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G h e to u l d tn  

c a r t ie ru l de  V e s t
Deva trece drept un o- 

raş modern şi pe , bună 
dreptate. Marea majoritate 
a populaţiei oraşului se 
bucură de funcţionalităţi 
tehnico-edilitare în general 
bine puse la punct, gene
ratoare de confort, aproape 
de cerinţele moderne: apă 
rece şi caldă în regim per
manent, termoficare, gaze 
naturale.

Tot Devei îi aparţine 
însă si cel mai vestit car-

sunt reţele de apă curentă; 
şi-au evacuat latrinele cu 
vidanja, pentru că ei nu 
au reţea de canalizare: 
s-au încălzit cu lemne şi 
cărbuni, pentru. că, deşi 
conducta de termoficare 
trece pe lângă ei, la ei nu 
s-a gândit nimeni, au gă
tit la aragaz sub teroarea 
permanentă a lipsei bute
liei, fiindcă pentru ei nu 
s-a găsit niciodată cotă de 
gaz metan. Pe scurt, un

ANCHETA SĂPTĂMÂNII

lier al său — Viile Noi. 
un cartier de locuinţe in
dividuale cu circa 400 de 
numere de casă şi poate 
cine ştie cate familii; cu 
străzi aproape în totalitate 
pietruite, cu case şi din 
lemn şi din cărămidă, şi 
mai arătoase şi mai umile. 
Pe scurt, un cartier de 
oameni care au strâns tare 
de tot cureaua, unii câte 
o jumătate de viaţă ea să 
poată avea pentru ei şi 
copiii lor un acoperiş dea
supra capului şi câţiva me
tri pătraţi de curte care să 
le dea iluzia de proprietari.

De ani mulţi, de dece
nii cltiar, trăitorii în acest 
tsirticr şi-au adus apă eu 
găleţile de la fântâni pen
tru că in cartierul lor nu

cartier ghetou al unui o- 
raş modern, aşa cum plastic 
se exprima domnul profe
sor Cornel Călăraşu, a că
rui' mamă îşi duce zilele 
într-o casă din acest car
tier.

Mult au avut de păti
mit locuitorii din zona 
de jos a cartierului pe 
timpul inundaţiilor catas
trofale din mai ’70 şi iu
lie ’75. Atunci, spun ei, 
li s-a promis ferm că şi 
în cartierul lor se va in
troduce gazul metan.

Se prea poate ca şi con
ducerea comunistă de a-

lON CIOCLEI
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DE CE A  PLECAT OMUL ALES 
ÎN  FRUNTEA COMUNEI

A mai apărut pe harta 
judeţului o comună unde. 
primarul ales de cetăţeni, 
în urmă cu circa doi ani, 
nu se mai află în funcţia 
ce i-a încredinţat-o ob
ştea. Dl. Ioan Bursesc, pri
marul, şi-a "înaintat recent 
demisia. De ce a plecat 
dl. I.B.? Unii oameni din 
comună cunosc adevărul, 
alţii însă nu-1 ştiu, iar pe 
tema aceasta se poartă 
unele bârfe. Iată', în con
tinuare, care este adevărul.

Când, la alegerile locale 
trecute, dl. Ioan Bursesc 
a câştigat competiţia pen
tru cea mai înaltă funcţie 
a comunei, oamenii, cei 
ce l-au votat, dar şi dintre 
ceilalţi, s-au bucurat. Noul 
primar era tânăr, avea 
şcoală, iar de unde a lu
crat înainte se auzeau nu
mai lucruri bune. De a- 
semenea ,oamenii 51 ştiau 
cumsecade, cu o compor
tare bună în societate.

O vreme, primarul din 
Sălaşu de Sus a împlinit 
speranţele oamenilor. Se 
ocupa de rezolvarea pro
blemelor cetăţenilor. S-au 
făcut planuri rfi s-au pro
curat sumele necesare — 
o parte din ele — pentru 
introducerea apei potabile 
în câteva sate. S-au între-

s Ai .a şu  de su s

prins măsuri — obţinându- 
se cota necesară — pentru 
introducerea gazului metan. 
Pământul a fost dat celor 
ce au dreptul asupra lui, 
conform l.egii fondului 
funciar şi se lucrează în 
totalitate.

De la un timp, dl. I.B. 
a început să plece urechea 
la cei ce-1 flatau, îl lău
dau, ba chiar îl cinsteau 
cu câte un pahar de ţuică. 
Pleca urechea la şoapte

i „Fidelius“ ... în conferinţă
Marţi, ifi noiembrie 1994, în sala mică a Casei 

de cultură Deva, va avea loc o întâlnire şi o confe
rinţă de presă pe tema protecţiei şi respectului faţă 
de animale. Acţiunea este organizată de către Clubul 
„Fidelius“ din Deva şi va beneficia de prezenţa unor 
reprezentanţi ai Societăţii Mondiale pentru Protecţia 
Animalelor, din Anglia, care vor susţine interesante 
comunicări şi proiecţii video. (D.G.)
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CONFERINŢA 
DE PRESĂ

Comitetul Director al 
Organizaţiei judeţene a 
Partidului România Mare 
invită ziariştii din presa 
locală şi centrală la o 
conferinţă de presă ce va 
avea loc duminică, 13 no
iembrie n.e., la sediul Con
siliului local Deva, ora 
11. (Tr.B.)

DACĂ AVEM TREABA 
BA MESAGERIE.
SA NE GRĂBIM

Toamna a sosit şi nu 
peste mult timp vor veni 
şi sărbătorile Crăciunului 
şi ale Anului Nou, o pe
rioadă în care ne aducem 
aminte că avem undeva, 
în ţară, părinţi, bunici sau 
alte rude sau poate băieţi 
-militari cărora trebuie să 
le trimitem un colet. In
tr-o asemenea situaţie tre

buie să ne grăbim, să nu' 
aşteptăm ultimele două 
zile ale săptămânii când 
ia mesagerii este închis. 
E bine să o faceţi cel târ
ziu vineri, când (la Deva) 
este deschis între orele 
8 -19. însă atenţie, greu
tatea coletului să nu de
păşească 15 kg. Colete de 
greutate mai mare se pot 
expedia numai de la me
sageria gării. (S. C.)

STADIOANE CARI'.
NE AŞTEAPTÂ

De această dată, sfâr
şit de săptămână deosebit 
de bogat pentru iubitorii 
fotbalului din cele trei 
municipii şi multe dintre 
oraşele judeţului : Pe sta
dionul „Corvinul", sâm
bătă de lâ ora 11, hune- 
dorenii primesc replica e- 
chipei Jiul IELIF Craiova, 
iar pe stadionul „Jiul“ din 
Petroşani se întâlnesc în

cadrul aceleiaşi etape din 
Divizia A, seria a Il-a, Jiul 
— Gloria Reşiţa. O parti
dă cu interes are loc du
minică, la ora 11, şi pe 
stadionul ,,Cătate“ din De
va, unde Voga îi are ca 
oaspeţi pe fotbaliştii de 
la UM Timişoara. în Di
vizia C, pe teren propriu 
îşi desfăşoară meciurile 
etapei a XV-a formaţiile 
Constr. Hunedoara, Vic
toria Călan, Aurul Brad, 
CFR Simeria, Dacia Orăş- 
tie şi Minerul Certej. (C.S.)

SAMBATA ŞI 
DUMINICA ESfK 

D ESCHIS A FARM AC: l A 
„@ALENICA“

I)upă câte am aflat, la 
Deva, întreaga reţea de 
farmacii este privatizată, 
fapt ce ne bucură pentru 
că din câte cunoaştem s-a 
îmhunătăţit mult aprovi
zionarea cu medicamente,

ce in urmă cu puţin timp 
majoritatea lipseau, iar 
serviciile sunt la un ni
vel superior. E drept că 
şi la medicamente preţuri
le s-au mărit aşa de mult 
că au sporit pe măsură 
şi durerile de cap ale bol
navilor — dar nu din vi
na farmaciştilor. Pentru 
devenii ce au nevoie ur
gentă de medicamente, 
sâmbătă şi duminică, 12 
şi 13 noiembrie, între o- 
rele 8—29, este deschisă 
farmacia „Galenica“ din 
zona gării. (S. C.)

DACA AVEŢI BANI...

...şi vreţi să-i depuneţi 
la bancă, ori pentru alte 

operaţiuni, sâmbăta, în De
va, vă stau la dispoziţie 
Bankcoop între orele 8 — 
12 şi Dacia Felix de la 
8,30 dimineaţa până seara 
la 19. Bani să fie ! (V. R.)

măgulitoare fără să-şi dea 
seama, poate, că respecti
vii procedau astfel din in
teres, în dorinţa de a ob
ţine foloase. Cei din jurul 
lui — viceprimarul, secre
tarul consiliului local, func
ţionarii instituţiei şi câţiva 
dintre prieteni — vedeau 
panta pe care călca pri
marul, dar n.-au intervenit 
pentru a nu-1 lăsa să a- 
lunece pe ea. Un fost co
leg de şcoală al celui de
misionat (şi care ne-a ru
gat să nu-i dăm numele) 
ne spunea:

— Eu i-am spus adeseori 
că prietenia cu paharul 
nu-i bună, dar nu m-a 
ascultat. Ei bine, la un 
pahar le promitea celor 
ce-1 cinsteau cu băutură 
tot felul de lucruri.

Cuvântul „cinsteau" al 
interlocutorului nostru 
trebuie pus în ghilimele, 
fiindcă — am aflat din 
altă sursă — unii dintre 
cei ce îi plăteau băutura 
o făceau în scopul de a-1 
compromite pe I.B.

Intr-o astfel de situaţie 
—• deci la un pahar —

TRA1AN BONDOR

* (Continuare în pag. a 2-a)
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una pe zi
•  Afacerile firmei 

noastre merg foarte 
prost. Trebuie să fa
cem reduceri de perso
nal. Pentru început volţi 
concedia toţi nepoţii 
şi toate nepoatele.

