| • Si. Mc. Galaction şi ' 
J Epistimia (Pomenirea | 
î Morţilor); «
I •  1879. S-a născut PE- I 
I  TRE V. HANEŞ (m. î 
|  1966), istoric literari
* r o m â n ' *
1 •  188#. S-a născut MI- > 
' HAIL SADOVEANU t 
|  (m. 5 oct. 1961), mare J
J prozator român; >
| •  1935. S-a născut, lai 
I Brad, scriitorul RADU! 
jj SELEJAN. !

Duminică,
| 6 noiembrie I
| •  Si. Pavel Mart., patr. j
• - Constantinopolului ; I
I Cuv. Luca; J

•  6-7 noiembrie 1784. | 
Asaltul nereuşit a l» 
răsculaţilor asupra I 
Devei — 44 de ţărani* 
luaţi prizonieri sunt I 
executaţi;
1893. A murit PIOTE j 
ILIC1 CEAIKOVSK1 1

PRIVATIZAREA PRIN OFERTA PUBLICA. 
CUM SE VA DESFĂŞURA ACTIVITATEA 

DE CUMPĂRARE' DE ACJIUNI
Die director, de 

. luni, .7 noiembrie a.c., trei 
unităţi, Favior - Orăştie, 
Şiretul Paşcani şi Argus 

.Constanţa vor ii privati
zate prin ofertă publi
că. Ce presupune a- 
cest proces?,., .■■■■.

— In primul rând este 
vorba de o premieră ro
mânească prin această 
metodă de privatizare, 
metodă care lărgeşte 
foarte mult câmpul ce*: 
lor care doresc să-şi in
vestească economiile. E- 
seriţa metodei constă în 
faptul că un pachet de 
acţiuni îl pot cumpăra 
salariaţii cu o reducere 
de 10 la sută a valo

rii acţiunilor, iar dife
renţa poate fi cumpăra
tă de restul populaţiei.

în cazul „Favior“-ului 
numărul de acţiuni pen-

Dialog cu dl 
PETRE BAROANE, 
directorul filialei 

Hunedoara a F-P.S.

tru salariaţi şi conduce
rea societăţii, cu redu
cere de 10 la sută, este 
de 21 927, iar 175 416 ac
ţiuni sunt oferite orică
rui investitor român 
sau străin. Valoarea no-

minativă a unei acţiuni' 
este de 25 000 lei, preţul 
de vânzare de 22 500, iar 
pentru salariaţi de 2# 200 
de lei, având in vede-, 
re reducerea de 10 la 
sută. Procesul presupu
ne două faze : prima fa
ză. implică plata a 10 
la sută de către salariaţi, 
în perioada 7—H noiem
brie, deci etapa pentru 
oamenii din imitate şi 
respectiv faza a doua (21 
noiembrie — 9 decem
brie), care dă posibilita
tea prelungirii timpului 
de cumpărare a acţiuni- 
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Luni, 7 noiembrie j
Sf, 33 de Mucenici *

( din Melitina ; Cuv. I 
Lazăr; ;

' •  1872. S-a născut ION I
I AUREL CANDREA \
' (m. 1950), lingvist şi >
I filolog român; I
• •  1913. S-a născut AL J
1 BERT CAMUS (m. |
* 1960), scriitor şi gân- *

ditor francez ;
1914. S-a născut ION î 
BÂNUŢA, scriitor I
român, * v "
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Desen de CONSTANTIN GAVRILA

întâlnire la sediul prefecturii
JUDEŢULUI CU REPREZENTANŢI AI 

SINDICATELOR DIN METALURGIE
In ziua de 4 noiembrie 

1994, ora 9, a avut loc la 
sediul Prefecturii o întâl
nire cu reprezentanţii sin
dicatului „Siderurgistul“ şi 
ai F.N.S. Metarom, la 
cererea acestora, în ca
drul căreia sindicaliştii 
şi-au expus unele nemul
ţumiri şi doleanţe legate 
de salarizare şi condiţii
le’ sociale ale lucrătorilor 
din acest sector, probleme 
care urmează să facă o- 
biectul unei întâlniri a

unora dintre liderii ,,Car
tel Alfa“ şi F.N.S. Meta
rom cu reprezentanţi ai 
Guvernului.

Iri cadrul întâlnirii, care 
s-â desfăşurat într-o at
mosferă deosebit de civi
lizată, dl Georgel Răican, 
prefectul judeţului, a 
luat act de solicitările de
legaţilor şi a asigurat că 
va aduce la cunoştinţa 
Guyernului problemele ri
dicate.

Şedinţa Consiliului * J
' ţ j

Judeţean Hunedoara j
Ieri, la Deva, s-au des- ritoriului, precum şi a l  

făşurat lucrările şedin- studiilor de prefezabili- / 
ţei Consiliului Judeţean, tate şi fezabilitate din 1 
Consilierii au adoptat evidenţa contabilă a |  
următoarea ordine de zi: Consiliului judeţean, în ţ

— Informare privind cea a consiliilor locale J
activitatea desfăşurată de pentru care au fost in- | 
Corpul Gardienilor Pu- tocmite. I
blici ; Suplimentar ordinii de «

— Informare privind- zi anunţate anterior, 1
stadiul investiţiilor în consilierii au mai audiat ţ 
Valea Jiului; o informare cu privire l

— Informare privind la activitatea în regiuni- ) 
participarea la şedinţe a le Hampshire şi Strathcly- ] 
consilierilor • judeţeni; de ale Marii Britanii a

— Dezbaterea Proiectu- delegaţiei judeţului Hu- 
lui de hotărâre privind nedoara, prezentată de dl 
rectificarea bugetului ju- Ioan Uifăleanu, şeful de- 
dcţului pe anul 1994’; - legaţiei.

— Dezbaterea Proiec- In problemele dezbătu-
tului de hotărâre privind te, pe bază de proiecte, 
vânzarea prin licitaţie a consiliul a adoptat hotă- 
unor bunuri aparţinând râri corespunzătoare. 
Consiliului Judeţean Hu- Consiliul a aprobat 
nedoara; participarea judeţului

— Proiect de hotărâre nostru la adunarea gene- l 
privind transferarea do- rală din decembrie .ic .•» > 
cumentaţiilor de urba 
nism şi amenajarea te- Europei.

rală din decembrie a.c. a . 
Ansamblului Regiunilor /

l

Consfătuire pe ţară 
a producătorilor 

de energie electrică
Casa de Cultură din 

Deva a găzduit, timp de 
două zile, în perioada 3—4 
noiembrie , a.c., o consfă
tuire naţională a producă
torilor de energie electri
că, pe tema: „Calitatea 
şi managementul calităţii 
în energetică. Comporta
rea în exploatarea echi
pamentelor • termomecani- 
ce“.

Manifestarea ele la Deva 
a reunit peste 120 de par
ticipanţi, reprezentând fi
lialele Electrocentrale ale 
RENEL din ţară, specia
lişti . în domeniu de la 
Institutul de Studii s-i Pro-
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Sfârşitul da săptămână înseamnă pentru fiecare om mai 
mult timp afectat pentru cuvenita odihnă, vizionarea unui spec
tacol cultural sau sportiv, organizarea-unei excursii sau drumeţii, 
vizite la vecini sau prieteni etc. Dar şi sâmbăta şi duminica, e 
drept zile libere, viaţa îşi urmează cursul ci cu bucuriile şi ne
cazurile de zi cu zi ale cetăţeanului. Oamenii se aprovizionează 
cu cele necesare, sunt nevoiţi să apeleze la anumite servicii in
dispensabile şi în zilele de repaus. Şi redacţia ziarului nostru do
reşte să lărgească sfera informaţiei, iuteresându-sa pentru cititorii 
ziarului nostru, să cunoască tot re. este util pentru ca săptă
mâna să se încheie cu bine.

Lansare de disc 
concert rock

şi cuvinte" (Oradea) şi 
(Deva).

..Bethleem"

Sâmbătă, 5 noiembrie a.c., ora 12, 
în holul Casei de Cultură din Deva 
are loc lansarea oficială a case» 
tei -6.D. aparţinând formaţiei 
„Celelalte cuvinte". Caseta inti
tulată „Armaghedon" conţine 
muzică- rock. Seara, la orele 18,30 
pe scena aceluiaşi aşezământ de 
cultură, are loc concertul rock, 
susţinut de formaţiile „Celelalte

Putem da telefoane şi la 
preţuri mai convenabile
După cum ni s-a răspuns eu 

amabilitate la serviciul de spe
cialitate de la Romtelecom De
va, tarifele la telefoane se apli
că diferenţiat — de luni până 
sâmbătă, între Orele 06—18,00 —• 
tarif întreg. Duminica şl în săr
bătorile legale Intre orele 0—24.

şi în zilele de luni până sâmbă
tă între orele 18,00—6,00 ta
rifele sunt reduse cu 50 la sută 
din tariful întreg.

Fotbalul nostru, cel 
de toate zilele...

Duminică, Gorvinul, Jiul, Vega 
Deva joacă în deplasare. La A- 
ninoasa, Brad, Orăştie, Haţeg, 
Ghelari, Gălan şi Teliuc, supor
terii echipelor din aceste locali
tăţi n-au rămas fără fotbal, pot 
urmări formaţiile lor favorite, 
de la ora 11, disputându-sc me
ciurile din cadrul etapei a XÎV-a 
a Diviziei &.

Jucaţi la Loto sau Prono ?
Dacă răspunsul este afirmativ 

şi doriţi să extrageţi numere 
pentru Loto 6/49 sau să depurfeţi 
buletinul Pronosport, o puteţi 
face şi sâm b ă ta  Ia toa
te a g e n ţ i i le  Loto—Pro
nosport din Deva, Hunedoara şi 
Petroşani, precum şî'în toate o- 
raşele din judeţ până seara la 
ora 19,30. '

Serviciile de 
asistenţă rutieră...

...funcţionează neîntrerupt, zi 
şi noapte, inclusiv sâmbăta şi 
duminica. Dacă aţi plecat la drum 
la sfârşit de săptămână şi aveţi 
O defecţiune (ceea ce nu dorim 
nimănui) şi doriţi o remorcare, 
ACR din Deva, Hunedoara şi Pe
troşani Vă stau la dispoziţie. A- 
pelaţi la telefoanele 612345 (De» 
va), 712345 (Hunedoara),’'  542345 
(Petroşani). Pentru Hunedoara şi 
Petroşani, mai poate fi folosit 
şr nr. de telefon 927.

Dacă aveţi deranjamente 
• la alimentarea cu apă...

...sau la canal, sau termofieare 
în Deva, apelaţi la telefoanele 
dispecerului de serviciu 61 63 76, 
617808, de la RAGCL, la orice 
oră clin zi sau noapte (şi sâmbă
ta sau duminica) unde se răs
punde acestor urgenţe.

Rubrică realizată de 
- SABIN CERBU,

\ : v MINEL BODEA

icctări Energetice, Institu
tul de Cercetări şi Mo
dernizări Energetice,, Di
recţia Generală de Produ
cere a Energiei Electric» şi 
Termice Bucureşti, firme 
specializate în accesorii 
pentru îmbinarea cablu
rilor, între acestea re* 
găsindu-se şi reprezentan
ţa companiei canadiene 
RÂYCHEM.

Manifestarea de la Deva 
a fost organizată nemijlo
cit de către Institutul de 
Cercetare şi Modernizări 
Energetice Bucureşti — Fi
liala Electrocentrale Deva, 
cu sprijinul Diviziei de 
Strategie şi Dezvoltare E- 
conomică RENEL şi al Di
recţiei Generale de Pro
ducere a Energiei Elec
trice si Termice.

CORNEL POENAR

ECLIPSA TOTALĂ 
DE SOARE

• LIMA, 3 noiembrie 
(Rompres). — Joi diminea
ţa, timp de aproape patru 
minute, întunericul a cu
prins regiunile sudice din 
Peru, în cursul ultimei 
eclipse totale de Soare, 
din acest secol.

-După cum au anunţat 
specialiştii Institutului de 
geofizică din Peru, fe
nomenul a perturbat u- 
şor ritmul mareelor din 
Pacific şi a afectat com
portamentul animalelor 
(găinile au adormit din 
nou,, Jar câinii au deve
nit neliniştiţi).



Apar şl rezultatele 
apartenenţei la A.R

• mm» » • rmm»*

S-a înapoiat recent din 
Anglia şi Scoţia o delega
ţie a judeţului Hunedoa
ra, care a întreprins o vi
zită In regiunile Hamiwhi- 
re şi Strathclyde.

Vizita, aşa cum am mai 
arătat, a avut loc în con
textul relaţiilor externe 
stabilite de judeţul Hu
nedoara în cadrul A.R.E.

La înapoiere, dl prof. 
Ioan Uifăleanu — vicepre
şedinte al Consiliului ju
deţean şi conducătorul de
legaţiei, a avut amabili
tatea să ne relateze câte
va dintre elementele prin
cipate şi rezultatele acestei 
vizite.'

— JMai întâi aş vrea şă 
fac o precizare : membrii 
delegaţiei şi-au suportat, 
din bani proprii, costul 
deplasării, beneficiind par
ţial şi de sponsorizarea O- 
feritft de Ş.C. Muller In- 
vest SRL Deva, al cărei 
patron a însoţit delegaţia 
in scopuri de afaceri. Am 
ţinut îsă îac această pre
cizare’ date „fiind complica
ţiile |i  controversele pe 
‘.'are le-a născut suportarea 
de 1» • buget a cheltuielilor 
de deplasare făcute de alte 
delegaţii, care au efec
tuat în anii anteriori vi
zite externe în acelaşi ca- 
dru i

Programul vizitei în co
mitatul Hampshire a cu
prins, intre altele; o în
tâlnire cu preşedintele Con
siliului comitatului, dl 
Mike Hackok, cu şeful 
executivului comitatului — 
dl Robin Hoclgson, discu
ţii la un mare spital, la 
serviciul de pompieri, de- 
iwrtarrfetdele .arhitecţilor şi 
cel educaţional ale comi
tatului, la Universita
tea Portsmoutb şi la 
camera Wellington, la 
ManagemertUd resurselor şi 
cel al eliminării deşeu
rilor, "

Din programul vizitei in 
regiunea Strathclyde aş 
consemna . întâlnirea cu 
dl Robert Brown — di

rectorul programului „Otl- 
verture", In care este cu
prins şi judeţul nostru, 
alte întâlniri similare, cu 
cele avute la Hampshire, vi
zitarea Colegiului Mot- 
herwelî.

Principala! scop al de
plasării noastre în Marea 
Britanic a fost semnarea 
protocolului de colabora
re între judeţul Hune- - 
doara şi comitatul Hamp
shire, eveniment ce a a- 
vut loc la Wincester.

Protocolul prevede co
laborare în domeniile: 
administraţiei, controlului 
financiar, autonomiei lo
cale- tehnologică, de 
cercetare, de calificare şi 
de afaceri: învăţământ, 
cultură, artă şi sport; po
liţie, pompieri, urgenţă; 
dezvoltare economică, co
merţ, Investiţii; urba
nism, arhitectură; infra
structură, transport, tele
comunicaţii ; agricultură, 
protecţia mediului; rela
ţii cu publicul şi reiaţii 
interregionale.

— Dle vicepreşedinte, 
cum este văzută în cele 
două regiuni britanice le
gătura cu judeţul nostru ?

— Aş spune că toate 
contactele pe care le-am 
avut, fie la Deva, fie pe 
teritoriul britanic, au fost 
caracterizate de dorinţa 
sinceră de a ajuta Româ
nia să depăşească greu
tăţile tranziţiei. Nici vor
bă despre condescendenţă

. sau aer de frate mai 
mare

— Oamenii de afaceri
englezi se arată deschişi 
spre a închpia afaceri în 
România  ̂ în judeţul Hu
nedoara t :"y' :*•

— Pe toate pleurile. 
Sponsorii parţial al de
plasării noastre — patro
nul firmei- S.C. Muller In- 
vest SRL Deva s-a con
vins personal de acest 
lucru ; că sponsorizând a- 
ceastă vizită ei este cel 
care a ieşit In câştig.
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„Am lucrat 31 cîe ani 
şi 2 luni la Mina Barza 
— şi-a . început relatarea 
dl Şabin Clej, din Căi- 
nelii de Sus. De-acolo 
m-am ales cu silicoză. Da’ 
am şi spondiloză şi can
cer la prostată, iar de 
vreo 3 ani mă supără şi 
inima. Am fost internat 
aici la Deva, la dnii doc
tori Mara şi Străuţ, oa
meni cumsecade**,

Ceea ce l-a nemulţu
mit pe cititorul nostru, 
„abonat dintotcteauna al 
ziarului**, a fost regi
mul unor medicamente. 
Dacă 6 parte dintre cele 
prescrise de medic • i-au 
fost eliberate cu 75 ţa 
sută compensare, • Codei- 
na a trebuit s-o plă
tească integral. Ne-ânr in
teresat şi- am aflat că 
acest medicament nu şe 
numără printre cele com
pensate.

I-am explicat cititoru
lui nostru cum stau lu
crurile. „Bine, dar a- 
veţi un pic de timp să 
mă ascultaţi?** Oricâtă - 
treabă aţn avea, ne fa
cem întotdeauna timp 
pentru cei care vin î.n 
redacţie să ne ceară a-' 
ju'.oruî. să-şi spună fră
mântările sau să ne fa

că sugestii. Deci l-am 
lăsat să-şi = povestească 
ofurîle. Viaţa la sat e 
grea, mai ales când al O 
anumită vârstă. Dar oa
menii sunt învăţaţi CU 
munca şt ţin nu numai 
la gospodăriile lor, dar şi 
la aspectul satului, la 
instituţiile sale. Aşa se 
face că mână -de Oa
meni au ridicat biserica,

ce s-a fript o dată. Nu 
vrea ca prin moartea sa, 
Ori a soţiei „sW lase 
pe copii Ott datorii".

$  site lucruri fl su
pără. „îmi rine - să tai 
televizorul cu toporul 
când dau femei goăle şl 
tot felul de minimi să 
vadă copiii. Aia-i edu- 
«riţter*. Indiferent de 
părerile noastre despre

VÂRSTA A TREIA

şcoala şi căminul cultu- 
ral cum riu vedeţi în 
âlte sate** — ne-a asi
gurat dl dej.

De ce totuşi e ne
căjit ? A adunat din 
C.A.R.-uri, Încă din „ve
chiul regim**, 97 de mii. 
Iii nebunia colectivă ce-a 
cuprins ţara, şi familia 
Clej a jucat la Caritas. 
Apoi la SABA Arad, Au 
jucat şi au pierdut, ca 
atâţia alţii. „Ce se mai 
aude despre aceste jo
curi ?“ Când vom avea 
date, le vom comunica 
cititorilor noştri. „Oare 
băncile sunt sigure ?“ — 
se întreabă dl Clej, după

educaţie, noi i a  te  pu
tem âutesteca In pjf^ra- 
mul televiziunii şi nici 
să interzicem apariţia .pe 
post a unor imagini care 
pe mulţi, au numai de 
vârsta a treia, fi scan
dalizează. Tot pe putem 
iăce «ste să imprimăm 
ziarului nostru o ţinută 
sobră şi decentă. Şi cre
dem ca pe această temă 
Cititorii n-au ce ne re
proşa.

Am reţinut şi alfa su
gestii âle dlui Clej. H 
informăm că Ministerul 
Muncii şl Rpotecţfei So
ciale apreciază ca valoa- 

' rea medie a pensiei pen
tru anul 1995 va fi de

92 900 lei. Vom continua 
aâ dăm şi alte informaţii 
sau reglementări legale 
care interesează nu nu
mai pensionarii, ci toate 
rimatele. Vom încerca să 
piddicăm mai multe as
pecte din Viaţă satu
lui, dând curs sugestiei 
„faceţi ziarul cât mai 
către noi**'ţmai aproape 
de preocupările sătenilor, 
adică). Dar alte recomarv 
dări, cum ar fi âe pildă 
„nu mai daţi fotbal*, nu 
le putem lua în conside
rare, căci s-ar supăra 
iubitorii de sport care 
sunt numeroşi. -. ,:

După ce şi-a descărcat 
sufletul, bucuros că l-am 
ascultat şi i-am notat 
părerile, şi-a luat rămas 
bun şi a plecat. Nu îna
inte de a ne invită să 
vedem satul şi institH- 
ţiite făcute de puţinii săi 
locuitori. Am rămas eu 

. impresia că omtfi, Şieştul 
de vornic ca înfăţişare, 
ce părea la început preo
cupat de propria-i să
nătate, este în . fapt fră
mântat mai mult de 
soarta celor din jur, în 
primul rând a proprii
lor copii şi nepoţi.

VIORICA ROMAN

S.C. ALGEXIM 

PETROCOM -SRL

Comercializează prin magazinele din: 
DEVA, str. 22 Decembrie, nr. 67 (viza-- 
vi de spital); '„Galanterie", bdul Decebal, 
bl. A i, parter ; HUNEDOARA, str. Gră
dinilor, nr. 2 A :

•  congelator 160 l
•  congelator 120 1
•  frigider 240 i

490 000 lei 
400 000 lei 
390 000 lei 

(92143)
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DE CE SE FACE RIMPÂ 
DE CĂLDUKĂ?

Această întrebare şi-au 
pus-o mai multe persoa
ne din Deva, în ultimele 
zile, pentru ca în apar
tamente a fost atât de cald, 
încât trebuiau deschise 
des geamurile. Şi dacă
temperatura poate fi ast
fel reglată, când va veni 
vremea plăţii costurilor, 
oamenii deschid punga, nu 
geamul.

Dna Marioara Lupuleseu 
ne-a spus, în 2 noiembrie, 
că personal a făcut mai 
multe demersuri, înce
pând’ cu asociaţia de loca
tari, dar n-a primit nici 
un răspuns. De asemenea, 
că în. blocul în care lo
cuieşte, majoritatea lo
catarilor sunt pensionari şi 
se gândesc cu teamă la 
costuri. De aceea sugera 
celor care furnizează şi 
distribuie agent termic 
să-i coreleze temperatu
ra eu cea atmosferică.

Ne-am adresat Secţiei de * 
lermoficare a R.A.G.C.L'. 
Deva. Dl Tudor Moldo- 
veanu, şef sector exploata
re, ne-a informat că în
cepând cu 2 noiembrie, - 
temperatura la care este 
furnizat agentul termic de 
la Mintia a scăzut, la ce
rerea lor, la 70 grade,

faţă de 75 grade, cât fu
sese în zilele precedente, 
in 2 noiembrie, tempe
ratura agentului termic 
care pornea spre aparta
mente erâ de 46 grade 
(la punctul termic din a- 
propierea sectorului). „Pu
tem face apa caldă mai 
fierbinte şi să scădem tem
peratura la termoficare — 
spunea di Moldoveana — 
dar vom avea reclamaţii 
de la creşele de copii. Până 
acum au sunat pensionarii. 
Este imposibil să împaci 
pe toată lumea. Chiar 
dacă noi nu facem * pro
tecţie socială, fiind de
veni, nu ne este indife
rent Cât vom plăti în
călzirea. Curios este că 
beneficiarii punctului ter
mic i3, care nu au nici 
apă caldă nici căldură din 
cauza unor răi-platnici, nu 
sesizează şi nu reclamă 
nimic**. ;

Deci nu ne rămâne de- 
cât să sperăm că tempera
tura în casete noastre va 
fi rezonabilă (o scădere a 
ei deja s-a putut sesiza) şi 
că nu vom fi obligaţi să 
plătim costuri exagerate 
încă de pe acum, când 
iarna pare a fi departe 
(V. ROMAN),

FRIG IN BIBLIOTECA!
După mai mulţi ani, Biblioteca comunală Hărău 

funcţionează în acelaşi spaţiu retras şi neîncălrit din 
Cauza imposibilităţii amplasării unei sobe fără a apare 
pericolul unui posibil incendiu. Fără îndoială, ca biblio
tecar e greu să lucrezi într-o astfel de încăpere, mai ales 
în - anotimpul friguros. Nici localnicilor nu le dă 
mâna să intre aici Şi acum. Ca să nu mal amintim de 
oele 1X000 volume destul de înghesuite. Cât despre 
posibile acţiuni cu cartea, unde ?;* Ei bine, spaţiul un
de acestea se pot desfăşura este o sală alăturată, apar
ţinătoare căminului cultural, care se poate şi încălzi. 
Actualul director al căminului cultural, dna Margareta 
Ocolişan, a găsit înţelegere pentru organizarea unor 
acţiuni cu cartea, unele chiar în colaborare cu aşeză
mântul de cultură, ceea ce este un lucru bun. Aici, 
de exemplu, s-a organizat schimbul de experienţă, ini
ţiat de Biblioteca Judeţeană, cu bibliotecarii comunali 
din zonă, acţiune ce urmăreşte stimularea pregătirii de 
specialitate a lucrătorilor cu cartea. Sunt programate, 
în continuare, alte acţiuni.

’ în ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă desfă
şurată de dna bibliotecar Angelica Armeanca, trebuie 
să menţionăm acţiunea de catalogare desfăşurată de mai 
mult timp. Fiind însă puţine imprimate de fişe, s-a 
început doar catalogarea cărţilor nou intrate în fondul 
bibliotecii. Reţine atenţia numărul de cititori înscrişi 
până lâ această oră — 286, precum şi numărul de 
cărţi citite — peste 3000. Ca şi în cazul altor biblio
teci, majoritatea cititorilor o alcătuiesc elevii şi pen
sionarii, adică fei interesaţi şi cei cu mai mult timp 
liber, .bineînţeles interesaţi şi -ei de a se informa.

O problemă o constituie, de asemenea, fondul de 
carte prea puţin îmbogăţit din lipsa banilor. La Biblio
teca din Hărău au mai apărut însă şi alte surse de 
înnoire a fondului de carie: o donaţie din partea Editu
rii „Destin** şi o altă donaţie din partea cultului 
baptist, la Hărău funcţionând o casă de rugăciuni bap
tistă. Cărţile acestea sunt citite cu interes de local
nici, beneficiază de o grafică atractivă şi sunt lucrate 
atent şi elegant. .... MINEl BODEA

lARBS'&A. ORAŞTIE 
Vinde la licitaţie, in data de 14. XL 1994,* 

ora 9,1a sediul ;T
S.C. BORZA IMPEX S.N.C. 

din str» Aurel Vlaicu, nr. 25, Deva 
•  un autocamion izotermă, marca R ’

an de fabricaţie 1991» motor scria; 
95838. (92Î48)

CONSILIUL LOCAL
^ branişca

Anunţă scoaterea la concurs a postului de* j 
director de cămin cultural, în data, de 22. XI.5  
1994, ora 10.

Bibliografia se află la Consiliu. (92146)

S.C. AVICOLA S.A. DEVA 
începând cu data de 5. XII. 1994 S.C. «Avi-;! 

cola" S-A- Deva anunţă intenţia de majorare a» 
îjpreţurilor Ia produsele carne pasăre şi ouă* 
•I consum.

.-.W.W/ZAW.*.

.P A Z Ă "  LA R A FTU R I (A P R O A P E ) 6 « A IE
Am intrat la alimenta

ra de la parterul unui 
bloc din centrul comu
nei Certeju de Sus. în 
prima încăpere, în raf
turi, se găseau câteva bu
căţi de pâine, fn urmă
toarele erau ceva conser
ve, gemuri, dulceţuri. 
Nici un cumpărător. Mi
raţi am întrebat de ce o 
asemenea situaţie. „Nu a- 
vem voie să ne aprovi

zionăm de la alţi furni
zori. Cu forare legale, 
bineînţeles. Numai de la 
depozitele cooperaţiei, 
de la Deva, depozite in 
care bate vântul" a 
fost răspunsul ia mira
rea noastră. Dar o a- 
semenea optică înseamnă 
mai mult decât proastă 
aprovizionare a consuma
torilor, dezinteres faţade 
nevoile lor. (GH. I. N.).