Sâmbătă, 12 noiembrie

•  Au trecut 315 zile 
din an; au mai rămas

.50;
•  Sf. Ioan cel Milostiv, 

patr. Alexandriei:
•  064 dc ani de la vic

toria lui BASARAB I 
la Posada (1330) contra 
regelui Ungariei;

•  1857. Se introduc în 
Moldova timbrele poş
tale având imprimat un 
cap de bour, vechea ste
mă a Moldovei;» ■

•  1862. S-a născut 
VASILE GOLDIŞ (m. 
1934), om politic şi pu
blicist român, unul din
tre conducătorii Partidu
lui Naţional Român din 
Transilvania;

•  1869. A murit 
GHEORGHE ASAGHI (n. 
1788), intelectual de lar
gă cultură;

•  1912. S-a născut E- 
MIE BOTTA (m. 1977), 
poet şi actor român;

Duminică, 13 noiembrie

. •  Sf. Ierarh IOAN 
GURA DE AUR;
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ÎN ACEST NUMĂR:

•  Cosânzeana
•  Săptămâna TV.
•  Din lumea largă.

m •  „Fiica secretă" a< 
i preşedintelui Mitterrand.
, • .  Zeci de răniţi lai
• concertul grupului .JPinfc! 
'i Floyd".

•  Lege. anti-corupţiej 
| j în Franţa.
) •  Story flash.

m Caleidoscop dumi- 
) nical.
i •  Umor
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•. 1868. A murit GIOAG- t 
CHINO ROSSINI (n. 1 
1792), compozitor italian; \

m 1884. Premiera pie- 
sei „O scrisoare pier
dută" de I.E. Caragiale, 
de la care se împlinesc! 
110 ani;

•  1909. S-a născut E- 
UGEN IONESCU,' scrii
tor francez de origine 
română;

•  1914. A murit DI- 
MITRIE ANGHEE (n. 
1872), scriitor simbolist 
român.

Luni, 11 noiembrie

•  Sf. Ap. Filip; (Lă
satul secului pentru Pos
tul Crăciunului);

•  1710. DIMITRIE 
CANTEMIR este numit 
domnitor al Moldovei;

•  1865. S-a născut
CONSTANTIN STERE 
(m. 1936), jurist, om po
litic şi scriitor român;

•  i871. S-a născut
ILARIE CHEND1 (m. 
1913), critic literar ro
mân de orientare semă- 
nătoristă;

•  1874. S-a născut
G.S. SANDU-ALDEA (m.
1927), agronom şi scri
itor român;

•  1898. S-a născut B.
FUNDOIANU (m. 1944),
poet şi eseist român.

’i
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CUVÂNTUL LIBER

(Urmare din pag. I)

tunci a ţării să se fi ţinut 
de cuvânt, adică să fi de
blocat o cotă oarecare din 
rezerva de' gaze naturale 
a ţării, pentru gazeifica- 
rea localităţilor care au 
avut de suferit de pe Ur
ma inundaţiilor, căci de 
atunci s-a introdus gaz 
metan pe mai multe străzi 
ale Devei, mobilate cu lo
cuinţe individuale. La Vi
ile Noi însă gazul metan 
n-a ajuns niciodată şi te
merea locuitorilor acestui 
cartier că repartiţia de 
gaze din care şi ei trebu
iau să se înfrupte a fost 
deturnată către străzi cu 
oameni mai bine îmbră
caţi, peşte să fie întems 
iată. Cine Să-ţi mai con
firme sau infim e acum, 
după 20—25 de ani, o a- 
semenea supoziţie?

In sfârşit, după revolu
ţie, în campania electorală 
pentru alegerile din mai 
1990, ca şi în cea pentru 
alegerile locale din februa 
rie 1992, alegătorii din car
tier i-au luat din scurt pe 
cei ce veneau să Ie ceară 
votul. Aceştia au promis 
că se vor bate cu toate 
armele pentru înfăptuirea 
respectivei doleanţe. Poate 
că promisiunile erau sin
cere, căci problema a in
trat pe agenda de preocu
pări a Consiliului jude
ţean şi ; a celui local, nu
mai că...

Multe localităţi din ţară 
gaarifi- 
jucicţui 

nostru s-au bucurat de a- 
semenca avantaj câteva 
localităţi rurale, care ,, au 
stat, mai; aproape de su

fletul rudelor de la Ieru
salim; Ierusalimul nostru 
balcanic, evident. . Plânge- 
rfea celor din Viile Noi ă 
tot fost uitată, deşi apro
bare s-a dat de Ia departa
mentul de resort pentru 
racordare. Oamenii şi-au 
constituit comitet de,, ini
ţiativă, au început să 
strângă bani — contribuţia

au fost de atunci gaa^ifi- 
cate. Ba chiar în juc

la care credeau că vor fi 
Obligaţi ca parte pentru 
conducta principală şi cele 
stradale, pentru branşa
mente. . ’

Galopul preţurilor unor 
asemenea lucrări însă a 
tot îndepărtat de ei împli
nirea dorinţei. Nu ştiu 
cum s-a făcut, cine va fi 
fost de vină — autorităţile 
locale, cele judeţene sau 
comitetul de iniţiativă, care 
a început să tragă o parte 
hăis şi alta cea — cert este 
că s-a pornit la  drum a- 
şezându-se căruţa înaintea 
boilor. In loc să se coor
doneze acest efort cătr© 
împlinirea în. Ordine a tu
turor cerinţelor pentru 

, promovarea upei investiţii 
cu participare Ia finan
ţare de Ia btoget, ădîcă 
studiu de prefezabilitate, de 
fezabilitate, proiect, caiet 
de sarcini, s-a început cu 
proiectul. Abia atunci şi-au 
dat oamenii seama că este 
peste puterile lor s i su
porte costul întregii lu
crări — 1„7—2 milioane de 
lei pe familie, în cazul în 
care statul nu participă cu 
nimic Ia investiţie. Mai 
mult decât atât, o parte a 
comitetului de jmţtailvS a - 
decis: „Voi care n-aveţi 
bani, vă priveşte. Noi care 
avem, plătim cât face şi 
dăm drumul la lucrare!", 
scop în care au şi procedat 
la organizarea de licitaţii 
pentru a contracta lucră
rile.

In acest moment (de ce 
oare atât de târziu?), ce
tăţenii care nu au posibi
lităţi să plătească acea su
mă enormă pentru mulţi 
dintre ei, s-au adresat zia
rului. Ne-am adresat * şi 
noi cu problema lor celor 
pe care i-am socotit abili
taţi să contribuie la rezol
varea ei.

Dl . ing. Radu Popescu, 
— directorul Regionalei de 
distribuţie a gazelor natu
rale Deva :

— Dle director, cu ce 
contribuie regionala dv. la 
finanţarea unor reţele prin-'

eipale sau stradale de gaze 
naturale'?

— Cu nimic. Noi suntem
unitate de distribuţie, ex
ploatare ‘şi întreţinere. Nu 
avem fonduri pentru in
vestiţii. ' '

— Bine, dar dv. după 
punerea in funcţie veţi 
prelua în proprietate Ră
ceşte reţele, până la regu
latorul ele presiune?!

— Da, dar vom p re ta  
totodată obligaţia întreţi
nerii lor pe cheltuiala noas
tră, precum şi pe aceea â 
înlocuirii la termenul de 
amortizare.

De un lucru pot să-i a- 
sigur pe cetăţenii din Vi
ile Noi: nu vom face nici 
o racordare parţială la gaş 
în acest cartier, indiferent 
d& iniţiativele personale 
ale unor cetăţeni mai cu 
dare de mână. Vom da 
drumul la gaz în acest 
cartier efind vor fi gata 
lucrările pentru toţi cetă
ţenii care au cereri apro
bate de introducere a ga
zului.

Este clar, deci. De la 
distribuţia de gaze cetă
ţenii nu au a aştepta nici 
un ajutor. Rămâne spe
ranţa la bugetul local; în 
absenţa demnului primar 
Ovidiu Hogea, ne-am ,a- 
dresat domnului viceprimar 
Virgil Boca.

— Domnule viceprimar, 
în ce ajutor financiar pot 
să spere locuitorii acestui 
cartier din partea bugetului 
local? •-

— Pot să spere. Domnul 
primar a fost Ia Bucureşti 
la toate organele care au 
contingenţă cu asemenea 
probleme şi a obţinut toate 
promisiunile eă la racor
darea acestui cartier la re
ţeaua de gaze va veni şi 
statul cu contribuţia sa.

Să vină, domnilor, să 
vină pentru că şi cetăţenii 
acestui .cartjer spnt plăti
tori de impozite şi taxe lo
cale. Şi nu de neglijat. Să 
riu fie folosiţi numai ca 
un capital electoral în 
campaniile de alegeri.

Dţ ce a plecat 

omul ales in 

fruntea comunei
(Urmare din pag. I)

un om i-a cerut aprobarea 
să taie nişte lemne din 
pădure, întrucât voia să 
construiască ceva. Prima
rul i-a zis omului:

— Du-te în locul nu
mit... şi taie, câţi copaci 
îţi trebuie.

Omuj respectiv, s-a dus 
şi a început să doboare
copacii. Tot atunci a por
nit din Sălaşu de Sus o 
anonimă (iată de ce , am 
vorbit de vrerea unora 
de a-1 compromite pe pri
mar) către organele silvice 
şi către parchet. Repre
zentanţi ai acestora s-au 
deplasat urgent la faţa 
locului şi l-au prins /hi: 
flagrant pe cetăţeanul res
pectiv, doborând cu secu
rea copaci nemarcaţi. O- 
mul a zis că are aprobarea 
diui I.B. şi primarul a re
cunoscut, în faţa organe
lor de cercetare, că, a dat, 
intr-adevăr, aprobarea 
respectivă.

A urmat apoi, la Jude
cătoria din Petroşani, \Şfi 
proces, dl. I.B. a fost gă
sit îh culpă şi i s-a admi
nistrat pedeapsa ce o me
rita pentru fapta sa.

în  această situaţie d£ 
I.B. şi-a dat seama că nu 
merită, nu este, demn să 
ocupe cea mai înaltă func
ţie din comună şi şi-a 
scris demisia pe care Pre
fectura a aprobat-o.

Sigur, după ce ordinul 
Prefecturii va fi aprobat 
de Guvern, Ia Sălaşu de 
Sus se vor organiza noi 
alegeri pentru funcţia de 
primar. în ce ne priveşte 
am scris despre cazul dlU! 
I.B. pentru a atrage aten
ţia celor aleşi sau numiţi 
în - anumite funcţii că aut 
datoria să se comporte în 
aşa fel încât să se dove
dească demni de acestea. 
Altfel...

Z PE T IM P  DE SEARĂ

cu cilindru n-ai putea zări ceva pe geam. Aşa că Iţi 
poţi pune doar două întrebări: „Oare s-a lăsat (cumva) 
ceaţa?" sau „M-au lăsat pe mine vederile?".

Impasibil la toate aceste „mici tragedii", autobuzul 
local scârţâie şi trosneşte, săracul, din toate Încheietu
rile, iar lumea aflată prin staţii continuă să urce buluc. 
Printre altele sş aud râsete şi-voci ce denotă eă oameni», 
sţmt chiar bine dispuşi. La un moment dat, chiar ai im
presia că te afli într-o cârciumă. Lipseşte poate doar 
băutura, deşi dacă ai un miros mai fin o bănuioşti e- 
Xistând pe dinlăuntrul mai multor călători. Te poţi pune 
cu zeul Bachus?

Din cauza problemei cu geamurile, mai întrebi şi 
tu: „Nu vă supăraţi, pe unde suntem acum?" şi o voce 
amabilă de la geam îţi răspunde (după ce şterge un colţ 
cu mâneca hainei) „A... păi prin Micro 15".

Iubitorilor de aventuri, cât şi amatorilor de călătorii 
de tot felul, le recomand călduros să încerce să apuce 
din timp un loc la geamul pe care, daeă-1 lustruieşti, Iţi 
oferă _ privirii o imagine unică, întâlnită doar în această 
parţe’ a Devei. Asta te face să te întrebi, şi pe bună 
dreptate, dacă ai ajuns cumva prin Hariem (deşi seara 
nu prea ai ocazia să observi culoarea predominantă -în 
zonă). , - : '

Deşi amatoare de aventuri şi filme cu gangsteri, îţi 
strângi bine de tot poşeta sau sacoşa cu o mână, in timp 
ce pe cealaltă o desprinzi de pe bară, pentru a-ţi ascunde 
lanţul de aur sub bluză.

Dacă amatorul de călătorii ar continua să privească 
pe geam ar avea ocazia să observe că imaginea s-a 
schimbat radical — din America ai ajuns în Turcia — 
sau cel puţin asta iţi sugerează mulţimea de bazare (în
chise la ora asta) şi baruri (acestea deschise) cu lumini, 
muzici şi oameni intrând şi ieşind.

Aruncând o privire'prin autobuz, observi că lumea 
a mai coborât, nu mai prea e înghesuială, ba chiar o- 
cheşti şi un loc liber pe-aproşpe. Dar tocmai ai ajuns 
Ia destinaţie, te grăbeşti să cobori, îţi faci un scurt in
ventar al lucrurilor pe care le (mai) ai, în timp ce auto- 
buzul porneşte spre „.staţia terminus. Bineînţeles, nu 
tnaînte de a-şi închide ermetic uşile.

Noapte bună, autobuz de seară, noapte bunăt 
MILENA CIOROBEA,

- elevă, ■
.... . ‘ Liceul Teoretic „Traian"

Pentru că în economia de piaţă nu (mai) toată lu
mea îşi poate cumpăra o maşină (autoturism autohton 
sau de import, mai ales ultimele modele, pe care le cam... 
tot observi), oamenii călătoresc şi ei cum pot. Printre 
altele... cu autobuzul. Cel „loco", să zicem, pe care î* 
aştepţi cu nerăbdare din sfert în sfert de orâ (vorba 
vine). - ;V ,

Când, în sfârşit, te vezi (împinsă) înăuntru, observi 
că inscripţiile de pe uşi sunt toate in limba germană. 
Insă demn de remarcat e faptul că atmosfera şi călă
torii — sub toate aspectele — nu prea aduc nici pe de
parte a Deutsehland. Mai ales în ceea ce priveşte cum
părarea biletelor, dialogurile şi înghesuiala. (Poate şi 
pentru că marea majoritate a călătorilor nu înţeleg 
ceea ce scrie pe uşi??).

Fiindcă despre locuri libere nu mai poate fi vorba, 
încerci să înhaţi şi tu, ca tot omul, o bară, spre aţi 
păstra echilibrul. Dar asta nu prea-î valabil, fiindcă, 
vrând-nevrând, aterizezi ba înţr-o parte ba-n alta şi 
aici apar două situaţii: una, că toţ pendulând ba-n stânga 
ba-n dreapta mai poţi nimeri şi prin braţele cuiva. Şi 
aici din nou apar două situaţii: dacă e tip, Şi-l mai 
timid, se poate uita cam câş la tine, întrebându-se dacă 
ai făcut-o intenţionat şi vrei să atentezi la... pudoarea 
lui. Dacă e alt gen.„ (vă las să vă Imaginaţi singUre).

Dar mai poţi păţi şi altceva: de pildă, să (n-)ai noro
cul să te împingă peste o femeie mai trupeşă şi mai de pe 
sate, cu o groază de sacoşe, care să-ţi replice: „Ce faci 
dom’le, nu vezi că-mi calci ouăle? (cele din plasa de pe 
jos, desigur). r i/ ';

Pentru a evita aceste neplăceri, devii şi tu puţin . 
mai nepoliticoasă şi te înghesui, ţinând (cu dinţi!??} de 
bara de metal şi încerci s-arunci o privire pe fereastră* 
să vezi dacă ai ajuns la destinaţie. Dar, fiind şi întune
ric — efort zadarnic! Nici oriptr-o De roche de ochelari...

I
I
I
I
I
I

S-a încheiat tivul

1 S-a încheiat Campionatul judeţean de fotbal, seria
■  Valea Mureşului. Iată rezultatele ultimei etape: I
|  . Recolta Rapolt — Gloria Bretea Română 7—2; *

IRecolta Băcia — Victoria Dobra 3—0; Avântul Bo- I  
bâlna •— Fotbal Star *91 Deva 2—1; Tractorul Bărăşti TI

* Echipa Recolta Rapolt, condusă de antrenorul, ju -1  
J  cător şl sponsori Biriş Mire!, ocupă primul loe, căşti-1 
J  gând toate cele şapte jocuri, marcând 42 şi primind I  
I  doar 5 goluri, acumulând 21: de puncte. De menţionat I  

faptul că acest lucru a fost posibil şi datorită sp riji-l 
nului material acordat de sDonsorii Cismas V. — •I nului material acordat de sponsorii Cismaş V. —I 

E Moara Rapolt, Şilvăşan D. şi Cloran FI. — B rutăria! 
■  Rapolt, ale cjtepr produse sunt apreciate şi de locuitorii |

I* oraşului D ev % precum şi a ajutorului dlui Boticeanu ■  
Gh., preşedintele secţiei de fotbal, „sufletul" echipei. |

I ,; Există promisiuni ferme din partea primăriei, a I  
dlui primar Roman Octavian, Ca începând din anul 1

t viitor să se amenajeze un nou teren de fotbal care I  
vă fi dotat cu vestiare şi restul de anexe necesare I

I desfăşurării în bune condiţiuni a jocurilor de fotbal. I  
Iată lotul formaţiei Recolta Rapolt: Benţâ C, Hada I  

|  D.. Darvaş'V., Albu B., Stănilă D., Nuţiu I., Luca D , I  
■  Biriş M., Hada M., Beanga F., Sas D , Klein P., Căr- S 
Ipinişan L. şi Cine D. J

I- Locul doi este ocupat de echipa Tractorul Bă- *
răşti, care a pierdut un singur meci, acumulând 18 f  

.  puncte, condusă de neobositul I. Vlăseeanu Gh., care ■  
I  merită laude pentru munca susţinută a echipei a tâ tf

moral cât si material.

VASILE NEMEŞ* 
colaborator

CLASAMENTUL TURULUI
1. RECOLTA R. 7 ‘ 7 0 42— 5 21
2. Tractorul Bărăşti 7 6 0 î 21—15 18
3. Santos Boz-Brănişca 7 4 0 3 25—21 12
4. Gl. Br. Română 7 3 0 4 21—23 >.-;9
5, Victoria Dobra 7 2 0 5 7—15 6
6. Fotbal Star *91 D. 7 2 • 5 11—19 6
7. Recolta Băcia 7 1 l 5 11—15 4
8. Avântul Bobâlna 7 1 0 0 11—36 3

I 
t 
I
|  7. Recolta Băcia 7 1 1 5  11—15 4S
I  8. Avântul Bobâlna 7 1 0 0 11—36 3 1

J------ ---------------   1
I I
IDe la Comisia Campionatului I
I judejean a Asociaţiei . j
| judeţene de fotbal j
|  Luând în discuţie fap Mureş, ce, printre altele I

> ; tele întâmplate la me- spus, a dovedit fai r-play ! 
ciul de fotbal dintre Meta- în faţa comisiei, regre- 1 
lui Crişcior - A-S.A. Aurul tând faptele petrecute, a |  
Brad din etapa a XIV-a (6 incriminat în schimb ar- I  
noiembrie a.c.) ce a fost în- bitrajul prestat, îndeosebi |  
trerupt in min 86, Corni- de centralul Ionel Clrstea |  
sia Campionatului jude- (Petroşani) — a depus un |  
ţean a Asociaţiei jude- memoriu Comisiei jude- |  
ţene de fotbal a hotărât, ţene de apel, |
în unanimitate, următoa- jn a(^ a ş i  şedinţă, Co- ■  
rele sancţiuni: jucătorul misja judeţeană a mai §

pitanul echipei, suspenda- cate doi ani a fotbalişti-§ 
rea pe doi ani din acti- {or (recidivişti) Gheorghe I  
totatea com ^tiţional^ L Adrian Rakzoczi şi |  
Sorin Iga, suspendat pe n  -~1 de la I
un an Dan Şerban, sus- E G C L Câian, cârc în |
pendat pe sase luni, toţi - . ■ ■ _ T. |
trei pentru lovirea arbi- meciul cu Minerul Live |  
trului, iar delegatul e- zeni- de duminică, 6 no- -
chipei Metalul, Voicu I- iernbrie, in timp ce jo- |
ga, a fost suspendat pe °?f’JSJîr£S j
6 luni pentru refuzul pre- afbltrul de centru, Da- 
dării arbitrului carnetele nieî btavid (Orâştie). § 
celor trei fotbalişti de A mai fost sancţionai! 
mai sus. Pentru slaba or- cu o amendă de 50 000 I
ganizare a jocului şl ne- de lei antrenoml M iha.»
menţinerii ordinii pe tim- Ceauşu, de la Haber Ha- I  