SÂMBĂTĂ, 
5. XL 1994
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21,30 Muzică ; 22,00 Disco 4
Show. 5

D U M IN IC A ,
6.. XI- !9?4 

«,0« V.O.A. Europe;
8,00 BBC; 8,30 Muzică, 
populară; 9,00 Amfitea- \ 
tru; 10,00 Ritmuri du-; 
minicate; 11,30 TOP; MAS » 
BBC ; 14,30 Week-end ra-J 
dio ; 18,00 BBC J 19.00 
Muzică; 21,00 BBC; 21,30;

24,00 V.OA. î

0,00 V.O.A. Europe ;
8JK> BBC; 8,30 Muzică
populară; 9,00 Cafeluţa 
de dimineaţă; 10,00 Fun 
Gabi; I2,ţ)0 Adolescenţa.;
14,00 BBC; 16,00 Ziua a 
Vl-a; 18,00 BBC; 19£0 JLove Songs 
Ziua a Vl-a ; 21,00 BBC; Europe.
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Despre Napoleon Bona- 
jj?di®r s-a' scris enorm, de 
la romanţări neroade pâ
nă ia inatacabile sinteze 
ort docte studii speciali
zate pe diverse domenii. 
Şi totuşi, subiectul ră
mâne : inepuizabil, .. cum. 
o dovedeşte şi noua carte 
a dbti Victor Isac, acest 
neobosit şi mereu tnci- 
tant gânditor pe care — 
probabil tocmai pentru 
bă tiveşte în mijlocul 
nostru —■ nu ştim încă 
să-l preţuim îndeajuns. 
Volumul şe intitulează 
cuprinzător Napoleon şi 
problemele istoriei f&d. 
Romfel, 1994} şi aparţi
ne filozofiei istoriei, do
meniu tMerdîsclpBnar vi
tregit în comuttism, care' 
se cere (la noi, desigur} 
reanimai şi reactualizat. 
Ceea ce dl Victor Isac 
chiar face, cu aplicaţie 
la Napoleon, cel despre 
care s-a scris o întreagă 
bibliotecă. Şi o face fără 
complexe, căci, discipol 
(la propriu} al lui N. 
larga, împărtăşeşte con
vingerea' (magistrului du
pă cecre în istofle nici o 
problemă nu trebuie con
siderară închisă, fiind 
oricând susceptibilă de 
noi interpretări, liste şi 
caşul lui Napoleon, a că
rui impunătoare persona
litate dl Victor Isac o re-

CON1KAPUNCT

Fenomenul Napoleon
consideră dintr-un' ascu* 
ţit unghi critic şi prin 
prisma istoriei umanităţii.

Scopul declarat al a- 
cestui eseu filozofie este 
de » propune o nouă vi
ziune asupra destinului 
iui Napoleon, investigat 
pe căUe tnterdisciplinari- 
tăţU. Autorul îi recunoaş
te personajului său dimen
siunea ereibă, dar contes
tă mitul pe care l-a .ge
nerat, incompatibil cu 
spiritul cercetării ştiinţi
fice contemporane. Struc
tura solidă dar amplă şi 
foarte diversificată: a căr
ţii se întemeiază pe două 
idei :  aceed că, în ştiin
ţele sociale, criteriul su
prem al adevărului este 
pacea şi, pe acelaşi plan 
ca importantă, ideea, " Şo
cantă probabil pentru na
ţionalismul de operetă, că 
nimic nu perverteşte mai 
grav adevărul istoric ca 
miturile eroice. „Mitul 
stăpânirii de teritorii şi 
subjugării unor popoare 
— scrie dl Victor Isqc — 
mitul imperiilor ele altă
dată, cel al spaţiului vi
tal, al anumitor hotare 
istorice, preetan şi, de a- 
semenea, cel al crucii,

al semilunii şi al unor 
steme devenite sacre, au 
făcut «fin trecutul ome
nirii un teatru al fluviilor 

ide sânge, al râurilor de 
lacrimi şl al lanţului ne
întrerupt de jertfe pe al
tarele idealurilor de vişţă 
proprii şl specifice ‘dmo- 

' lui”.
înclin să Cred că, in 

cele din urmă, scopul 
acestei lucrări prea pu
ţin conformiste este toc
mai acela de a demon
stra acesta idei, Napole
on fiind doar pretextul, 
împăratul este exemplul 
ideal, care se oferă oa
recum de la sîm, întru
cât el este exponentul 
unui fenomen social in
contestabil ca adevăr is
toric, dat, în acelaşi timp* 
ca mît autogenetat, re
prezintă tm. fals istoric. 
Dl Victor Isac face aşa
dar necesara disjuncţie 
între, pe de o parte, actele 
personale ale personajului 

‘ care, în dauna eticii, şi-a 
cultivat excesiv vocaţia 
cabotină, interesat „de 
ceea ce va rămâne în is
toria scrisă şi nu de ceea 
ce trebuia să facă pentru 
istoria nescrisă a umani

tăţii” — şi, pe de altă 
parte, faptele ştde socia
le care-1 conferă adevă
ratele merite, asigurând 
staturii sale în istorie ca
racterul ei realmente 
impozant.

Structurat în două ca
pitole ăe o mare bogăţie 
şi diversitate ideatică, am
plul eseu al Hui Victor 
hac reuşeşte să Ua ceea 
ce ş|-« propuş i o gene
roasă sursă de cunoaşte
re ştiinţifică cu finalita
te socială, şi o incontes
tabilăL eficienţă culturala, 
dar, în acelaşi timp, şi 
0 lu c ra re  de ac
tualitate politică. Actua
litate politică facilitată 
de însăşi gândirea lui Mă- 
polean, după cum reiese 
şi dintr-un al zecelea ca
pitol, intitulat Napoleon 
şi problemele societăţii în 
maxime, a mică antolo
gie ale cărei aforisme au 
fost selectate cu siguran
ţă după criteriul actuaU- 
tătU, precum: „Când 
într-un stat poporul este 
corupt, legile sunt aproa
pe inutil®. «jŞd, impu ; 
despotismHl'*. Noua carte 
a dlui Victor isac este 
şi de data aceasta o ge
neroasă sursă da reflec
ţie. Pentru cine are u- 
rechi de auzit, bineînţa-

RADU CIOBANII

£ i m t a  t a m ă n ă
In limba română cuvintele ard.
Nu-s numai rostiri la-ntâmplare,
Spnl „durere" şi-aproape te doare»
Spui „htp<ă“ şi parcă ridic# Un stindard,

Spui „dor** şi simţi sfâşieri interioare. 
Parcă auzi doina, nu un scrâşnet bastard, 
fn limba română cuvintele ard.
Sunt dorinţe, purtau, iubire, coloare.

Unele, pe Ia sat, răsar din pământ 
O dată cu grâul, sau vin de ia stână, 
Altcle-s adusa din codri de vânt,

Aitele-au test leac ia vremea păxsbut.

SINFTEA1*

Această

I mmhhI
Dragostea de flăcări a frunzelor tainic®
Revarsă potopul de lacrimi năvalnice, 
ţteal trist ce apusoLşî-1 pierde 
Amintiri de cljpe-mbrăcate eu iarba cea verde» ■ 
Natură blondă cai e plânge 
ţPu ochii înroşiţi de-td strugurilor sânge,
Stolul de păsări se strânge *
Iar vântul, prinţ despotic, glas din <lurere~şi frânge. 
Copaci nemângâiaţi doinesc spre aerul gol 
Pământ învelit de-al focului ţol,
Natură pustie cât s-o cuprinzi în palmă.
Tu găzduieşti în suflet o nouă şis*ng urâţică toamna |  
: ■ ' ROXANA SICOE-TIREA

Ion D. Sârbii: „ATLET AL MiZERIEI"
Cartea „Ion D. Sârbu — 

Atlet al mizeriei'' are sub 
titlu menţiunea „în loc de 
autobiografie. Ediţie a pu
blicisticii, voi. I‘\  îngriji
tă şi cu postfaţa de Du
mitru Veiea. apărută ia 
Editura Fundaţiei Culmi .- 
le „Ion D. Sârbu" Petro
şani, 1994. Aceasta carte 
mi-a reamintit faptul că 
arta, aici arta de a comu
nica, e şi vrajă şi descân
tec, ea încântă şi ademe
neşte, dag şi dezleagă de 
odioasa. mohorâta „legătu
ră" a minciunilor şi grijii 
de zădărnicii. Şi cum „spe
ranţa este cel de-al doi
lea suflet al nefericiţilor", - 
după cum se spune în pri
ma pagină a cărţii, l.D. 
Sârbu porneşte la drum de 
astă dată alături de Blaga, 
prin intermediul câtorva 
pagini din jurnalul scris 
între anii 1952—1953.

Paginile sunt încărcate 
de emoţii in faţa taine
lor şi suferinţelor acestei 
lumi, în care inima lui 
Blaga a trăit înţelept, qu 
reseHanart* mai ales în a- 
nli săl cie pe urmă. „Există 
— spune l.D. Sârbu — un 
fel de frânare în total, un 
gen de trăire molcomă, 
conturată in sfera unor'i- 
rtşţfpd» doar. pe jumătate 
luminate. Rămâne însă. în 
Umm xeeşptăriţ, o vibraţie 
ce cobm âpănă în stra- 
tuşlb efife mai adânci ale

vorbim,

, plân- 
a, Gary, 

numeau prietenii, 
is „Blaga mfi che
tei. punea In 

faţă o tavă cu biscuiţi şi 
mea», el se culca cu ochii 
închişi pe un divan şi mie

Jf
îmi spunea acum poves
teşte Gary tot, tot, tot...**.

In această carte totul se 
spune eu o sinceritate de
zarmantă. Mărturisirile sUnt 
'felii din viaţa zbuciumată 
a lui l.D. Sârbu, sau răs
punsuri la interviuri de 
multe ori bizare şi indis
crete. Astfel există între
barea : Cum Scrieţi ?

-j- M-aî luat „tare". Nici 
nu pot să răsuflu. Blaga, 
pe care l-am citat de atâ
tea ori în convorbirea noas-

Nete de lectoră

*

iama

tră, avea obiceiul să spu
nă : „Trei lucruri trebuie 
să se facă în cea mai ma
re discreţie > amorul, rugă
ciunea şi scrisul".

Sau: - v
Aţi avut curajul să 

vă definiţi din punct de 
vedere psihologic ?

— E foarte Ia modă a- 
cum. Cred că virtutea de 
bază a naturii mele constă 
într-un mare defect: sunt 
naiv şi sentimental. Lu
crez însă foarte mult cu 
rigla şi cu echerul raţiunii. 
Aş zice că încerc sa fiu 
sentimental controlat. Nu 
ştiu dacă reuşesc.-". Faptul 
că a reuşit ne-o demon
strează cartea „Atlet al 
mizeriei". De fapt IU. 
Sârbu, acest „atlet al mi
zeriei", cum l-a numit Bla
ga, purta cu el, asumân- 
du-şi-o până în cele mal 
adânci fibra ale fiinţei, o

uimitoare experienţă a tra
gicului.

Apele înfierbântate ale 
social-istoricului i-au ten
sionat-o la maxim. în dra
ma care se juca, pe planul 
istoriei, el devenea, pen
tru colegi şi profesori, per
sonajul cu cel mai adânc 
sentiment al tragicului. „Ei 
se uitau Ia mine — poves
teşte mai departe lui Ion 
Jiahu — şi cu un fel de mi
rare specială: eram pri
mul student la Filosof le 
care proveneam dintr-o co
lonie muncitorească veche, 
de mineri. Eram şi singu
rul student şhp întreaga 
facultate care» ea pedeap
să politică— eram mereu 
trimis pe front".

Paginile de jurnal pe ca- 
. re cartea de faţă le păs
trează pun în evidenţă 
marca vibraţiei interioare 
a autorului, fără derivaţii 
patetice, fără grandilocven
ţă, fn tonul natural al con
fidenţei cenzurate de o a- 
cută luciditate. Darul pu
rificator al destăinuirii este 
la LD. Sârbu secretul sin
cerităţii. Atât în paginile 
sale de jurnal, cât şi în in
terviuri, portretul devine un 
pretext, iar amintirea o 
tulburătoare comunicare. 
Dacă LD. Sârbu ne-ar fî 
auzit acum folosind cu
vântul „portret", ne-ar fi 
spun: „Sunt un fel de je
nă şi pudoare când aud 
pronuoţându-se cuvântul 
„portret" în legătură cu 
mina Chiar şt Sn faţa a- 
paratului de fotografiat 
stau totdeauna nătâng şi 
şQl. „Viate mea — tei 
spunea Tatăl meu — nu a 
fost decât suma grijilor, 
necazurilor ş! deznădejdi
lor ce m-aa bântuit".

Prof, RODICA LAZ AR

Exponate în Târgul meşterilor populari, organizat 
cu puţin timp în urmă la Deva. Foto : PAVEL LAZA

D IN  TA IN E LE  L IM B II
':g| Bizon, s.m.t animal rumegător sălbatic din sub- 

familia bovinelor, cu frunte mart, bombată, cu coarne 
scurte, cu umerii mai ridicaţi decât crupa, cu coadă 
deasă (Btson bisau); pielea tăbăcită a acestui animal; 
piele de viţel tăbăcită care imită pielea bizonului (fr., 
lat. bisau):

1. Georgel a văzut ian bizon la grădina zoologică.
■  Vizon, s.m., mamifer sălbatic carnivor asemă

nător cu nurca, dar de talie mai mare, cu blană pre
ţioasă, care trăieşte în America de Nord. (Lntreola 
vKon); blana acestui animal (fr. vîson, it. visone);

1, Copiii admiră un vizon intr-o rezervaţie natu
rală. v:; v : „

Alternanţa consoanelor (literelor) iniţiale B cu V 
în cele două cuvinte mai sus arătate creează două de
numiri diferite, celelalte patru sunete şi litere din 
corpul cuvintelor menţionate fiind identice.