I  pul desfăşurării partidei feg,. care deşi se afla în ■  
I  pe teren propriu şi cele perioada de suspendare, I  
■  întâmplate p© gazon, care duminica trecută, in p ar- _
I  au condus Ia oprirea me- tida Haber Haţeg — Mi- I
K eiului, terenul de joc al nerul Bărbăteni, a con „ 
S Metalului Crişcior a  fost tinuat să aducă insult? §
I . suspendat pe patru etape, şi injurii brigăzii de a r- *

t* Conducerea Asociaţiei bitri şi să facă îndemnuri |  
sportive Metalul Crişcior la joc brutal, în timpul ■

ţ  — prin dl. ing. Mihai partidei. : |



CONTRAPUNCT

S-a dumirit şi Iile
i Cu acest gen de titlu 
- * apăreau prin anii '50 

nişte producţii „literare" 
realist — socialiste, croite 
după un soi de scenariu 
t ip : Un ftenorocit de 

, ţăran, încăpăţânat, ori 
i aflat sub influenţa male

fică a ideologiei chia&u- 
reşti, nu voia in ruptul 
capUUti să intre in gospo
dăria colectivă. Atunci 

t veneau tovarăşii, acti
viştii care va să zică, 
blajini, sfătoşi, onctuoşi, 
cu surâs îngăduitor şi aer 
de înţelepţi şi mi ţi-1 

. lămureau. Veneau o  da
tă, veneau de două ori, 
veneau până când llie 
„se dumirea". O dată „du- 
mirit“, într-un etan ne
stăvilit îşi punea plugul 

i în căruţă, înhăma caii, 
îşi lua şi vaca şi cele 
vreo trei oi şi şe Jnfâţi- 

1 şa cu ete ptadoft lâ „co
lectiv". 3a se mai şi 
mira cât ptttujte fl e i de 
prost până acum de se 

i împotrivise belşugului şi 
V pâtrţiaderil în 'jjieşitş  mai 

bună dintre lumi.
Mi-a fost imposibil să 

nu p i  ie amintesc toa
te astea, joi, 3 noiem- 
ferig, când — nieL măcar 

,' pe Programul Doi I — 
teleyizia noastră ne-a 
vârât pe gât o emisiu- 

. ne de prozelitism neo- 
protestant. Şi nu ori
când, ci ia o oră de vârf, 
la care n-au avut acces

Se împlinesc două de- 
cenli de Ii tn  cerea in 
eternitate a scriitorului Za- 
haria Stancu — poet, pro
zator şi ziarist. Debutea
ză . editorial cu volumul 
„Poeiîie simple"’ (1927), 
premiat de Societatea Scrii
torilor. din România. Edi- 
tea<£ ‘ revista „Azi" (1932 
—1940), ziarul „Credinţa" 
(1934), .„Lumea româneas
că" a93T7 -r4Şî99, „Revista 
română" ţî040). Poezii
le proprii, traducerile din 
Eseniii sunt unanim apre
ciate In epocă. - Romane
le sale sunt traduse în 
mai multe limbi. In 197] i 
se acordă Premiul Herder.

niciodată emisiuni de 
prestigiu ca Memoriatid 
durerii, Alfa şl Omega, 
Simpozion, Cultura în lu- 

’ me şa . „Producţia" ! sf 
intitula Realităţi în sce
nă şi se compunea din 
trei piesuţe paralitice^ 
concepute pentru sub
dezvoltaţi, pe aceeaşi te
mă a  «nvortiru  4a iimaţâ- 
ta credinţă a unor ră
tăciţi care „se dumi
reau" după ce erau lă
muriţi de către predica
tori — activişti blâjini' 
sfătoşi, onctuoşi, cu 
surâs îngăduitor şi aer 
de Înţelepţi. Eram asi
guraţi chiar că tot ceea 
ce « r t f l ip  se întâmplase 
în rfeailtate. N-am nici 
un motiv să mă îndoiesc 
de aştB, ba aş merge ihaj 
departe, recunoscând c4 
ideile vehiculate erau ele 
însele adevărate .şi no
bile. Problema nu este 
ce s-a spus, ci cum s-a 
spus. Eânîsiunea cu pri
cina s-a descalificat da
torită a  două mari păca
te.: a adus arta la o con
diţie ancilară, punând-o 

Jn postura de cărăuş: 
a unei ideologii, şi a în
cercat să atragă tele
spectatorul In sfera - de 
influenţă a cutărul cult

Prestigiul creatorului a 
fost unul real cu toate 
inegalităţile operei sale.

Scrisul lui Zaharia 
Stancu se consumă între 
polii & două tentaţii opu 
se: autocontemplarea şt 
aspiraţia spre- obiectivita
te. Există o permanentă 
osmoză între liric şi epic. 
PrM ele romane („Taifu- 
n ii" „Oameni cu joben")

<. „< <ei> are şuată c -* 
a ieşi de sub tirania li
rismului. Următorul şa
man, „Desculţ”, marchează 
un salt valoric, cartea vă
dind o profundă cunoaş-

neoprotestant. Deci te
zism şi prozelitism, două 
păcate’ de moarte pentru 
orice post naţional de 

v. iunc care «,«,* i ■>
pectă. Căci tezismul a 
compromis Întotdeauna 
cele mai generoase idei 
şi a dus îâ  efeete con
trare celor scontate, iar 
prozelitismul.» Ei bine, 
m i întreb le ce ->n popor 
prin excelenţă ortodox, a 
cărţii credinţă e de O 
vârstă cu Însuşi creşti
nismul, e nevoit să su- 
“\>rtc  ore de maximă 
audienţă emisiuni — şi 

- emisiuni '.proastei 
de prozelitism neo- 

protestant ? N-atn ni
mic, absolut nimic cu 
credincioşii neoprotes- 
tanţi şi, In pofida faptu
lui că şi-au renegat 
credinţa strămoşească, 
trăiesc cu convingerea 
că fiecare om «re drep
tul sacru de a-şi alege 
credinţa eare-i convine. 
Cu condiţia de a mă lă
sa şi pe mine să cred 
şi să-mi păstrez credin
ţa care-mi cnovine, să-mi 
cinstesc Biserica părin
ţilor şi străbunilor mei, 
să-mi aleg duhovnicii mei 
învestiţi cu Sfânta Taină 
a Preoţiei şi să refuz

tere a mediului, o reală 
putere de captart i amă
nuntului individual. Com
poziţia, aşa cum subli
niază Critica. de speciali- 
tate nu exploatează efec
tele acumulării gradate, 
progresive, ca în Răscoala, 
închegat în  sine,, acest 
roman tre, totodată, & 
densitate suficientă pentru 
a susţine un întreg ciclu 
narativ, pe care îl prefi- 
gurează.

Ca in orice construcţie 
ciclică, există şi în proza 
lui Zaharia Stancu două 
nivele valorice : al rela-

serviciile unor ţapinari 
travestiţi în - predicatori. 
Nu vreau să jignesc pe 
nimeni, dar asta e si
tuaţia : să nu ne ames
tecăm unii în credinţa 
altora şi ne vom putea 
respecta reciproc. I a r  
TVR să mediteze cu un 
spor de răspundere când 
se află In faţa unor a- 
semenea oferte, oricât de 
profitabile a r fi ele sub 
aspect financiar, fiindcă 
credinţa unui neanţ nu 
se pune in balanţă cu 
nimic, cu atât mai pu
ţin cu arginţiî. Cât de
spre Ideea de a încheia 
emisiunea cu o rugăciu
ne în faţa camerelor de 
luat yederi ce să mal 
zic ? Nu pot decât să 
chem în ajutor cuvintele 
lui lisu s: „Im ei.’Mţ vă 
rugaţi să nu fiţi ca fă
ţarnicii cărora le place, 
prin sinagogi şi prin col
ţurile uliţelor, :siăna in 
picioare, să se roage, ca 
să se arate oamenilor; 
adevărat grăiesc vouât 
îşi iau răsplata lor. Tu 
insă, î.âsd ta n* :, 'mită 
tn cămara ta şi Închi
zând uşa, roagă-te Tată
lui tău care este asctmS 
şi Tatăl tgli, care vede 
în ascuns, îţi vâ răsplăti 
ţie" (Matei, 6,5-8). Peste 
asta nil văd ce ar mai 
fi de adăugat.

tării cadru de altitudi
ne medie, din care se de
taşează „Pădurea nebună", 
„Şatra", „Ce mult te-am 
-Iubit". Apar fi minusuri 
cum ar fi varianta extin
să a romanului „Desculţ", 
care nu are omogenita
tea primei • variante.

Cu. mijloace specifice, 
Zaharia Stancu rămâne 
fidel ■>!. îi proi t' îrtii 
tic coi * <n — r .»< L» o 
lumilor ■ interioare. Proiec
ţia eului în afară, a rea- 
uJtţu ficţiune este un 
,jOc de măşti"; dincolo de 
mască şe află identita
tea.

B. CĂTĂLIN

RADU CIOBANU

REVELAREA LUMLOR INTERIOARE

Edl0a din acest an a  tradiţionalului „Salon hu- 
nedorean ăl cărţii" se doreşte, în accepţiunea orga- 
nizatorilor — S.C. „Bibliofor" S.A. Deva — o manifes
tare aparte, cu multe elemente de noutate, o adevăra
ta fi sta a librarilor hunedoren 4*ua cum ne v e t-  
i* isea v t i  Zi r jn Clip . şeful rvî «iul snterdsl.

Perioada de organizare va fi 16—19 noiembrie 
a.c., la Deva şi Petroşani. în acest timp, amplul 
spaţiu al Casei Cărţii din Deva va fi acoperit com-

F ie s ta  librarilor 
hunedoreni

plat cu acţiuni, astfel; în librăria propriu-zlsă vor 
avea loc manifestări cu cartea, întâlniri cu scriitori; 
la  magazinul ^Muzica" — articole culturale şi mu
zicale {casete; postere şi felicitări); tn magazinul de 
pBMtărte — ornamente de pom, jucării, papeiărie 
şi 'birotică.

în  cadrul salonului hunedorean vor lansa cărţi 
editurile ; Humanltas, Enciclopedică, Du style, Vi
zual, Eamond, . Helicon, Călăuza, firma de casete 
Poket (Polonia) Vor fi la «**?>«, cărţi a* interes #i *  
vor organiza întâlniri cu scriitori de marcă, ce se 
m t ta fa publicului l i  momentul
M m . t a  Petroşani, salonul se va deschide tn in
cinta Librăriei Jlon Creangă(M.  Bodea).

DIN TAINELE LIMBII

+  Focal, -ă, adj. referitor la focarul unui sis
tem; optic. Distanţă focală =~ distanţa dinţre unul 
dintre focarele principale ale «nbi sistem optic cern- 
trai şi planul principal corespunzător (fr. focal): 

1. Distanţa focală a fost' fixată corect de către 
profesorul de fizică. -

+  Focar, s.n., punct în care se reunesc razele 
luminoase emanate de o anumită sursă luminoasă 
şi care sunt reflectate sau refractate de un sistem 
optic; punct în care se reunesc razele vectoare ale 
unei curbe; parte a unei maşini, a unui aparat sau 
a unei instalaţii de încălzit în care se produce a r
derea combustibilului: (fig.) centru, loc unde se 
strâng şi unde se răspândesc anumite idei, influen
ţe etc. Focar de Infecţie =» centru al unui proces 
inflamator; loc din care se răspândeşte o  anumită 
boală; (p. ext.) loc murdar. (După fr. foyer, lat. 
Cocarittm):

I. Containerele pof fi un focar de infecţie, 
â  Transă, s.f., stare de pierdere a voinţei în 

care se află o persoană supusă hipnozei; stare hip
notică (fr. transe):

1. Bioenergeticianul 1-a determinat pe oamenii 
prezenţi să cadă tn transă.

+  Tranşă» s i ,  fiecare parte a unui lucru saţi 
grup de lucruri care se produc ori se distribuie în 
rate succesive; parte; fiecare dintre feţele laterale 
ale unei cărţi, care rezultă prin tăierea transversa
lă a filelor (fr. tranche):

t. O tranşă din carne a  fost pusă deoparte.
VALENTIN BRETOTEAN
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V
de dragoste,

P O V E S T E  D E  T O A M N Ă
A tiată î .i ?■* singură coardă — . » j
greierele Akbar , a  pierdut 
în rî-îcr îti5 vocale, 
întâmplările r.-ro se desttşoară 
precum geografia cearceafuloi 
întins pe sârmă, afară ; 
la insistanteie mele declaraţii 
salcia din faţa casei 
şi-a plecat privirea până ia pământ, 
greierele vrea să mă convingă 
că e un cântăreţ strălucit, 
f>a tăişul tocit .i: nopţii 
trece un abur de Vânt 
numai bun să facă din cearceaf 
o pânză de corabie 
plutind maiestuos 
Printre mesteceni şi brazi.

LA PRISLOP
Părintelui Daniel

Respiră seara priii ochii 
speriaţi a i căprioarei, 
noi ne rugăm şoptit 
sub salcia plângătoare, 
arând în  ea ceva dintr-o pasăre 
obositâ de prea m nlt zbor 
rm  de prea cân tec , 
aleî* pietrele ş-« i eseaţiaii-za*

cmmmmmăaS «erioppfete statui,
L ntetew-f s-au esenţial îzat 

luând ferma durerii, 
râscumpărâad sufletul celor pliecaţi, 
pe care-i vrmn, Doanmel 
schimbaţi în  mesteceni 
spre a le putea săruta 
«naazele î »*,!

I
I

IONEL AMAKIUŢEI |

CRÂNG).

FRUNZULIŢA
Murmurând un cântecel duios primăvara îşi 

vestea sosirea. Iarna se încumeta anevoie s-o slo
boadă din diingile ei de gheaţă. Am zăbovit o clipă 
1. om  • mul !** Ct: un puişor di n<x, nv* iulce 
înveşmântat într-un strălucitor bob de rouă. Am 
venit la întâlnire şi în dimineaţa următoare. Şt In 
celelalte începuturi de ziuă. Te-am găsit tot stropi
tă de rouă dulce a zorilor de zi. Dar puişorul de 
mugurel era tot mai măricel, până într-un răsărit 
de soare când pe crenguţă pe cine îmi văd ochii ? 
Erai tu, blândă şi firavă frunzuliţă. îmbrăţişată 
părinteşte de razele soarelui, stropită do mireasma 
ploilor, mângâiată- de adierile vântului, m-atn po
menit dintr-o dată că eşti mărişoarâ, mândră mi
reasă verde pe rămUrîca ocrotitoare ca o mamă bu
nă. In arşiţa verii te-am văzut în câteva rânduri 
un pic posomorâtă. Gingaşii stropi de ploaie readu
ceau zâmbetul pe chipul tău plăpând. Dar nu-mi 
cred ochilor. Gine a cutezat să aştearnă umbre ru
ginii pe obrazul tău de un verde fără seamăn ? Ci
ne ţi-a răpit neasemuitul tău zâmbet? Doar n-or 
fi cumva semnele unei dureroase despărţiri ? Din 
faţa ochilor mei ai plecat plutind pe valurile ne
ostoite ale vântului de toamnă. „Nu fii trist, m-ai 
îmbărbătat. Mă duc pentru scurtă vreme. Am să 
revin pe blânda crenguţă să reînmuguresc. Până 
în clipa aceea alungă-ţi tristeţea" Va fi apăsătoare 
aşteptarea. Dar gândul că te voi vedea reînmugu- 
ri’nd revarsă în suflet scumpă speranţă de 'viaţa, 
frunzuliţa mea, mult, mult dragă...

Gh.I. NEGREA
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lumea larg A
NOI DATE ÎN SCANDALUL LADY DIANA

MAIORUL HEWÎTT RISCĂ  
SPÂNZURĂTOAREA !

Ofiţer da, gentilom cu 
siguranţă nu. Maiorul Ja
mes Hewitt, 36 ani, necă
sătorit, a mărturisit că a 
fost vreme de 3 ani aman
tul prinţesei Diana. He
witt, un roşcovan cu faţa 
plină de pistrui, a călcat 
în picioare orice cod al o- 
hoarei şi a făcut publice 
relaţiile sale cu soţia moş
tenitorului tronului, pri- 
• mind în schimb 3 milioane 
de lire sterline. O avere 
de care s-ar putea .să nu 
se -bucure prea multă vre
me; el riscă să sfârşească 
atârnat de un capăt de 
funie, drept pedeapsă pen
tru delictul de trădare.
D.upă legea britanică, într- 
a de văr, violarea soţiei fiu- 
lui cel mare al unui su
veran este considerată tră
dare în baza unui text din 
1351, care prevede deca

pitarea vinovatului. Pre
vedere ce a fost „îndulci
tă" printr-o lege din 1814 
când pedeapsa, considerată 
barbară, a fost înlocuită

cu mai „civilizata" spân- 
zurare. Delictul este re
ţinut ca atare, indiferent 
dacă relaţiile amoroase au 
fost sau nu cu consimţă
mântul consoartei princi
are. *

Aventura amoroasă, fa- 
vându-i protagonişti pe mr. 
Hewitt şi pe prinţesa Dia
na (relatată, de altfel cu 
destulă decenţă, în roma
nul „Princess in Iove", scris 
de Anna Pastemak, ne
poată celebrului Boris 
Pasternak, scriitor rus, la
ureat al premiului Nobel), 
a început în 198». In acea 
perioadă maiorul locuia la 
Palatul Regal, juca polo 
cu Charles şi-i învăţa e- 
chitaţie pe cei doi fii ai 
acestuia şi ai Dianei, Wil- 
liam şi Ilarry. Întâlnirile 
amoroase aveau loc în casa 
lui Hewitt, în Devon, şi u- 
neori. chiar în apartamen
tele Dianei la Kensington 
Palace.

Idila s-ar fi întrerupt 
brUsc în timpul războiului 
din Golf, când Hewitt a fost

trimis să lupte in Kuweit 
în cadrul unei unităţi de 
tancuri. Diana i-a trimis 
atunci lungi scrisori de 
dragoste — reproduse în 
roman — pentru ca ceva 
mai târziu să descopere că 
maiorul vorbise despre 
dragostea lor unora din
tre prietenii săi şi chiar 
unei foste logodnice.

Să mai notăm că la a- 
ceastă dată Hewitt nu se 
mai află în Anglia, ple
când îrttr-o destinaţie ne
cunoscută şi că gentilomi 
din mai' multe ţări i-au 
scris, solicitându-i să facă 
singurul gest „onorabil" 
după comiterea unei ase
menea mârşăvii — -să se 
sinucidă.

PRINŢESA DIANA ÎŞI CAUTĂ CASĂ
. Soţia — despărţită — a 

moştenitorului tronului An
gliei şi-a dat seama că ple
carea de la Kensington 
Palace, superba reşedinţă 
din centrul Londrei unde 
a locuit împreună cu Char
les (şi unde, după' decla
raţiile lui John Hewitt, 
s-ar fi consumat neuitatele 
momente ale amorului său 
cu fostul ofiţer de cavale
rie), a devenit iminentă.