■  Libret, s.n., textul unei opere muzicale, al unei 
"-operete sau al unui oratoriu ; carnet eliberat de casele

de economii persoanelor care îşi depun aici econo
miile şi pe baza cărora depunătorii îşi pot retrage (cu 
dobânda legală) banii depuşi (it. Ubreftto):

L Lenuţa are uri libret cu sume importante.
■  Livret» s.n. Livret militar =  document eliberat 

persoanelor care au satisfăcut serviciul militar, cuprin
zând situaţia militară şi alte date privitoare la titular. 
(Tehn.) Livret al uiMajolui =  document de evidenţă 
care cuprinde date referitoare Ia un utilaj (denumire, 
anul fabricaţiei, producătorul, caracteristici tehniee, 
reparaţii ete) (fr. livret) : '

L Dinu a primit un livret după satisfacerea stagiu
lui militar.

In silaba a doua a cuvintelor libret şi livret, alter
nanţa sunetelor şî literelor b cu v creează doi termeni 
diferiţi.
— ■ ' : ~ V A L E N T I N  BRETOTEAN

Poşta redacţiei
Andreea Ioaaş — 

ria. încercarea ta în, crea
ţie denotă sensibilitate şi 
o anumită rigoare, Trebu
ie însă insistat până la ob
ţinerea acelei rotunjimi ce 
caracterizează orice: Crtat 
ţie. Redăm măi r jos Bele 
scrise : „Poate eâ aş vrea 
să plâng şi, plângând, 
să-mi imaginez că .boabele 
lacrimilor mele se prefac 
în stele, pe oare le culeg, 
strângându-le în căuşul 
palmei şi apoi înşlrându-le 
pe un fir de aur... Poate 
că aş vrea să virlă căpri
oare şî cerbi, munţi şi ape, 
păduri şi zăpezi... Poate 
că aş vrea şâ râd. Da» da, 
să râd gândindu-mă la tre
cut. Să râd că ninge sau 
plouă, că păsările zboară 
prin văzduh, că florile în
floresc.,"

ionela Dara — elevă, O- 
răştie. Ne-au plăcut gân- 
durile tale despre bunica, 
exprimate într-o poezie 
încărcată de siaceritn#S: 
„Tabloul tău de-odinioaaâ/ 
Bunico dragă îi privesc! 
Erai atunci ea o fecioară/ 
Frumoasă, blândă, ca-n 
poveşti/Eu îmi întorc a mea 
privirellntr-un ungher unda 
mai torci/Tu mă priveşti, 
bunico dragă/Atât de blând 
şi de duios..."

.Alexandru — Alba, 
Deva. Nu publicăm ’ „po
ezii" ocazionale, deşi ne 
mulţumiţi „pentru atenţia 
acordată şi vă exprimaţi 
speranţa eă această poezie 
Va trece prin furcile cau
dine ale exigenţei gaze
tăreşti şi va reuşi să vadă 
lumina tiparului". Pentru 
cititori, iată cam ce spu-; 
neţi într-o strofă : „Săgeţi 
portocalii de soare/îţi fac 
părul diafan Se pogoară- 
ntuneearea/Nu am să pot, 
ca să te am". Inedită, nu?!
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Clasamentul 
competitivităţii 

economice
Un organism autorizat, 

„World econorhic forum**, 
a dat publicităţii clasa
mentul competitivităţii e- 
conomice, elaborat pe ba
za indicatorilor de efi
cienţă din primele 8 luni 
ale anului 1994. Instruc
tiv şi, în oarecare măsu
ra, surprinzător, oricum 
oferind suficiente sugestii 
iŞlfte pentru eventualele 
contracte economice pro- 
fităblie pe termen lung. 
Dedi 

1. §BA 
:X- Siftgapore 
',J)kJiponia , : ' 

ffong Kong 
' 5. Germania 

6. Elveţia .
7; Danemarca
8. Olanda
9. Noua Zeelandă 

10. Suedia

11. Norvegia
12. Austria
13. Franţa
14. Marea Britanic
15. Australia 
16: Canada
17. Malayesia
18. Taiwan
19. Irlanda
20. Finlanda
21. Belgia/Luxemburg

22. Chile
23. Thailanda
24. Coreea
25. Spania
26. Mexic
27. Argentina
28. Portugalia
29. Turcia
30. Columbia ■
31- Indonezia
32. Italia
33. Filipine
34. India
35. Africa de Sud. l
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(t Un chirurg de acum
1500

Trupul unui chirurg 
preîncaş închis intr-o cui- 
ral&Jbe argint şi deara- 

înconjurat de: lan- 
m  de aur, de coliere 
de Jatfşi turooaze, de ar
me#» de o colecţie de 58 
instrumente chirurgicale, a 
JiWt -descoperit la Ahuay- 
*«t. «SMte$>ârte de oraşul 

Auzii septen- 
tSwriGÎ, itt Veni. -Lângă.

*» ■-.'dieului (cuTaca) 
se gfeeau |i  resturile a 
patrt*- tineri care, pro
babil, fuseseră sacrificaţi 
în onoareasa. Mormântul 
face parte dintr-o mare 
necropolă a tribului Aya- 

. huaca, din neamul Wua- 
yakuntur-ilor („Condorii 
înălţimilor"), de origine 
amazoniană.
Descoperirea necropolei 

şi a bogatului mormânt 
(datat între sec. IV şi Vi 
e.n.) a fost anunţată pe 
3 octombrie de arheologul 
italian Mario Polia, con
ducătorul unei expediţii 
comune a unui centru de 
studii din Veneţia şi a 
Institutului de Cultură din 
Lima.

„Corpul era înmormân
tat cu faţa spre apus — 
a explicat arheologul i- 
talian. Avea fruntea în
cinsă cu o diademă de

pandantive din aramăşi 
purta dpi magnif ici cer
cei- din aur şi aramă au
rită, de dâre atârnau două 
mici. statuete reprezentând 
o divinitate — bufniţă cu 
-ochii de aur. Pe piept a- 
vea o cămaşă de eale din 
bumbac şi trestie, acope
rită cu plăcuţe de argint 
şi de aramă, iar în mij
loc se afla un ornament 
pentru nas, din aur (na- 
riguera), de 13 cm şi o 
centură de aur. Alături, 
în două1 traiste de bum
bac, se aflau instrumen
tele chirurgicale (bistvlrie, 
cuţite, scalpele), care in
dică în mod limpede pro
fesiunea personajului. In
tr-o mână medicul strân
gea un cuţit de ceremo
nie, din aramă (tumi), cu 
mânerul reprezentând un 
om şezând, alte 5 aseme
nea tumi, decorate Iden
tic, fiind aşezate alături 
de trup.

Şi relatarea lui Mario 
Polia continuă, subliniind 
că este sigur că necropola 
ascunde cel puţin o su
tă de morminte, poate şi 
mai interesante, atât ar
heologic cât şi din punc
tul de vedere al valorii 
intrinsece a pieselor a- 
dăpostite în ele...

Manuscrise, 
nu tablouri!

Iranul perseverează cu 
hotărâre pe calea revolu
ţiei islamice.: preferă un 
străvechi poem unui nud 
de femeie (artistic, da, dar 
păcătos!) şi alungă de pe 
străzile Teheranului câinii 
(cei din lese !).

Tabloul pictorului ameri
can Willem de Kooning 
(„Femeia numărul 3“) a fost 
schimbat (iată că trocul 
funcţionează încă !) pe un 
manuscris ilustrat din „Car
tea Regilor**, operă în 
60 060 versuri a celui mai 
mare poet epic al anticei 
Perşii, Firdusi. „Prin acest 
schimb Iranul a readus în 
patrie un text fundamental 
pentru cercetările culturale 
asupra secolului al XVI- 
lea", a declarat primul vi
cepreşedinte al ţării, Has- 
san Habibi.

Operaţiunea, desfăşurată 
în mare secret, a avut loc

pc aeroportul din Viena, 
parteneri în această insoli
tă vânzare-cumpărare fiind 
moştenitorii celebrului co
lecţionar american Arthur 
Houghton. -

Lovitură dură şi pentru 
câinii din Iran, inteligen
tele -şi credincioasele patru
pede fiind socotite de teo
logia islamică drept im
pure şi anti-igienice. O cir
culară publicată în august 
în toate gazetele anunţă 
interdicţia de a-i mai scoa
te la plimbare pe străzile 
sau prin parcurile locali
tăţilor iraniene. Ce e drept; 
nu s-au comunicat şi pe
depsele ce-i pasc pe chi- 
nologii recalcitranţi,, dar 
cunoscând tradiţionala se
veritate a legilor în aceas
tă parte a lumii e de aş
teptat ca acestea să fie... 
convingătoare.

t

Revirimentul

practicilor

satanice
Recentul masacru în care 53 de fideli ai unei 

secte — „Templierii Soarelui" — şi-au găsit moartea 
în Elveţia şi Canada nU este un fapt singular. Sinu
cidere rituală sau o „banală** crimă, el şe înscrie 
într-o lungă serie care, cel puţin în ultimul sfert de 
veac, marchează un reviriment al practicilor satanice 
depăşind, ca violenţă şi cruzime, tot ceea ce cunoaş
tem din istoria „întunecatului1* Ev Mediu. Să reme
morăm.

i #  Los Angeles (SUA), 9 august 1969. Intr-o vilă 
? din luxosul cartier Bel Air câţiva membri ai sectei 
J satanice a lui Charles Manşon ucid 5 persoane. între 
I victime se află tânăra şi frumoasă actriţă Sharon 

Tate, însărcinată în luna a şaptea, soţia popularului 
regizor Roman Polanski.

, +  Guyana, 19 noiembrie 1978. 912 americani din
* secta „Templul Poporului", fondată în anii ’50 de 
1 metisul. Jini Jones, se otrăvesc cu o licoare pe bază 
\ de cianură preparată înlr-un vas uriaş. S-a aflat mai 
\ apoi eă Jones îşi invitase adepţii „nu la sinucidere,
|| ci la un act revoluţionar**, deoarece secta „fusese t r ă - [ 
ţ dată“. 1

Misterul Anastasiei
s + Insula Mindanao (Filipine), 19 septembrie 1985. J
\ 60 de membri ai tribului Ata urmează sfatul unui » 
ij şaman şi se otrăvesc „pentru a-1 vedea pe Dumrtc- \

V

l

Nu mai sunt dubii : Ari- 
na Anderson, femeia care 
pretinde că este Anasta
sia, fiica ultimului ţar al 
Rusiei, supravieţuitoare a 
masacrului " din 1918, a 
minţit întotdeauna. Ver
dictul definitiv vine in ur
ma analizelor genetice 
(DNA) efectuate de dr. Pe- 
ter Gfll, la -cererea minis
trului de interne britanic : 
codul genetic al acestei fe
mei exclude orice posibi
litate de Înrudire cu Ni- 
colae al II-lea, ţarul ucis 
la Ekaterinenburg, în 1918,
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A MURIT 

INVENTATORUL 

RESPIRAŢIEI

„GURA LA GURĂ*4

. Â murit, într-un spital 
din Los Angeles, Archer 

. Gordon, cardiologul ame
rican cunoscut drept „pă
rintele** respiraţiei „gură 
la gură". Avea 73 ani şi a 
decedat ca urmare a unor 
complicaţii datorate diabe
tului, la 18 septembrie. 
Gordon era cercetător, la 
Universitatea din Illinois 
în anii ’50 când a inventat 
tehnica de prim ajutor prin 
respiraţie „gură la gură", 
cu mult mai eficace decât 
cea. tradiţională care con
sta în ridicarea braţelor 
şi apăsarea pieptului.

împreună cu întreaga fami
lie.

Doamna Anderson .a sus
ţinut până la moartea sur
venită. în 1984 că este cea 
riiai mică diritre copiii ha
rului, scăpată ca prin minu
ne măcelului. Şi, deşi ver
siunea sa oferea • multe 
puncte neclare, nu puţini 
erau cei tentaţi să-i .dea 
credit, mai ales după ee 
au fost regăsite, în 1991, 
in oraşul de lângă Urali, 
trupurile Romanovilor u- 
cişi de bolşevici. Intre sche
letele îngropate la Ekateri
nenburg au fost identifica
te cele ale ţarului, ţarinei 
şi a doar trei dintre cei 
cinci copii. La apel lipseau 
intr-adevăr două cadavre : 
cel al micuţei Anastasia şi 
al fratelui cel mai mare, 
Alexei, moştenitorul tro
nului. v' :i V' '

ceea ce priveşte ade
vărata identitate a Annei 

-Anderson, analizele lui Pe- 
ţer Gill furnizează elemen
te care permit să se sus
ţină că aparţine unei fa
milii poloneze, refugiată în. 
Marea Britanie în 1920.

*
ÎB-VYonging -(Coreea de Sud), 20 aagust 198%.