Ea a apelat deja — după 
cUm scrie „Daily Mail" — 
la numeroşi agenţi imobi
liari, pentru a căuta o lo
cuinţă în care să se sta
bilească, şi care să cores
pundă, mai ales, pentru 
adăpostirea celor doi fii, 
William şi Harry, în pe

rioadele pe care aceştia 
şi le vor petrece cu mama.’ 
Este şi acesta un semn. că 
divorţul, prinţilor de Gal- 
Ies bate la uşă. Cei doi 
ani de despărţire — pre
văzuţi de legile britanice — 
expiră la 9 decembrie şi 
divorţul ar putea fi pro
nunţat chiar înainte de 
Crăciun, sau imediat după.

Charles care; după des
părţire, s-a mutat In a- 
propierea palatului St. 
James, intenţionează să re
vină la Kensington Palace, 
chiar daca ştie că opera
ţiunea de mutare de acolo 
a fostei soţii îl va costa 
până la 5 milioane de lire 
sterlinei •

l

STORY FLASH
SFÂNTA FECIOARĂ APARE ÎN  

AMERICA

»  Washington. De 4 ani încoace, jn . fiecare lună, 
Jg, Sfânta Fecioară se arată unei foste infirmiere 

f  Conyer* (statul Georgia), Nancy Fowler, 46 ani, 
«gftsutorită cu un ofiţer din armată şi mamă a doi co- 

Punctuală, Maica Domnului a fost la-întâlnire gi 
ţ i  luna octombrie la domiciliul doamnei Fowler, unde 
9  multime de 30 000 de credincioşi se adunase spre a

f*"' ecleriaşttee s-au gră- , 
[stanţeze d< imaunile fostei infirmiere, dar 

. „ ii susţin câ au fost efectiv martorii unor 
«IpteOie.' Relatând întâmplarea, cotidianul „Washing" 

•subliniază că In ultimii 10 ani in cel puţin 
30 de 1 ităţi din SUA s-au semnalat asemenea a- 
p ar^ i, dintre care, atenţie, cel puţin unele, susţin 
experţi, au fost reale j

UN MEDIC UCRAINEAN FACE 
LEGĂTURI TELEFONICE CU... LUMEA 

DE DINCOLO
0  Rapallo (Italia). Michal Erst a convins publi

cul prezent in sala unui cinematograf din orăşelul

italian Rapallo că este posibil să se dea telefoane...' 
pe lumea cealaltă. Demonstraţia.a fost făcută, cei pre
zenţi la eveniment sunt gata să jure, în cadrul Con
gresului de Parapsihologia de Frontieră, care s-a des
făşurat zilele trecute şi în cursul căruia Erst, de pro
fesie medic, a. făcut ca o mamă să poată să-şi revadă 
şi să discute cu fiul defunct, iar unei tinere să-şi sa
lute o rudă trecută dintre cei vii.

De asemenea, cele 500 de persoane prezente au 
asistat la o experienţă de telepatie colectivă şi de 
telechineză, medicul făcând să se deplaseze o pere- 
e)»e de ochelari aşezaţi pe un scaun la cea 35 metri 

, distanţă.

101 LOVITURI DE BICI, PENTRU O 
IUBIRE „PROHIBITĂ"

0  Dacca (Bangladesh). Julekha, 13 ani, cu UH 
trup Încă de fetiţă,, a fost practic masacrată de şeful 
satului său, în districtul Satkhira (în sudul ţării), pen
tru că a violat obiceiurile locului, ce impun castitate1 
fetelor înainte de căsătorie. Mica „păcătoasă", care a 
fost pedepsită cu 101 lovituri de bici, a fost internată 
în stare gravă în spitalul din Satkhira, în vreme ce 
şeful călău — Moulana Habibbullah — care a fost 
ajutat în operaţiune de alţi ; doi bărbaţi, a fbst ares
tat. După cum transmite agenţia loc&ţâ de presă, liNE, 
în urmă cu un an, în acelaşi sat, o a ltă  adolescentă, 
•Firoza, s-a sinucis după ce s&ferise o pedeapsă- ase
mănătoare.
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Lege anti-eorupţie 
în Franţa

’ Edouard Balladur re
lansează în stil mare lupta 
împotriva corupţiei pentru 
a încerca să şteargă proasta 
impresie suscitată de afa
cerea Longuet. Intervenind 
pe 5 octombrie în cadrul 
Adunării Naţionale, pri
mul ministru a propus de
putaţilor să voteze până 
în decembrie o lege care 
să permită controlul siste
matic asupra averii celor 
mai importanţi şefi poli
tici, la nivel naţional şi la 
nivel local. Criticat chiar 
in cadrul partidului său, 
pentru- că ar fi declarat, 
în urmă cu câteva zile, 
că legile actuale ar fi su
ficiente pentru stăpânirea 
situaţiei, Balladur şi-a 
schimbat poziţia şi a ac

ceptat ideea de a introduce 
noi instrumente de con
trol.

„Democraţia trebuie să 
fie mai presus de orice 
suspiciune", a spus pre
mierul, răspunzând inter
pelării unui deputat co
munist. Unul dintre instru
mentele pentru atingerea 
acestui scop este institui
rea unei comisii de ma
gistraţi însărcinată • cu e- 
fectuarea, în fiecare an, 
a controlului averilor par
lamentarilor, miniştrilor, 
preşedinţilor de consilii 
generale şi regionale, pri
mari ai marilor oraşe. E- 
ventualele nereguli desco
perite de comisie ar trebui 
să fie comunicate justiţiei 
pentru o verificare mai 
aprofundată.
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Zeeî de răniţi 
la concertul 

grupului „PinR Fioyd 66

Dramatic debut dc tur
neu pentru „Pink Fioyd" 
în Marea Britanic: super- 
grupul rock şi-a anulat în 
seara de 12 oetombrie pri
mul concert la Londra, 
după neaşteptata prăbuşire 
a unei tribune; In incident 
au fost 'răniţi — nu grav 
— 35—50 spectatori, după 
un bilanţ provizoriu co
municat de Scotland Yard. 
O femeie a rămâş blocată 
îrrtre schelele * de“ J metal, 
înalte-de 7 metri, care au 
cedat şi a  Joşi: nevoie de 
intervenţia pompierilor 
pentru a o degaja. Tri
buna din fundul «normei 
săli .a complexului- expozi- 
ţional de la Earl’s  Court 
s-a prăhuşit la  câteva mi
nute de la începerea con 
certului, in morneptul in 
Care publicul, aşa; cum se 
întâmplă la asemenea şpec- 
taeole, a început să urle 
şi să -tropăie pentru a-şi 
manifesta entuziasmul.

Spectacolul a fost . ime
diat suspendat; cca ,280 
persoane au fost evacuate, 
în vreme ce celorlalţi 
15 000 spectatori li s-a ce
rut să rămână pe locurile

Presa franceză a spul
berat un tabu „pe care ea 
înşăfi şi-J impusese", după 
cum ntdaază France Ptes- 
se, vorbind pentru prima 
oară. despre aspecte foarte 
p&rsphâle aje vieţii pre
şedintelui Francois Mit- 
terrănd, prin publicarea 
fotografiilor unei tinere 
fete de 20 de ani, Maza- 
rine, fiica naturală a şe
fului statului.

Săptămânalul ilustrat de 
mare tiraj Paris Match a 
publicat 5 . fotografii ale 
acestei tinere, în una din
tre acestea apărând şi pre
şedintele Mittfrrand, ima
gine surprinsă, se spune, 
la ieşirea dintr-un resta
urant. Nu este vorba de 
un gest izolat, se pare, 
întrucât în această săptă
mână este anunţată şi apa
riţia unei cărţi, semnată 
de ziaristul Philippc Ale
xandre, despre ceea ce 

autorul numeşte „familia 
morganatică" a preşedinte
lui; după 20 de ani de 
„conspiraţie silenţioasă a

99 Fiica secretă" a preşedintelui 
Mitterrand

tuturor ziariştilor fran
cezi". ’

Preşedintele Francois 
Mitterrand, 78 de ani, este 
tatăl a doi băieţi, Gilbert 
şi Jean Christophe, născuţi 
din căsătoria cu Danielle 
Mitterrand. In mediile po
litice şi gazetăreşti, exis
tenţa lui Mazarine — un 
prenume puţin întâlnit în 
Franţa — era cunoscută de 
mai multă vreme, după 
cum relevă AFP, dar în 
legătură cu aceasta s-a 
vorbit doar aluziv sau în 
stil pamfletar. Astfel, a 
existat un roman, după 
care s-a făcut şi un film 
în 1984, în care era vorba 
despre un preşedinte fran
cez care avea un copil na
tural, orice legătură a a- 
cestei poveşti cu preşe
dintele Mitterrand fiind o- 
colită cu grijă.

Mazarine este studentă 
la Ecole Normale Supe
rior, considerată urla din 
instituţiile de elită ale 
învăţământului superior 
francez.

Brusca publicare a foto
grafiilor „fiicei secrete" a 
lui Mitterrand intr-o revistă 
de mare audienţă este in
terpretată de observatori 
ea „o schimbare a moravu
rilor presei franceze", care, 
spre deosebire de cea bri
tanică si americană, se a- 
rătase discretă faţă de 
problemele personale, şi 
mai ales sentimentale ale 
oamenilor politici. Dar a- 
cestei „spargeri de tabu" - 
i se atribuie şi o evidentă 
semnificaţie politică. Pre
şedintele Mitterrand îşi va 
încheia mandatul peste 
şapte luni, dar starea să

nătăţii sale lasă loe specu
laţiilor.

Primele reacţii după pu
blicarea fotografiilor fiicei 
sale naturale exprimă a- 
ceastă situaţie „foarte sen
sibilă". După cum relevă 
France Presse, fostul pre
şedinte francez Valery 
Giscard d’Estaing, actualul 
ministru de interne, Char
les Pasqua, şi preşedintele 
Comisiei Europene, Jae- 
ques Delors, asaltaţi de 
ziarişti, au  „regretat" sau 
au „deplâns" acţiunea Pa
ris Match. In general, mij
loacele • de informare In 
masă au păstrat o atitudine 
„prudentă", posturile de 
televiziune nu au reluat 
informaţia, iar cotidianul 
Le Monde a expediat-o în 
pagina 11, reamintind că 
în 1984. un ziarist l-a în
trebat direct pe preşedin-

«* • mm «<■* •

tele Mitterrand, intr-un ca
dru restrâns, despre această 
fiică. „Da, şi ce-i cu asta?", 
ar fi răspuns preşedintele. 
Răspunsul acesta nu a fost 
făcut- public.