, tr-un laborator artizanal sunt găsite trupurile $a 32 » 
\ persoane, aproape toate strangulate cu un fir derinai- ) 
\ lob, după ce fuseseră obligate să ia.otravă- Intra vie- \ 
| time se află şi o femeie de 48 ani, Park Sbon- 3a, ţ 
i considerată a fi şefa unei secte bazate pe o disciplină ţ 
ţ de fier şi o , doctrina „în stil Comunist*.*. y

| #  Tyjuana (Mexic), 14 decMabr«e:t990. Intr-o^
(j casă, aşezate în cere in jurul unui mic altar, sunt  ̂
t găsite 12 cadavre, în cea mai mare parte ale unor \ 
i adolescenţi şi copii. Poliţia e convinsă că au fost u- ţ 
| cişi în cadrul unui situat satanic- ‘ ^

j( +  WacOi (Texas, SUA), 19 aprilie 1993. Se în- ţ
ţ cheie cu un rug uriaş şi moartea a 81 persoane, ne- y 
l buneasca aventură a lui David Koresh, un- ,.mag” ţ 
i în vârstă de 33 ani care, vreme de 51 de zile, râmă-  ̂
? sese baricadat in ranch-ul său, împreună cu adepţii »
1 sectei sale. Totul începuse la 28 februarie cu uciderea ? 
l a 4 poliţişti care anchetai! asupra aetivîtăţiî sectei. |

1 #  Ta Ile (Vietnam), G octombrie 1983. 53 locui- ^
l tori ai unui sat se hotărăsc să se sinucidă pentru a I 
) ajunge în paradisul promis de şeful lor, Ca Van Liem, 1 
’ un şaman orb, care se proclamase rege. Printre vie- ? 
i time sunt 19 copii. '
*

O execuţie amânată
„Nu puteţi să mă spân

zuraţi, sunt prea gras Şi 
funia m-ar decapita**. Cu 
această motivaţie Mitchell 
Rupe, un deţinut în vârstă 
de 40 ani şi cântărind 205 
kg, condamnat la moarte 
în urmă cu Î3 ani pentru 
că a ucis două femei în

Prea multe antene fac rău organismului omenesc
Războaiele din eter pot 

provoca victime. Victime 
adevărate. Intre cauzele 
unor boli tipice pentru 
societatea de consum — 
tulburările nervoase (as- 
tenii) şi cele ale aparatu. 
lui reproductiv bărbătesc 
(impotenţa) — una dintre 
cele mai importante este 
bombardamentul electro
magnetic, efect al proli
ferării amplificatoarelor 
radio-t.v.

Traiul la umbra aces
tor păduri metalice me
reu mai dese începe să 
devină riscant. Ultimul 
semnal în această direc
ţie ne vine de la Varese 
(Italia), unde o asociaţie 
pentru protecţia mediulyi 
a c'erut primăriei (pe ba
za unui studiu efectuat 
timp de 10 luni) să im, 
pună celor 5 posturi de 
radio ce-şi au emiţătoare
le intr-o anumita zonă a

oraşului cel puţin redu
cerea puterii de emisie, 
la această dată ea depă
şind de 3—4 ori praguL 
de 27 unităţi fixat de 
IRPA (Agenţia interna
ţională pentru protecţie 
împotriva radiaţiilor);

Situaţia, aşa cum rele
vă presa italiană, nu e 
singulară. In regiunea de 
nord a ţării, în Lombar- 
dia, populaţia este expu
să unui adevărat bombar

dament electromagnetic 
provocat de cele 5500 de 
antene de emisie şi de 
relee şi ale căror prime 
efecte la scară biologică 
sunt deja vizibile, unele 
specii de păsări — pre
cum berzele — abando
nând definitiv zona,-da
torită dificultăţilor de o- 
rientare într-un spaţiu a- 
tât de poluat electromag
netic.

timp ce prăda o bancă, a 
făcut recurs în iulie tre
cut împotriva pedepsei ca
pitale. Iar un judecător din 
Seattle (statul Washington) 
i-a dat dreptate : călăul va 
trebui să mai aştepte, de
oarece aplicarea sentinţei 
ar constitui un act de cru
zime.

'  Călăul penitenciarului din
j Walla Walla, unde se a- 
I flă Rupe, a contestat ime-
J diat această decizie. „Fo-
| losind funii speciale şi
J micşorând înălţimea căderii
I în groapa spânzurătorii —
* a' explicat el — pot obţi- 
|  ne o spânzurare -perfectă". 
« Acest punct de vedere
I coincide cu cel al procuro-
J rului statal John Sam-
I son care e ,de părere că
J „folosind tehnici speciale,
I pericolul unei decapitări e 
'  inexistent. Şi, de altfel,

chiar în cazul cel mai rău, 
moartea ar surveni asupra 
unui condamnat rleja lip
sit de cunoştinţă şi deci 
incapabil să mai simtă 
durerea'*.

Thomas Zilly, judecăto
rul federal, nu s-a lăsat 
însă convins şi a refuzat 
să anuleze decizia de sus
pendare a execuţiei, ur
mând ca un juriu să facă 
opţiunea finală : spânzura- 
rea folosind corzi speciale, 
alegerea unui alt sistem 
de execuţie (de pildă in
jecţia letală) sau... rejude- 
carea completă a cazului. 
Sperând în această ultimă 
posibilitate, Rupe, care s-a 
îngrăşat cu 40 kg în tim
pul detenţiei, îşi continuă 
cura de 6000 calorii pe zi, 
obişnuitul meniu de deţinut 
fiind substanţial îmbogă
ţit cu ciocolată, cartofi pră
jiţi şi dulciuri.

AGENŢIA STORY PRESS
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SCOP B Q O I î H î C n L
1

V
© „Vrei să stăpâneşti alchimia ferit / r v

cirii ? Trăieşte departe de oamenii răi“.}
Proverb turcesc j

— MOZAIC SPIRITUAL —
I

REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII . A , ,T 1 — Apelez la subtilitate
când nu sunt sigur dacă 
vreau să fiu înţeles.

— Mergând în vârful pi
cioarelor, călcâiele .îţi de
vin mai vulnerabile.

— A sărit dintr-o iubire 
în alta, ca din lac în puţ.

— Ajuns în al noulea 
cer, începu să se viseze 
terestru.

— Jocurile de culise sunt 
deseori mai interesante ca 
piesa.

— Tălpile fiecăruia dintre 
noi trăiesc cu presimţirea 
unor socluri viitoare.

— Floarea de colţ îşi dă 
seama de valoarea ei când 
e smulsă:

— Nu-ţi cuceri visele îm
brăcat în armură.

— Uneori, tragedia înce
pe din clipa când ai obţi
nut ce ai dorit. . ...
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GLOANŢE DE CATIFEA

O „Patru lucruri avem mai mult decât ere-; 
dem: defecte, datorii, ani şi duşmani**. I
’ ’ Proverb persan' '

O „Nimic nu este mai complicat ca viaţa unei J 
femei care se afla între un bărbat care o iubeşte şi I 
un bărbat pe care îl iubeşte**. Djubran J

O „Trei sunt cele mai bune faceri de bine: | 
sinceritatea când eşti mânios, piărinimia când eşti • 

I la nevoie şi iertarea când eşti mai puternic**. I
Ibn ■ Al-Muqaffa .

I O „Căsnicia este o artă; trebuie s-o creezi din I 
nou în fiecare zi“. R. Tagore *

I' 0  „Depărtarea nu-i depărtare, dacă sufletele i
sunt apropiate**. Proverb indian ‘ *

' © „Viaţa ? Perpetuă sângerare dacă n-ar j
| exista poezia**. L. Borne f
* - Selecţie de ILIE LEAHU *

■* - o Postulatul: lui
> Ung
■\ Dacă te simţi bine, nu
{ fi- îngrijorat; va trece.

■ V ' • Axioma lui Hfîngo
î  Ţdate legile Iui Mur-

,'£/ ̂  phy pot fi depăşite prin 
î* simpla - învăţare a artei
> de a acţiona fără să 
î  gândeşti,-.
? •  Nota lui Fovvler
4 Singurul lucru, im-.

V.'AW.

Bo „MURPH2 S.A.“
perfect îtt-natură este 
rasa. umană.

* Comentariul l u i 
Churchill despre

Otmrl se împiedică u 
neort de adevăr.- dar 
mai adesea e! se ridi 
şi îşi continuă dru
mul .

; •  Legea lui Parker
Frumuseţea are • gro

simea pielii, dar urâţe
nia ajunge până la os.

•  Axioma lui Cole 
i Sama . inteligenţei pe 
■planetă» este’ donştaţttă,» 
însă populaţia se aîlă 
în continuă creştere.’ •;

V .  i l i l  U K A a U

Desen de CONSTANTIN GAVIIILA

şi defectele şi calităţile cu 
acelaşi cântar.
- — Excentricitatea un 

fel de a scoate limba la 
lUme când nu ai nimic 
de spus.

v ji-Ţ- Unii devin mojici nu
mai diiî snobism.

— De cele mai multe ori, 
calul galopează cu speranţa 
că va scăpa de călăreţ.

— Tăcerea spune uneori 
atât de multe încât nu mai 
înţelegi nimic. <

— Aforismul ? Un mij
loc de a-mi face lenea uti
lă.

— Unele femei sunt atât 
de harnice încât, de cum 
te cunosc, .vor- să-ţi dere
tice gândurile.

. — Oare, câte • mere au
tot căzut căutând capul lui 
Newton?
‘ — De "mii de ani uma
nizăm animalele atribu- 

*indu-le defectele noastre.
— Tinereţea netrăită se 

răzvrăteşte la bătrâneţe.
— Când am insomnie vi

sez mai mult
.— Ajunş în vârful mun

telui a exclamat Am ri
dicat cerul mai sus!' ;

■ŞâS;— O întrebare este , cu 
atât mâi frumoasă du cât 
va obţine, mai multe răs
punsuri. ■ j '
. — Tânjind , mereu după 
victoriile trecute» nu*.v(ăn 
putea ■ evita eşecurile vii
toare. 1

— Cerâadu-mi- mereu şă 
te-iert, nu-mi dai vreme 
să uit.
.----Natura nu - ne . dez
văluie secretul gravitaţiei 
pentru că'prea' am lua-o 
razna. * ■*i  'sa * '

'— Şcoala vieţii nu-ţi dă 
certificat „de absolvire de
cât atunci pând nu’ mai ai 
ce face cu el. , ' ■■■■■'■ ■ ; - *

— Becul e fericit când 
domneşte bezna! ’

— Nemaiputându-ne în- 
toarce, de clipa abia tre
cută ne desparte» o veşnicie.

— Mulţi ar putea să fie 
buni, dacă acest lucru le-ar 
aduce-un beneficiu.
' — Inocenţa e dezarman
tă Nu poţi duela cu o floa
re. Ş.

GAVCO

Nu despre frumuseţea şi gingăşia florilor vreau 
să vorbesc astăzi, ci despre „piaţa florilor", pentru 
că în ultima vreme florile ău devenit o problemă. Pe 
rretnuri un îndrăgostit dăruia. în fiecare zi o - floare 
fetei pe care o iubea, astăzi pentru acelaşi gesţ- în
drăgostitul trebuie să fie grădinar sau să dispună de 
bani suficienţi. Frumuseţea florilor e la mare preţ in 
ziua de azi. Cum la moi se mai, păstrează..încă frumo
sul'obicei de a dărui flori la diferite acazii, începând 
cu naşterea unui om, până la înmormântata lui şi 
chiar comemorarea morţii, suntem deseori puşi ,în si
tuaţia de a cumpăra flori... şi atunci se repetă acest 
dialog ce l-am ■ auzit între două persoane:

CLEPSIDRA Trei flori
lmaginează-ţi că pe lângă acel cadou trebuie 

să-i duc şi măcar trei flori şi nu pot să-i cumpăr 
orice, trei flori, sunt trei mii de lei şi cu cel mai 
ieftin cadou ajung aproape la zece mii.

Ce minunat gest de a duce un braţ de flori soţiei 
care a născut un copil, dar sărmanul bărbat se mul
ţumeşte să-i ducă trei fire, in cel mai bun caz! Şi oe.. 
poate fi mai frumos decât tinerii căsătoriţi cu braţe
le încărcate de flori, dar ce păcat că în dosul fiecă
rei flori stă pitit gândul celui care a făcut acel efort 
financiar...- » '

Pe motivul preţului tot mai des tindem să ne‘ 
limităm la cele trei fire tradiţionale de garoafe atuncil |  
când vrem să dăruim şi flori celor dragi. “»■

INA DELEANU"
— Ce vă face să credeţi

asta ? - :
—* Păi cred că nu e el

tatăl copilului meu... - ,
, O— Să ştii că dacă mal

vii o dată acasă în halul j
ăsta- *' i
• — Cunosc, pleci la ma-> : 
ma ta ! , * I

— Nu. De data asta o j
aduc pe ea aici... » j

O ... ? ;
— Costică, ai vorbit cai

medicul în legătură cu ma-j 
ma? — îl întreabă pe sofj 
soţia..,’ ' ; j ' i

— Da, dragă. L-am ro-j 
gat s-o tratele ca pe pro-|

— La , carte, spune un 
' tată fiicei sale, scrie că e 
: bine să se căsătorească fe
tele,-dar şi mai bine e să

■ se. abţină...
— Ştii ce,'tăticule, hai să 

facem deocamdată ce e bi
ne, iar restul să lăsăm pen
tru mai târziu...

O ‘V J
— Aş vrea . să divorţez 

de soţul meu, îi explică o 
femeie avocatului.

—r Pe ce motiv? -r o 
întreabă avocatul.

—’ Soţul meu ffi-a înşelat.

pria lui soacră-
Culese şi prelucrat* ■ i 

*■'. de I lE  LEAHU

CAVALCADE
ORIZONTAL : 1> Se pre

zintă greoi în pronunţare ;
2) , Tuleie tomrtotice din 
barba lui Verde împărat 
— Piatră de temelie la 
construcţia universului ;
3) Parolă de contact mai
puţin' protocolară — Exe
cută exerciţii impuse la 
paralele — Vorbă bună 
pentru semeni ; 4) Orna
ment obişnuit din portul 
moatelor — Formă de suc
cesiune a slăbiciunilor... 
femeieşti ; 5) înlocuitori de 
drept pe nedrept — Che
mare obişnuită în intimi
tatea curţii '; 6) Indicator 
poziţional fără echivoc — 
Luminiţă de o clipă în u- 
nivers ; 7) Consemnat ca 
o clipă de strălucire —* 
Efect dt senzaţie în urma 
unei lovituri directe : 81 
Prima menţiune scrisă în 
latineşte — Simbol femi
nin de delicateţe — Do
vezi de odinioară 1; 9)
Durează cât vezi cu ochii 
(pl.) — Servesc mereu fără 
reproşuri; 10) Tip clasic de 
stereotip fonetic;

VERTICAL : 1) Mod de 
a chema, într-un fel, la 
apel; 2) Rezultat bun ob
ţinut la sondaj — Răz
boiul celor două roze; 3) 
Făcut mereu de râsul lu
mii — Regulament sanc
ţionat de opinia publică —

Devine livid după marca
rea unui gol 1; 4) Ieşită
dintr-un cerc vicios — 
Susţine gura care vor
beşte cu foc; 5) Vârf de 
atac cu execuţii de mare 
efect — Argumente com
bative de mână forte ; 6)

1
2 3 4 5 6 7 a : 9 10

2 ■ s i
3

m m
4

5

6
■

7
■

8
m

9

10
I

n•* ' ' '■■'i '

Gen de construcţie hipică 
cu pavilioane mari — 
Forţă de atracţie universa
lă; 7) Rămaşi în competi
ţie cu puţini concurenţi — 
Ieşită ' indubitabil din sfe
ra atracţiei; 8) Se întin
de de obicei la curse — 
Schemă fixă pentru evolu
ţii în deplasare —■ Aşezat 
eu rost la o casă de ţară;
9) Rezultat în urma unor 
lovituri directe — Nu li 
se poate aprecia valoarea;
10) Asociaţie de idei ieşi
tă = din comun. •. •'

VASILE MOLODEŢ /

DEZLEGAREA 
CAREULUI 

„SUGESTIVE** 
APĂRUT IN ZIARUL 

NOSTRU 
DE SÂMBÂTA 

TRECUTA:

1) CARICATURI ; 2)
ICURI — UMOR; 3) MA
MA — ATAŞE ; 4) ITE — 
ATENTA; 5) L — NASOL
— IL; 6) IB — RIMEL —
I ; 7) TIMIZI — ÂST ; 8)
UZINA — SUTA; 9) RÂNI
— MURAT; T0) IRASCI
BILE. - •

CAFEAUA ŞI COLESTEROLUL
Medicii norvegieni au ajuns la concluzia că re

ducerea consumului de cafea favorizează reducerea 
colesterolului, diminuând în acest fel riscurile unor 
atacuri de cord. Concluzia are la bază-teste efectuate 
pe un mare grup de pacienţi. Totodată, medicii res
pectivi au mai constatat că alţi factori de risc pentru 
suferinzii de boli cardiace sunt fumatul, obezitatea 
şi lipsa- exerciţiilor fizice. (N.Z.).

UN REMEDIU DIN VECHIME 
IN... ACTUALITATE 

Ţările cu înalt nivel de industrializare în dome- j 
niul medicamentelor au devenit foarte atente la re
mediile- naturale. La spitalele de copii din S.U.A., I 
Anglia, Germania, Finlanda, s-a înlocuit perfuzia in- 
travenoasă a unor medicamente foarte sofisticate cu 
un remediu folosit din generaţie în generaţie, în Zair 1 
şi Bangladesh: un pahar cu apă cu mai multă sare I 
şi puţin zahăr în terapia formelor grave de diaree | 
infantilă. Hotărârea a fost luată în urma unui foarte 
serios studiu comparat între acest remediu simplu şi 1 
medicamentele de sinteză. Acest Studiu a fost efec
tuat de către 12 specialişti americani, sub' conduce
rea dr. Charles Carpenter. Pe lângă faptul că acest 
remediu nu costă aproape nimic, el nu antrenează - 

i spitalizarea şi evită riscurile, fie ele minime, ale per- 
* fuziei. (N.Z.).
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Privatizarea prin 
ta i sa v a 

de cumpărare
(Urmare din pag. t|

iac, până in 16 decem
brie, pentru oamenii din 
exterior.

Ce este esenţial pen
tru această metodă ră- 
atâţie faptul că ea urmă- 
-ţss0  cuprinderea unef 

foarte mart de oa- 
tfcem, dând astfel posi
bilitatea fiecărui cetă-
.....  să-şi mardftste do-

de a cumpăra ■ a(s*
, Ia aceste societăţi 
'$e privatizează prin 

... tă publică
W F  OfSştie, „Sitetal*

scapi şi „Argus" Con-
aţa.

nul de alocare *

activitatea

acţiunilor vizează de a- I 
se menea două elemen- J 
te : satisfacerea numă-J 
rului celui mai tnie de * 
acţiuni şl a cronologiei I 
In timp * solicitării ac-; 
ţiunUar. Att£at «p*#* se i 
ian te evidenţă toţi acei * 
cate doresc o acţiune, j  
apoi cei tai două, te rii 
etc. până la completarea J 
numărului d ă ' " acţiuni |  
scoase te  v ân a te. ' v 

— Ctea efectuează a-1 
ceste opucaţteniT - <

Cumpărarea de ae-1 
ţitmJ se efeeteeteă pete* 
Banc» Română de Q »- »
voltare, pentru taste I 
cete trei unităţi scoase j 
te privatizare.

• FRIGIDERE. ARAGA2E, TELEVIZOARE,

• t»ASWI DE 3PALAT CU ÎNCĂLZITOR Sl AUTOMATE.

aGRfiSiE. 'FAiANŢA” QPţECTILŞAWfŢAfţE; WN AC»li>

1

St POT ACHIZIŢIONA DIN STOC SAU LA COMANDA CU 
PLATA CASH SAU IN RATE 
LA CELE MA| AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL. DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AL S C. "UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL DEVA

' SITUAT !N CARTIER DACtA, STR.DACIA
la parterul blocului p +to f ru * %  /

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE POT PI LIVRATE LA. 
DOMiCtUUi CLIENTULUI.

. u . ţ

I  sama» in BEVA -
»ţla nuuudwmi»
4. Vă «jfară prin
1  S lim « ttA R K E T -u l METRO MOBILA
V cei mal mare măgmin de mobilă i s  |afS:
Î ' #  Un bogat sortiment 4» mobilier b«eă-
^jfttfLsttlcafectt. dormitoare, moNHer t e »  
|  birouri, mese, scaune. 100 tipuri mocheta hn*

1 MOBILA, de aszumneau este
j  specializat tu dotarea băncilor, a firmelor şi a 
f  apartamentelor, asigurând transportul ş» mon- 
|  ttwr» rwoMKeroiiri la domiciliul clientului.
% ■-
I- %
y

zilnic intre orele 8—20 
sâm băta #—U
duminica 3—13

Informaţii suplimentare la telefoanele: 054/ 
©fS8& -
w tm*'**

S.C MAG - 
ROM S R L.

HOTEL JlA B /P

Lansează un iwo produs răcoritor pe piaţă 
„flP-|UP“

Airguttieftte:
— mai ieftin
— mai sănătos
— mai reconfortant
—- ta standardele internaţionale.
Tel 054/648280: 054/648282.

S.C. SCORPION S.R.L 

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursao 

or. * '

Wm
•  zahăr
•  ulei floarea soarelui — import
•  bogat sortiment de coniacuri 
O specialităţi ciocolată
•  fructe import (citricei şi indigene
Telefon 727439. (906761

S.C . QUASAR ELiCTRO  S .R X .
B-OUt DECEBAL BL R PARTER fJEVA

TgUFAX 617267 f 14*83
VA Of ERA CU PLATA IN R ATE
* Televizoare color

M egav ision  G old star  S a m su n g
* Maşini de spiat automate
* Frigidere şi congelatoare ARClFtC» \
* Toata gama de produse electrocasnice

ROWENTA
n u  u it a ţ i  p l a t a  in  R A T E  ! î !  

Pentru clienţii nostrii care achiziţionează 
produse in valoare de peste 300.000 lei 

firma organizează

TOMBOLA CRĂCIUN "94
Cu următoarele premii - 
tiTelevizor color
2. Maşina de spalat automata
3. Frigider de 240 I 
4.20 de mixere electrocasnice
Tragerea va avea loc la sediul firmei in 
25 pecembrie 1994 _____  . /

LUNI, 7 NOIEMBRIE 
. xvfe t

13.00 Interferenţe ; ‘ 14,00 Actualităţi :
14.10 TVR laşi; 14,50 TVR Cluj-N.; 1545
TVR Timişoara ; 16,00 Actualităţi: 16,25 
Turism ţi agroturism ; 17,00 Emţfiaae !n 
limba maghiari; 18,30 Desene animale;
19,00 De luni până luni; 19,30 Serial. 
Salvaţi de clopoţei; 20,00 Actualităţi •  
Meteo •  Sport: 20,45 Transfocator;
Bl,10 Teatru liric; 23,20 Actualităţi;
9.10 Repriza a treia.

yi/jB 2
14,00 Actualităţi; 1440 Politica1 Intre 

Meat şi real; 14,40 Videoteca meloma
nului ; 1549 Vtdeoctipuri; 1540 A tlas
SH IMN Desene animate; 1040 Se
ctei •  Succesoarea; 17,00 fa direct •  E- 
— nptlm; 17,40 Serial •  Mala Mujer (901; 
9840 te direct in faţa Dva. •  Revoluţia 
betşevkă ţi naţiunea română; 20,00 Ac- 
tad&ăţi; 22,00 TV5 Europe; 2240 Se
rial •  Santa Barbara (43); 23,45 Maga
zin satelit (CFI); 0,39 Jazz-club.

MARŢI, 8  NOIEMBRIE "
TVR t ;

700 TVM • Telematinal; 10,05 Mu
zică nţoară românească ; 10,20 Desene a- 
afanate ; 10,50 limbi străine; 12,2* Se
rial •  Mala Mujer (r); 144* TVR laţi 
fi Ctuj-N.; 16,00 Actualităţi ; 16,10 FI*
te înteţi: 17,00 Convieţuiri; 18,00 Te
tei despre muzică; 18,30 Desene animate; 
<9,30 Serial • Salvaţi de clopoţei; 20,00 
Actualităţi; 20,15 Film •  A fi sau a ’ nu 
6  (SCA, 1983); 22,40 Reflector; 23,10
Şlagăre», şlagăre ; 23,15 Actualităţi; 23,35 
Coue!

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

zică; 10,00 fele^mul • World net ; 10,30 
Civilizaţia pe meridiane; 11,30 Desene 

' anjjabate; 12,00 Teatru liric IrŞ 15,00
Lftitbi străine <r); 16,00 Desene animate ;
16.30 Serial •  Succesoarea; 17,00 Măseaua 
de minte; 17,40 Serial •  Mala Mujer(91);
20,00 Actualităţi; 21,00 TVM •  Mesager;
21.30 Tribuna non-conformiştitor: 22,00
TV 5 Europe ; 22,30 Credo ; 23,45 Euro-
gol.

MIERCURI, 9 NOIEMBRIE
TVR i

7,00 TVM •  Telematinal; 10,20 De
sene animate; *11,39 Generaţi;* temerari
lor (CFI); 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-N.; 
16,10. Tele-recital ; 1645 Alfa şi Omega ;
17,10 Tele-discul muzicii populare; 18,10 
Desene animate ; 18,40 Baschet feminin
ACRD Bucureşti — Univ. Cluj (repriza 
a Il-a); 19,39 Serial * Salvaţi de clopo
ţel ; 20,00 Actualităţi •  Meteo • Sport;
20,45 Serial. Dr. Quinn (ep. 22); 21,45 Noi 
frontiere; ' 2249 Reflecţii rutiere; 22,45 
Interpreţi de muzică populară; 23,00
Confluente ; 23,50 întâlnirea de la mie- 
zui nopţii.

T V R  2
740 La prima oră; 9,90 Ora de mu

zică r 1000 Telejurnal •  Worldnet; 10,30 
Cronografia (do); 12,00 Gong (r); 13,00
Caleidoscop CFI; 1440 Serialul serialelor; 
14,35 Mana Jfo (s); 15,05 De Hngua lati
na; 15,30 Cultura în lume; 16,09 Desene 
animate : 16,30 Serial a Succesoarea ; 17,00 
Mini-eco ; 17,40 Serial •  Maia Mujer ;
18,30 Emisiune în limba maghiară ; 20,00 
Actualităţi; 20,49 Ritmuri muzicale;
21,09 TVM a Mesager; 2240 TV5 Eu
rope ; 22,30 Serial •  Santa Barbara (ep. * 
44); 2345 Cafeneaua literară.

JOI. 10 NOIEMBRIE
TVR 1

7.00 TVm •  Telematinal; 10,05 Muzi
că uşoară românească; 10,30 Desene ani
mate ; 12,2* Serial (r> •  Mala Mujer;
14,19 TVR laşi ţi Cluj-N.; 16,19 Diver
tisment internaţional; 16,40 La orizont
economia de piaţă; *18,25 Desenă anima
te ; 19,00 Medicina pentru toţi e Atenţie 
Ia arterele Drs (1); 19,30 Serial e Sal
vaţi de clopoţel; 20,00 Actualităţi •  Me

teo •  Sport; 20,45 Serial. •  Om bogat, 
om sărac (SUA, ep. 2); 21,30 Studioul
economic ; 22;00 Film o Nu mă întreba
pe mine, ci pe Dumnezeu (SUA); 23,00 
Simpozion ţ 23,45 Actualităţi; 0,00 Serial 
e Forsyte Saga (ep. 17).

TVR 2

7,00 La prima oră; 9,00 Ora de mu
zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 10,30
America muzicală; 11,30 Desene anima
te ; 12,00 Noi frontiere (r); 13,30 Con
fluenţe ; 14,10 Magazin social; 15.00
Limbi străine (r); 16,00 Desene animate;
16.30 Serial •  Succesoarea; 17,00 Ceaiul
de la ora 5; 19,00 - Emisiune în limba
germană; 20,00 Actualităţi; 20,40 Rit
muri muzicale ; 21,00 TVM a Mesager ;
2 1 4 0  Pro memoria; 22,00 TV 5 Europe;
22.30 Serial o Santa Barbara; 23,15 Euro-
gol; 23,45 Studio-rock.