De această dată, preşe
dinţia republicii a refuzat 
să facă vreun comentariu. 
Paris Match şi ziaristul 
Philippe Alexandre, în 
schimb, au ţinut să-şi justi- 
fice actul publicistic prin 
afirmaţia că preşedintele 
Mitterrand nu mai ascunde 
existenţa acestei fiice. „Se 
împlineşte un an de când 
preşedintele Francois Mit
terrand este văzut în pu
blic cu fiica sa..'. E l . a 
luat-o chiar intr-un voiaj 
oficial, în Africa de Sud 
şi ea a fost prezentă la re
cepţia oferită de împăra
tul Japoniei în timpul vi
zitei în 'Franţa", a explicat 
redactorul şef al săptămâ
nalului Paris Match, Pa- 
triek Mahe.

lor. Deşi nu au existat 
răniţi grav, organizatorii 
au preferat să anuleze con
certul. ^Publicul — bine 
„stimulat" cu bese — a pă
răsit sala fluierând, deza
măgit, chiar dacă’ biletele 
vor putea fi rfjploşite la 
unul din următoarele 13 
Concerte.

Formaţia „Pink. Fioyd" 
a revenit în Marea Bri- 
tanţe in cadrul unui megâ- 

’ turneb internaţional cu ul
timul lor album „The Di- 
visjon Bell".

Toaleta
nupţiala...

t

Cântăreşte 218 kg. are 
un diametru de 13 metri 
şi candidează la un: loc in 
Guihfies§'“Book drept toa
leta de mireasă- .„cea mai 
la.rgă şi mai grea din lu- 
mâ“. A fost purtată sâm
bătă, 15 octombrie, de o 
tânără notăriţădin Caserta 
(Italia), Maria ' Rosaria 
Lembo, 25 ani, care a a- 
les-o din atelierul de modă 
al lui Gianni Molaro, un 
stilist care nu e la prima 
ispravă de acest gen.

Pentru a permite corte
giului nupţial să ajungă la 
Domul din Caserta, unde 
a fost celebrată căsătoria, 
.primarul a dispus oprirea 
circulaţiei pe câteva străzi 
din centrul istoric în vre
me ce episcopul a consim
ţit detaşarea a 14 bănci 
ce ar fi împiedicat intra
rea în biserică a tinerei soţii, 
care pentru a-şi purta „dia
fana" toaletă, a  fost aju
tată de 11 domnişoare de 
onoare. Care nu se poate 
spune că au avut o mi
siune... uşoară. Gât despre 
ginere, obiceiul trecerii 
miresei, în braţe, peste 
pragul casei, existând şi 
la italieni, ce să mai vor
bim!

AGENŢII* STORY PRESS
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, REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII
O „Cea mai mare plăcere pe care o . 

cunosc este să faci o faptă bună pe ascuns 
care să fie descopei'ită din î n t â m p l a r e i 

CHARLES LAMB  |

CUGETĂRI ENGLEZE
•  „Proştii dau năvală acolo unde îngerilor le e 

teamă să păşească".
Alexander Pope

•  „Vorbele veninoase ale unei femei geloase sunt
mai otrăvitoare decât colţii câinilor turbaţi". I

YViUiam Shakespeare ;
•  „Publicul esţe o femeie bătrână. Lăsaţi-o să I

mormăie şi să bombăne". . s j
Thomas Carlyle

•  „Lenea face mintea să ruginească".
(Proverb)

•  „Vorbeşte bine de prietenul tău; de duşmanul
tău nu spune nimic". '

(Proverb) j
Selecţie de ILIE LEAHU :

mea! Aceasta nu-i oră de 
venit acasă... La reve
dere! - ■; ' '

0  — 0
Un spectator se adre

sează vecinelor sale, care 
vorbeau după începerea k 
reprezentaţiei:

>— Vă rog să mă scu
zaţi, dar nu pot să în-' 
ţeleg mai nimic.

ă i  Asta-i o discuţie 
particulară, ce vreţi să 
înţelegeţi?t 
_ • ‘ O — O “

— Te uiţi la fotbal şi
mie nu-mi dai .nici o a- 
tanţie. Desigur, nu mai 
ţii minte nici data nunţii 
noastre 1 ; ţ

—s. Ba da, a fost în /  
ziua când i-am lţătut pe) 
cehi cu 2—1.

0  — 0
O maşină trece pe roşu. 

Poliţistul o opreşte 
întreabă şofer iţa:

— Dumneavoastră ştiţi 
ce înseamnă când ridic 
eu mâna?

Cred că da. De 
douăzeci de ani sunt pro
fesoară.

V V W W V V W V V V V V V .V A W V W liW V V V V W V W W W V Y V V V V
i  _  i

Q  mea a cel puţin două ţ  
r  miliarde şi jumătate 

oameni?
Ştiaţi că... de

...usturoiul are un con- ...uleiul de floarea soa 
ţinut mai mare de zahăr, celui s-a fabricat pentru 
fapt pentru care se si- prima dată în 1850, . dar 
tuează în fruntea tuturor n-a intrat în circuitul co- 
legumelor şi fructelor, de- mercial al lumii decât In 
păşind- .merele, perele, secolul nostru — mai a  
prunele şi strugurii? Pu- Ies după primul război
terca valorică nutritivă a 
usturoiului e de 133 ca
lorii la 100 g.

...plantele alimentare 
sunt cultivate pe aproape

mondial?
...zahărul se afla în far

macii din anul 1230, când 
a fost adus de către cru
ciaţi, din Siria? în con-

un miliard de hectare de sumul zilnic, gospodăresc, 
pământ pe toate conţi- a fost introdus după 1747,
nentele?

...orezul este hrana 
principală folosită de mai 
bine de o treime din 
populaţia globului? 

.„pâinea este hrana zil-

eând s-â trecut la fabri
carea Iui pe scafă in
dustrială.

Culese de 
N. ZAMFIR
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— Mămico,. ce înseam
nă teorie şi 'ce înseamnă 
practică?

J  — Câftd tatăl tău plea
că do-acasă „pentru ' o 
jumătate de oră“ înseam- 

, na teorie, iar când se în
toarce acasă la miezul 
nopţii este practică.

0  — 0
— O clientă a venit 

cu. o plângere la magazi
nul care vinde .tricotaje:

— Ieri am cumpărat de 
* la dvs. Un pulover de

lână, aşa mi-aţi spus, şi 
când colo’ „liitaţi-vă, ce 
«tfeiictă am găsit prinsă 
de el: „Bumbac sută r la 

■' sută"..." - *
— Să nu eredeţi că 

v-âm înşelat! Noi am cu
sut această' etichetă cu 
un singur scop: „Să in
ducem In eroare molii
le". ...

O — o
— Aceasta-i, ora de ve

nit acasă?, întreabă soţia 
furioasă.,

— Ai dreptate, draga

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

•  * •  • ®e* > « > « « « » »  »•* •  •  •

ş ij  |  ROMANŢA INHDELA j
J ' Iubită Corintina, seara asta «

tmi pare o femeie elegantă |
Ce-ndeamnă să-ţi abandonezi nevasta ;
Şi să te-fericeşti cu vreo amantă^"' |

Selectate şl prelucrate de 1 
N. ZAMFIR \

Şt, hoinărind- pe străzi neluminate — ' 
Pereche ilegală, fals-uitucă —
S-auzi tot timpul nişte paşi în spate, 
Producători imenşi de păr-măciucă... - 

DUMITRU HURUBA
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A C I O  Ş A I E
ORIZONTAL: 1) Peisaj 

lutumnal luminat de to- 
luri juvenile; 2) Obligaţie 
ecunoscuţă cu ghişeu de , 
)lată variabil • — Trup 
:e-adă[X)sţeşte zboruri de

lăstun; 3) Implicate într- 
un parcurs cu sensuri gi
ratorii — Litere de lege 
luate din prelegerii; 4) De
poziţie completă în instan
ţe şcolare — Compoziţie

1 2 3 4
5 ,| 7 s 9 ' 10 ;

1! ■ _ _
3

1 ■
4

■ L _
5

r

6 ■ ___
7

! 1 ,»;. ■

6 :

9 ■ 1
10 1

consistentă pentru hrana 
zilnică; 5) Victimele re
semnate ale complexului, 
de inferioritate — Apela
tiv înaripat pentru Uh cân
tec din frunză; 6) Indica
tor de poziţie în spaţiul 
imediat — Pupitru de co
mandă într-o expediţie ec
vestră; 7) Atestare prono
minală de proprietate pri
vată .— Soluţionat prin vi
zite şi intervenţii; 8) Pre
zentarea concisă a unei u- 
nităţi de măsură — Cu
loare intermediară de tre
cere... pe roşu; 9) Consem
nate indubitabil cu chel
tuielile la 2ero — Ciobul 
de lut al unei întinderi 
vejzi; 10) Modele de ema
naţii tipic negative.

VERTICAL: 1) Roi de 
confetii la balul paparu
delor; 2) Autogoluri inad
vertenţe înscrise cu capul 
--- Certificat de sănătate 
cu scutire medicală; 3) 
Dansul cadenţat al lopăta- 
rilor acvatici — Plasat me
reu în spate la bătaie; 4) 
Semn de carte provenit 
din-import — Fluturaşi ce 
zboară pe aripile timpu
lui; 5) MOdel de cravată 
perfid înnodată — Bancă

populară pentru depuneri 
personale; 6) Infinitivul 
ocular ăl curiozităţii ' dis
crete — Schimb de cu
loare la o probă de fond;
7) A face parte integrantă 
dintr-un întreg — Expo
nent al grandorii însetat 
de licoarea vanităţii; 8) 
Fază incipientă a unui de
but literar — Neambigui 
îritr-o exprimare pus 
lingvistică; * 9) Articole de 
menaj Ia care se face cbadă
— Impuls bărbătesc cu 
aplombul victoriei; 10) No
ţiuni de bază pentru ac
tivitatea la bancă.