VINERI, 11 NOIEMBRIE 
TVR 1

740 TVM o Telematinal; 10,05_ Muzi
că uşoară românească ; 10,20 Desene ani
mate ; 12,20 Seria] (r) • Mala Mujer; 
14,10 TVR Iaşi; 16,25 Agenda consumato
rilor ; 16,45 Pompierii vă informează!; 
1840 Pro Patria; 20,00 Actualităţi; 20,45 
Tezaur folcloric; 21,30 Film •  Lady Boss 
(SUA, 1989): 22,55 Viaţa parlamentară ;
23,25 Actualităţi; 23,45 Romanţe şi me
lodii de neuitat.; 0,39 MTV •  Euro Top
201. 00 Cinematograful de noapte.

TVR 2
740 La prima oră; 9,00 Ora de mu

zică ; 1040 Telejurnal Worldnet; 10,30
Magazin satelit; 11,30 Desene animate;
13)00 Arena; 1440 Varietăţi internaţio
nale ; 15,90 Vârstele peliculei; 1640 De
sene animate; 16,30 Serial •  Succesoarea;
18.00 Video clipuri; 18,10 Serial •  Mala
Mujer; 19,00 Concertul Orchestrei Naţio
nale Radio ; 21,00 TVM * Mesager;
21,30 Oameni care aa fost; 22,00 TV 5
Europe; 224© Muzica e viaţa mea; 2340

■ Teatru Tv. '

SAMBĂTA, 12 NOIEMBRIE
TVR I

7 4 0  Bună dimineaţa de la Iaşi!; 9,10 
Feri|i-vă de măgăruş 1; 10,00 Serial •  Eu

şi McGee (ep. 6>; 10,30 Pas cu pas ; 11,30 
Ecranul; 12,30 Povestea vorbei; 14,00
Actualităţi; 14,10 TURNUL BABEL •  
Desene animate • Serviciile secrete (s); 
• Beverly Hiils, 90210 (s); • 15,45 Ma
pamond ; 16,15 Rugby. Anglia — Româ
nia (direct de Ia Londra); 17,50 Fotbal: 
România — Slovacia; 19,50 Teleenciclo-
pedia ; 20,30 Actualităţi ; 21,05 Serial •
Mancuso de la FBI (ep. 17); 22,00 Varie
tăţi... varietăţi ; 23,30 Actualităţi ; 23,50
Serial •  Maddie şi David : 0,50 Concert
rock. >. ■■■:ţv /; Ţ ;.:

TVR 2

8,00 întâlnirea de sâmbătă e Program 
al Studioului TVR din Cluj-N.; 13,00 
Est meridian • Magazin de sfârşit de săp
tămână de la Iaşi ; 16,00 Desene anima
te ; 16,30 Serial • Succesoarea; 18,00 Tra
diţii ; 18,30 Convieţuiri; 19,30 Pariaţi pe
campion ! (cs); 20,30 Actualităţi; 21,00 
TVM • Mesager; 21,30 Planeta Cine
ma — 100 ; 22,00 Serial Santa Bar
bara ; 22,45 Interferenţe (r); 23,45 Jazz-
magazin. ■ ■■

DUMINICA, 13 NOIEMBRIE
TVR l

8.00 Bună dimineaţa !; 9,10 Ping-Pongî; 
1040 Serial •  Fantastica familie Mellop ;
10.30 Lumină din lumină ; 1140 Viaţa
satului; 13,00 Melodii populare; 13,30 
Atlas; 14,20 VIDEO-MAGAZIN; 174»
Serial •  Star Trek (ep. 49); 18,45 A doua 
Românie; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Ac
tualităţi ; 20,40 Film artistic • Lady Boss 
(SUA — partea a H-a); 22,10 Avanpre
mieră ; 22,20 Tragerea Loto 6/49 şi Noroc;
22.30 Duminica sportivă; 005 Actuali
tăţi ; 045 Musie box.

TVR 2

8.00 5 x2. Magazin duminical de ia
Iaşi; 13,00 Serial (r) •  Dr. Quinn; 1440
Secretul lui Nemeşis (film, România, 1987);
16,00 Desene animate; 16,30 Serial • Suc
cesoarea; 1749 Serata TV; 19,30 Desco
perirea Planetei ; 20,00 Actualităţi; 20,30 
Ritimiri muzicale; 2100 TVM •  Mesager;
21.30 Sport studio ; 22,00 Poesis ; 22,15
La puterea â doua ; 23,00 Serial • San
ta Barbara (ep. 47); 23,45 Varietăţi de
altădată, ----------



S.C. „DECEBAL* S.Â , Q E V  Â 
Piaţa Unim, 8, tel. 611740, fax 612623 

m  Anunţă că se preiau de la popu
laţie

viu
viu

—  că lit. î  1
—  c ă lit, a II-a  1 

cu plata imediată.
•  Anunţă că se preiau de la popu

laţie porci, la următoarele preţuri :
— grupa 90-100 kg. 2 100 leifkg

viu; v '
— grupa 101-115 kg. 2 200 „
— grupa peste 115 kg. 2 000 „

cu plata imediată.

' BANCA 
,JDACIA FELIX“

S. A, V ,

SUCURSALA 
- : D E V A  ■

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN 
î < LICITAŢIE PUBLICA - .
A URMĂTOARELOR BUNURI:*

•  Apartament cu 3 camere, situat în De
va, str. Bejan, bl. 79, ap. 14.
Licitaţia va avea loc în ziua de 8 no

iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecă
toriei Deva, biroul executorilor judecă
toreşti.
•  Apartament cu 2 camere, situat în De
va, Aleea MdţUor, bl. 11, ap. 17.

Licitaţia va avea loc în ziua de 8 no
iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecă
toriei Deva, biroul executorilor judecă
toreşti.
•  Apartament cu 3 camere, situat în De

va, Gojdu (zona Gării), bU 50, ap. 11. 
i , Licitaţia va avea loc în ziua de 8 no- 
) iembrie 1994, ora 9, la sediul Judecă

toriei Deva, biroul executorilor judecă
toreşti. ^

t •  Apartament cu 2 camere, situat în De- 
| va, Aleea Romanilor, bl. 11, ap. 17.
\ Licitaţia va avea loc în ziua de 8 no- 
\ iembrie 1994, ora 9, la sediul Judecâ- 
\ toriei Deva, biroul executorilor judecă- 
\ toreşti.
i •  Apartament cu 2 camere, situat în De

va, Aleea Stfeiului, bl. 66, ap. 67. 
Licitaţia va avea loc în ziua de 10 no

iembrie 1994, ora 9, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto
reşti.
•  Casă, curte şi grădină, situate în Hărău

nr. 143.
Licitaţia va avea loc în ziua de 10 no

iembrie 1994, ora 9, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto
reşti. ■ *
• .  Imobil (casă, curte), situat în com. Lâ- 

pugiu de Jos, sat Teiu, nr. 117. 
Licitaţia va avea loc în ziua de 10 no

iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto
reşti.
•  Autofurgon izoterm R 10215 FI, capa-

citate 7,5 t. • .'‘Ţ.'-pf V 
Licitaţia va avea loc în ziua de 10 no

iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto- 

ţ reşti.
 ̂ Informaţii suplimentare la sediul Băn- 
4 cii din Deva, Mul Decebal, bl. 34, te- 
\lefon62Q7 96.

g £  UTILHAVOREF S.A. CONSTANTA
B-dui AUftEL VLAICU Nf,52 TeL-Fax 041-68.36,84

; 041-67.50.34
REPARA:

* motoare SW 680 - WOLA 
motoare SW 400 - FADROMA 

cu piese originale POLONIA 
COMERCIALIZEAZĂ:
- palane mecanice
- cricuri hidraulice , *

produse ale celebrei firme americane
' YALE

y\

înlocuiţi Vechiul cu Noul!

Aveţi un cop ia tor mai vechi .U hu va mai satisface dar to tuş i 
vă mpi serveşte ch iar daca aproape to t tim pul este defect ş i vă 
costă mai m u lt ( nervi, b a n i). L -a ii pune deoparte, dar parcă  
to tuş i m a i valorează ce vă...

Oamenii de la MINOL TA au găs it soluţia ideală: cumpără  
copia toru l vechi de la Ov$. (ind ife rent de tipu l a ces tu ia ) ş i suma 
oferită pe e l se scade d in  p re ţu l unui cop ia to r MINOLTA nou.

Puteţi câştiga astfel, pe lângă satisfacţia  oferită  de calitatea  
unui cop ia to r MINOL TA, până la 2.500.000 lei.

Surprize p lă c u te  avem şi pentru  cei ce cumpără un fax sau  
o im prim anta laser MINOLTA.

Pentru a benefic ia de cefe mai m ari avantaje suna ţi ch ia r 
acum la: '

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

Tel / Fax: 054.716.501 : 054.713.045

.VAWWftVVVVVVWV^WWiVWWiViVAVVVVW.

S C. ROMCAMION S.A. DEVA 
Organizează concurs de selecţie pentru 

ocuparea postului de manager, în confor
mitate cu prevederile Legii 66/1993.

Ofertele se vor depune la sediul socie
tăţii din Deva, str. Depozitelor, nr. 17.

Concursul va avea loc LUNI, 7. XI. 
1994.

Descoperiri
ştiinţifice

O galaxie apropiată, care 
a scăpat, până in preaent, 
atenţiei astronomilor, a 
fost descoperită de câţre 
o echipă de cercetător» ir
landezi, britanici şi ame
ricani, condusă de Qfe» 
Lahav. Rezultatul cer
cetărilor a fost dezvălui^ 
joi, în revista britanică 
Nature, citată de agenţia 
France Presse.

Aflată la o distanţă de 
10 milioane ani-lumină, 
Dwingeloo-1 (denumită ast
fel după localitatea olan
deză de unde a fost desco
perită) face parte dinţr-a 
aglomerare de 30 de ga
laxii, printre care $0 
numără galaxia noastră. 
Norii lui Magellan, M 31 şl 
Galaxia Andromada. Dwin- 
geloo-1 a fost- reperată. 49 
observatorul din localita
tea al cărei 'nume. îl 
poartă, cu ajutorul unde
lor radio. Potrivit savanţi
lor, aceasta are aspectul 
unei spirale, cu diameţîut 
de 60 000 ani-lumină. Me
şa sa de hidrogen, eva
luată la 500 milioane ma
se solare, face din DW»n- 
geloo-1 (alături de gâtaJSa 
noastră şi de M-31) una 
dintre cele mai importan
te elemente ale sistemului 
nostru galactic.

După aprecierea spe
cialiştilor germani, frag
mentul de canoe descope
rit anul trecut, in satul 
Dufuna, din nordul Nige
riei, este vechi de pesta 
8  000 de ani — a anun
ţat directorul general al 
Comisiei naţionale pen-, 
ţru muzee şi monumente, 
Yaro Gella. citat dft 
Reiiter.

Această descoperire dA 
posibilitatea obţinerii ţ» 
nor noi date despre - oa
menii care au populat t(Ş 
trecut .zonele nordice 
ţării, care acum sunt 
semi-deşertice. Fragmen
tul, descoperit de un fea- 
mier ui timp ce săpa ft 
fântână, indică faptul că- 
lacul Ciad avea în tre
cut o suprafaţă mult eaaf 
mare decât acum. Spe
cialiştii, care au stabilit 
că fragmentul datează din 
jurul anului 6000 Leal* 
speră ca anul viitor 
scoată la suprafaţă 
restul ambarcaţiunii.

3*

'

vă oferim din G E R M A N IA
marfa second hand de calitate

ÎMBRĂCĂMINTE
c a n tita te ^  J p re ţ /k g

0 ,5 -  î t  

1 1 0 1

peste 1 0 1 v

2,5 DM 

4 ,4  DM 

2,2 DM

c a n t i ta te p r e ţ /k g

0 , 2 - l t  
peste 11

3 DM 
. 2,8 DM

O ÎNCĂLŢĂMINTE: I kg. = I pereche
O ÎNBRĂCĂMINTE: l kg = 3 pantaloni; Ikg rochii; l kg = 5 cămăşi; I kg s I jachetă; 2 ke = I palton, ele 
O preţurile se calculează îaie l̂jfcursuî oficial al zilei şi includ TVA.

"ARGE". s.r.l. SIBIU. Telefon: 069/42.78.72; 069/44.23.60
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VÂNZ AR I- 
CUMPĂRARI

•  .Vând apartament cen
tru, 4 camere .de oman 
date, etaj 1. 614275.,

(0090332)
•  Vând Nissan Kombi, 

motor rezervă, 5000 mărci, 
combină frigorifică, 280 
mărci, maşină de scris, 70 
mărci, Buz .VW, 13 000 
mărci. Telefon 717982.

(0090329)
•  Vând apartament 1

camere, excepţional. De
va, Dorobanţi Relaţii tel. 
617071. (92143)

•  Vând casă, grădină, a- 
nexe, gaz, în Spini, nr. 92, 
lăţime 45 m. suprafaţă 62 
arii, preţ informativ 
55 000 000 Iei, negociabil.

(92151)
•  Vând porumb floricele 

2,5 tone, tel 633295.
* (92181)

•  Vând apartament două 
camere Deva, zona Gării, 
parter, privatizare, telefon 
671533 (16—20). (92209/218)

•  Vând tractor 100 CP.
plus. plug, 2 remorci 5 to
ne, .maşină stropit, maşină 
împrăştiat îngrăşăminte, 
motor tractor 65 CP, tel. 
633295.- (92181)

•  Cumpăr far dreapta 1 
Renault 20, tel. 627486.

(92238)
•  Vând urgent casă Tur-

das! Relaţii Orăştie, str. 
Privazului 67/37.' (92222)

•  Vând maşină de fă
cut gogoşi (inelari), capa
citate 700 buc./oră. Deva. 
telefon 623675, orele' 12— 
22. , , (92150)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj 4, zona Li
liacului, tel. 626196.

(92481)
•  Vând casă mare în

satul Aurel Vlaicu, rela
ţii la tel. 065/143734. între 
orele 10-14, fam. Man Marin, 
ffg. Mureş, preţ negocia
bil.' ' (92489).

•  Vând apartament 2
camere, confort I, infor
maţii - telefon 628198, De- 
va. • (92488)

•  Vând apartament trei 
camere, Deva, Gojdu, bl. - 
E 2, se. 3, ap. 54.'

• (92490)
•  Vând aragaz patru 

ochiuri şi cuptor, convena
bil.- Telefon 620805.

(92494)
•  Vând apartament trei

camere, etaj I, Zarand. 
tel. 622914, 620108.

(92466)
•  Vând garsonieră mo

bilată, ultracentral, tele
fon, gaze. Tel. 617040.

(92477)
•  Vând apartament 2

camere, parchet, telefon. > 
boxă, etaj 1, mobilat, str. 
liliacului, Deva. Angajăm 
şofer pensionar pentru 
microbuz VW 25 — 1 to
nă, tel. 624012, 614500,
după ora 18

(92493)
•  Vând apartament 3

camere, decomandate, etaj 
7, bdul Dcccbal, telefon 
618839. (92491)

• Vând casă, şură, bu
cătărie independentă, gră
dină peste 0,40 ha şi pă
mânt arător, locuri de 
casă. Informaţii Uroi, nr 
43, şi zilnic Orăştie, tel. 
641992, ora 20. ' (92471)

•  "Vând Dacia 1300 cu 
talon, puţin avariată. In
formaţii telefon 620701.

(92465)

• Vând doi boi. vârsta 
2 ani şi şase luni şi 15 
capre. Informaţii telefon 
717903 Hunedoara.

(92478)
• Vând Deck, staţie

boxe Unitra 50 W. te'.evi. 
zor Soort, semicursieră 
Tel 6-20850. (92227)

• Vând garsonieră, 
7 000 000 lei. negociabil 
lângă Grupul Şcolar Au
to), telefon 614133.

(92231)
• Vând casă cu anexe,

sat Boz, nr. 171. Informa
ţii. Boz. (92496)

•  Vând apartament . 2
camere, Simeria, telefon 
621345. (92232)

• Vând cameră video
Panasonic M 10, telefon 
626248. (92241)

, •  Vând pat dublu (reca-
mier) şi televizor Stas- 
sfurt cu lămpi, tel. 623022, 
după ora 19. (92243)

• Vând 2 apartamente a 2
camere, Gojdu, telefon 
617667. (92221)

•  S.C. Udubaşa Corn. 
SRL Deva, str. Eminescu,

‘ nr. 48 B, telefon 611317, 
vinde en gros ̂  ţigări Car- 
paţi Timişoara, preţul ne
gociabil în funcţie de can
titate. ' (92033)

•  Vând Oltcit, 1987, alb, 
52 000 km, 2 400 000 lei, tel, 
054 — 612692, V 7

(92213)

• Vând ARO 10—4, 
foarte puţin rulat, în 
stare ireproşabilă. Preţ 
foarte convenabil. Tel. 
619112 (8—16).

(92487)

•  Societatea Garant
Consulting, tel. 616449,' 
facilitează vârizarea- 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărăto
rii sunt serviţi gra
tuit. (92167)

•  Vând teren extravilan 
(arabil), 1,25 ha, zona Ae
roport Sântandrei. Infor
maţii 620796, 626367, în 
tre orele 8—15 şi ", telefon 
621914, între orele 19-21.

(92468)

• Vând garsonieră ultra
central. Deva, tel. 616405 
sau 627479.

(92208)

• Vând casă, 5 ha te
ren arabil, Geoagiu-Sat. 
Informaţii Câmpia Turzii, 
telefon 064/367865.

(92100)

•  Vând apartament 2 
camere, Gojdu, decoman
date, gaze, satelit, tele
fon, pa.rchetat, canapea, 2 
fotolii, flori ornamen
tale, naturale. Tel. 627456.

(92498)

•  Vând apartament 2
camere, .Gojdtl şi garso
nieră ultracentral, telefon 
013480. (92507)

• Vând apartament trei 
camere, excepţional, etaj 
1. Deva. tel. 622893.

(92566)

•  "Vând pământ (şoseaua 
naţională), Trabant 601. 
Simeria, telefon 660552. ?"

: (92508)

• Cumpăr talon Opel 
Kadelt, vând camionetă

Barkas_,şi Skoda 120 L. în
matriculate. Tel. 541772.

(92501)
• Vând apartament 4 

camere, Gojdu, Informa
ţii tel. 625150, 622101.

(92504)

- « Vând Lada 1500 —
1987, Lada 2104 break 
1500 cmc — 1988, carose
rie Dacia 1300 break, tel 
614328, 11—15.

(92162)

• Vând apartament 
Zamfirescu, televizor co
lor Funai, nou negocia
bil, telefon 627634.

(92510)

• Vând scândură brad.
uscată, cal. I. Tel. 624038, 
după ora 16. (92511)

•  Vând microbuz VW 
Diesel, stare bună, sau la 
schimb. Telefon 717129. .

• (1656) :

• Vând microbuz • VW
şi Audi 80, stare excep
ţională. Tel. 713886, ore
le 8—22. (1671)

• Vând garsonieră con
fort I (schimb cu aparta
ment). Hunedoara, telefon 

.717433.
(1675)-

•  Vând convenabil ru
lotă comercială. --Telefon 
713652. (1676)

• Vând apartament 3
camere şi detector meta
le. Hunedoara, str. Intra
rea Lanului,- bloc C 7, ap. 
10. (1677)

•  Vând casă in Orăştie, 
vad comercial bun. Tele
foane 722985, 711669.

(1678)

OFERTE 
DE SERVICII

• ÎMPRUMUTURI în lei 
primiţi la GASA DE AMA
NET SIMERIA. zilnic 8— 
12, 15—17, lei 661721.

(92020)

•  S.G. Tehno Const.
Company SRL Hunedoara, 
str. Brădet (complex), tel. 
711279, execută lucrări de 
tâmplărie şi : construcţii 
diverse'. {6182)

•  Caut femeie pentru' 
îngrijit copil. Toi. 629292.

(92490)
v .v .sv .w r.v .v o  ■.

•  îngrijesc persoane in 
vârstă şi handicapaţi loco
motori, cunosc limbile 
maghiară, germană, fran
ceză, dactilografie, secre
tariat. Informaţii 617561.

(92460) .

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de
ţinut politic, nr. 254, din 
1993, pe numele Sabău 
Ioan. Se declară nulă.

(92482)

• Pierdut ştampilă a-
parţinând S.C. Profimpex 
SRL Orăştie. Se declară
nulă. , (92467)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez apartament

două camere, Deva, , bl. 
45, Micro 15. Informa
ţii Mintia, nr. 87. ;

' '  (02480)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb locuinţă Ti
mişoara pentru Deva.
614646. (92245)

• Schimb apartament 2
camere, ultracentral, plus 
diferenţă, cu apartament 
3 sau 4 camere, telefon 
611868. (92153)

DIVERSE
•  Mulţumire şi recunoş

tinţă colectivului „Urgen- 
ţă“ al Spitalului Deva, 
condus de doctorul Nicoară, 
asistat de doctorul Dă ian, 
pentru felul în care au 
acţionat pentru a-mi salva 
viaţa. Ing. Glodeanu Mir- 
eea. (92492)

•  Cele'mai sincere mul
ţumiri pentru sprijinul 
moral şi material dat so
ţiei mele Fiuţa, din partea 
doctoriţei Gomboşiu E., 
cât şi din partea colecti
vului Spitalului Deva, în 
persoanp doctoriţelor Na
dă, Dăncescu, Avram şi 
asistentei Bodreanu, cole
gilor de la,S.C. SARMIN- 
TEX S.A., în mod deose
bit directorilor Herman şi 
Burtea, contabilului şef 
Gabor şi doamnei Cojoca- 
ru, cât şi colegilor de bi
rou Hrubi şi lacob. Toa
tă recunoştinţa profeso

rilor Băneasă Vinelu şi 
Victoria, Popa N. şi Stan- 
ciu E., tuturor celor a- 
propiaţi care m-au ajutat 
pe timpul grelei încercări. 
Băneasă Cornel, Almaşu 
Sec, nr. 1.

(92469)

• S.C. Emma Impex 
SRL Deva anunţă intern 
ţia de majorare a adaosu
lui comercial de până la
10,0 la sută, începând cu 
data de 11 noiembrie 1994.

(92473)
•  S.C. Prodcom Impex 

Caraiman SRL Deva a- 
nunţă intenţia de majorare ’ 
a adaosului comercial,' în
cepând cu data de 1 de
cembrie 1994.

(92509)

COMEMORĂRI

• Familia Jurj şi fami
lia Clej anunţă împlirtirea 
a şase luni de la trecerea 
în nefiinţă, la numai 25 
de ani, a dragei lor soţie şî 
fiică

• Azi se împlinesc 
2 ani de la greaua 
despărţire de buna 
noastră prietenă

FAUSTINA SASU 
Dumnezeu să te o- 

dihnească în pace ! Nu 
te vom uita. • Costi, 
Olguţa, Adi.

(16275)

ALUNA JURJ
Te-ai stins în faţa noastră/ 

Neputând să te ajutăm / 
Am strigat mereu la tine/ 
Şi mereu o să strigăm / 
Ne-ai lăsat cu amintirea/ 

'Unui suflet cald şi bun/ 
Te visăm, te. plângem zil
nic / Cât trăim pe-acest 
pământ/. Nu tc vom uita 
niciodată. Soţul, copiii An
dreea, Nicoleta, Andrei, 
Ioana şi părinţii, fratele, 
cumnata, nepoatele Cătă
lina si Alexandra si so
crii. ' (92470)

D E C E S E

•  Cu sufletele îndurera
te, părinţii şi fraţii a- 
nunţă împlinirea unui an 
de când s-a dus pe dru
mul fără întoarcere dra
gul nostru fiu şi frate,

NELU TR1PON, 
din Ilărţăgani. Nu te vom 
uita niciodată.

(92462)

•  In 7 noiembrie se îm
plineşte un an de când 
ne-a părăsit bunul rtostru 
tată, fiu şi soţ

PETRU PETICEL 
Nu te vom uita..

(92500)

•  Cu adâncă dure
re, părinţii Sorin şi 
Elena Pop anunţă

’ dispariţia .prematură, 
la numai 22 de ani, a 
celui care a fost 

POP SORIN 
CONSTANTIN 

înmormântarea va 
avea loc azi, 5 no
iembrie, ora 12, la 
Cimitirul Popa Şap
că. (1679)

•  Sorinele dragă, nu 
te vom uita niciodată! 
Unchiul, mătuşa, bu
nica, bunicul şi veri
şorii. Familia Avram.

(1680)

• Laura, Dani şi 
Kherstin deplâng dis
pariţia fulgerătoare a 
celui care a fost frate, 
cumnat si unchi,

SORINEL POP 
Dumnezeu să-l ier

te ! (1681)
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: R E N E L
! FILIALA REŢELE ELECTRICE 
i DEVA
j A n u n ţ ă
I în ziua de 28 noiembrie 1994, ora 10,\ 
<va avea loc la sediul F.R.E' Deva exa-\ 

şmenul pentru autorizarea electricienilor.
Tot în aceeaşi zi se va organiza şi re-l 

Ş examinarea electricienilor care au obfi-j! 
>nut autorizaţie până la această dată, care',
I constă din verificarea cunoştinţelor pri-î 
vind noul Regulament pentru furnizarea ;■ 

\şi utilizarea-energiei electrice aprobat cu■
| H. G. nr. 23611993.

£ Detalii privind examenul se pot primi*. 
\\dela F.R.E. Deva, serv. F.E.E., telefon] j 

615750, interior 126, zilnic întrş oreleî 
7—15.

S.C. COMTOUR LOWE S.R.L: 
SÂNTUHALM 

Telefon 62 1113 
Angajează :

' • •  bucătari calificaţi,
Salariu : 200 000 lei. -V

E sam
Sâmbătă, 5. XI.

9.00 Emisiunea din seara
precedentă (reluare); 14,00 
Videotext publicitar ; 18,00 
TELE 7 abc. Film serial: 
„Casa din prerie" ; 18,50
Ţara nimănui; 18,35 Clip
VIVA (casetă proprie);
19,00 La /Est de Vest. • 
Emisiune de Radu Budeâ- 
nu ; 20,00 Film documen
tar : „Jocul cifrelor11; 20,30 
în miezul lucrurilor; 21,00 
Clip VIVA (casetă pro- 
•prie); 21,10 Film serial s 
„Croazieră de lux“; 22,00 
Cartea de citire...; 22,05
Staruri pentru totdeauna;
22,30 Film artistic : „Un 
om pentru eternitate11 (par
tea I).

NOTA : In cazul trans
miterii în direct a con
certului formaţiei „Celelal
te cuvinte11, programul se 
decalează cu durata res
pectivă..

Duminică, 6. XI.

10.00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare);

16,15 Videotext publicitar;
18.00 TELE 7 abc •  Clip 
VIVA; 18,15 Liber să a- 
legi ; 19,05 Clip VIVA (ca
setă proprie); 19,10 Film 
serial; Casa din prerie;
20.00 Clip VIVA; 20,30
Film documentar;. 21,00 
Film serial. Vegas ; 21,50
Clip VIVA (casetă pro
prie); 21,55 Cartea de ci
tire ; 22,00 Staruri, pen
tru totdeauna ; 22,25 Film 
artistic : „Spionul” (SUA).

Luni, 7. XI.

9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare):
15.00 Videotext publicitar;
18.00 Deschiderea emisiu
nii; 18,05 Desene animate i 
„Peter Pan“ ; 18,30 Avan
premiera filmelor; 18,34
Publicitate; 18,37 Noutăţi 
muzicale ; 18,50 Geopolis ;
19,10 TELE 7 abc • „Inter
zis bărbaţilor11; 20,10 Ca
melia Super Show; 21,10 
Ţara noastră; 21,15 Film 
serial. Croazieră de lux ; 
22,05 Staruri in concert;
22,30 Film artistic. Dem- 
psey (reluare).