VASILE MQLODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI 

„CAVALCADE", 
APARUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE SÂMBĂTĂ 
TRECUTA:

1) NEHOTĂRÂŢI; 2) O- 
TAVA — ATOM; 3) MA
— AGAR — CA; 4) INEL
— ŞIRAG; 5) N — ŢAPI
— UŢI; 6) ACI — ANUŢ
— N; 7) LICĂR — RANA;
8) IV — FINA — UT; 9)
ZILE — UTILI; 1*) ALI
TERAŢIE. ... •••• - •

Economia de piaţa
■' v ■ ■■ :■ j.- . • ■ .. .‘V.V. . J. ■

. Zeci de ani am fost, param o ciocolată pfcntru 
obişnuiţi cu preţuri . fixe copii; doar pe sub ! tej- 
ce nu se modificau de* la ghea sau stând .la ■ cozi 
o regiune la alta a ţării interminabile. Acum ga- 
şi cu atât mai puţin de ma variată a duleitţrifor 
la un magazin Ia altul, ce ne îmbie şi care; stau 
Ţin minte cât de re voi- la dispoziţia noastră: ne 
taţi eram când o anumită zăpăcesc copiii Care nu 
marfă îşi schimba amba- realizează preţul ridicat 
lajul pentru a se putea la care se găsesc acest» 
creşte preţul. Acum îmi dulciuri. Dar nu numai 
par de-a dreptul puerile cu dulciurile se întt)npU 
acele griji pe care ni le astfel. Astăzi bani să al,

marfă şe găseşte din bel
şug. Ţin minte că*- de 
miraţi eram aflând că în 
ţările ̂  occidentale se gâ- 

. .  , ; sesc şi In toiul verif ba-
faceam la „reaşezarea nane, . portocale şl lămâi, 
preţurilor" — cum erau Acum şj pe piaţa noastră 
numite ui acele vremuri, jg aVem chiar dacă: pre- 
majorările preţurilor. As- ţu, nu permite orie»! să 
tazi cu economia de je ?i cun,pere. Singurul 
Piaţă, stupoarea noastră- jucru care mă doare în 
mai sca<ie, încet-încet, această economie de piaţă 
deşi cu greu ne oblşnu- este sufletul copiilor şă- 
im sa vedem aceeaşi raci, ai căror părinţi nu-şi 
”?ar| a ]a Preţuri ce va- pe! perniţe să eunipere 
riază funcţie de locul banane şi dulciuri i p® 
din care este cumpărată, care cu ochi strălucitori
Deja am început să ne 
informăm reciproc asu-

cei mici le privesc ca pe 
adevărurile unei poveşti

Pra locului unde o anu- din ţara basmelor. Pen- 
mită marfa se găseşte la tru prea mulţi părinţi
Preţul cel mai mic. cumpărăturile şi piaţa

Dar pe. lângă acest zilnică s-a transformat
aspect mai este şi cel al într-un supliciu. |: ;
abundenţei de mărfuri. 
In .vechiul regim- cum- INA DELEANU

Cu oricâte răspunsuri 
l-am pava, privit de sus 
drumul nostru va avea tot 
forma urnii' semn de în
trebare imens. ,

Doar sunetele le poţi 
fura. Vorbele te fură ele.

Un lUcrU ieftin fl plă
teşti înzecit după ce l-ai 
cumpărat.
, - Fiecare excepţie visează 
să devină regular ‘ -

Cei care au ajuns în rai 
fără să treacă prin -iad. 
degeaba au ajuns.

Dorind să se . îndrepte, 
hoţii începu prin â-şi mo
difica amprentele.
~v Gând vrem să scăpăm: 
de gânduri, ne ascundem 
în vorbe.

v â n ă ^ ^ ^ ^ o w ^ ^ re ,  pen
tru vânat, alta. ;

Şi pe g*idee bună , tre
buie s-o' mulgi cu măsură.

De o minune nu mă a- 
propii prea mult- Să n-o 
aud cum scârţâie.

E atât de puritan că

înainte de a face baie^ 
colorează apa. r ;

Degeaba au scljimfeaf 
steagul, - dacă: stegarul 4  
rămas .acelaşi. - )

E atât de adâncit iii gân
duri, că nu ajunge până 
ia  el nici o geană de la 
mina.

Şi după «ce. ne vom răte 
buna pe viaţă în  viaţa dă 
apoi, ce vom-face jnai dp* 
parte? ;? 1

Şi ce-i dacă-i bou?l- A» 
flă de la  mine căi taioă» 
său e tauri

Cel. mai adesea, convim* 
gerile poaştre, m
căldura locului în ! care- Uf 
aflăm.

Nu mă plâng: pe igWp> 
mă * îftţrieg - toţ^ oagieidfc 
Flecare în felul?, lui. .

Clovnul râde de - - t  
htmeeţ ifomai- cănd i»m ^ 
neşte - un alt clovn» ff um
flă plânsul.

Dă-ţi haina.

GAVCO

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei.

Alb: R e 3, D a 6, p:c7 
Negru: R d 5, © b : 7, p: 
e 4, e 5

Soluţia, ultimei problem® 
publicate:

1. O-O-O! N d 3 j

2. T h 1 mat i
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S. C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
B-DUL OECEBAL BL. R PARTER DEVA 

TEL/FAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN R A T E
* Televizoare color
Megavision Goldstar Samsung

* Maşini de splat automate
* Frigidere si congelatoare ARCTIC
* Toata gama de produse electrocasnice

ROWENTA
NU UITAT! PLATA IN RATE ! ! !

Pentru clienţii n aştrii care achiziţionează 
produse in valoare d« peste ÎO0.0O6 lei 

arma organizează

TOMBOLA CRĂCIUN "94
Cu următoarele premii f
1 .Televizor color
2.Maşina de epatat automata
T. Friglder de 2401-
4.20 de mixere electrocasnice
Tragerea va avea loc ta sediul firmei in 
25 Decembrie 1994

■ :4 -

I Z  & Ţ Co
|  Oferă prin depozitele situate î n : Orăştie, 

l# tr .  N. Titulescu, IUV 3Ş; Deva, ştr, Depozitelpr, 

I  nr. 1, tel. 642783

j  — ulei fl. soarelui — st. 1/2 — 1000 lei 

î  — rachiu — 665 lei, vodcă 755 tei, rom 

1 835 bA, lichioruri diferite, Jigări şi un bogat 

!  sortiment de dulciuri de Import ş i indigene.
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S.C. SCORPION S.R.L 

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bârsan 

or. i

\

I
portocale, lămâi, mandarine, graphe frult 
la cele tnai mici preţuri din ţară 
banane
ulei floarea soarelui — import 
zahăr.

* *1*» »l̂  0̂* .

»FRIGIDERE, ARAGAZEr TELEVIZOARE^ -•

•  UASWfl DE SRALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE, L  ^

*  Q gŞ S ţg , -fM ANW S C'PIECTCSANiTARE DWAC WLA.T, |

SE POrACHIZmONA DtN STOC SAU LA CQMA.NQA CU - ; . |

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA .CELfeâlM AVANTAJOASE PR6TURI PRIV«*0 
BUGETUL PERSONAL. OOAR 0 6  LA MAGAZINUL ECONOMIC 

, AL S.C. "UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL DEVA
i. ;" • - =»

SITUAT IN CARTIER DACIA, STR. DACIA * ■
EA PARTERUL BLOCULUI P+10 fTURlfy

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE POT F! LIVRATE LA. 
DOMICILIUL CLIENTULUI.

iMPOfir

.7: .

• -f .
B-efui., S^ifDocemt
' ij 3̂ ţTmno» |

-  ~ SîT - Qac-.J

£ ■ fi
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'export | POLICLINICA 1 ]

FOTO BXPBBS COLOR

In castrul vechi al Devei, intre cinema* 

„Patria" şi florărie,

FOTO EXPRES COLOR 

Execută, în timp . de o oră, cu laboratorj 
automat,

FUJICOLOR V 

fotografii color, format carte poştală, la pre
ţul de 290/bucata.

Execută, de asemenea, developări de ne

gative color la preţul de 2500 lei/fUm. 

Programul de funcţionare Ia sediu 

9—18

Firma primeşte şi execută comenzi pen 
tru diferite ocazii. (102)-

—   —1 1   . n ii'....... i i

S.C. MAS -

HOTEL mDIAN A“ 
GEOAGHJ-BAJ

Lansează un nou produs răcoritor pe piaţă j

„Ţ1P-ŢUF*

Argumente;
— mai teftio
— mai sănătos
— mai reconfortant
— I»  standardele internaţionale.
T e l 954/648280 ; 054/648282.
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, ţ LUNI; 14 NOIEMBRIE

.  W B  1
13,09 Interferenţe : 14,00 Actualităţi;

14,10 TVR laţ! ; 1450 TVR Ctuj-N.; 1555 
TVR Timişoara; 1400 Actualităţi; 1&2S 
Turism ţâ agroturlsm; W50 Emisiune  In 
llmhii maghiară; 18,30 Desene animate; 1950 
Me luni până luni; 19,30 Salvat de elo- 
paţel <*); 5P5* Actualităţi .0 Meteo -  * 
Sport ; 20,45 Film serial; 21,45 TransIO- 
«ater; 21,45 Serial. Viraje periculoase
(SUA, 1992, ep. 1* 22,00 Teatru TV;
2350 Actualităţi; 0,05 Cultura în lume ; 
0,30 Repriza a treia.

TVR 2
14.00 Actualităţi; 11.10 Politica între

ideal. şi real; 14,40 Videoteca meloma
nului ; 15,10 Videoclipuri; 15,30 Atlas (r); 
46, 00 Desene animate ; 46,30 Serial. Suc-
Mwoarea ; 1?5* in  direct economia ;17,40 
Mala Mujer (s): 48,30 tn ţaţa Dvs.; 20,00 
Actualităţi; 24,00 TVM a Mesager; 2250 
TV 5 Europe; 22,30 Serial a Santa Bar
bara (ep. 48); 23,45 Magazin satelit (CFI); 
0,39 Jazz-club.

MARŢI, 15 NOIEMBRIE

TVR 1
750 TVM a  Telematinal ; 10,05 Mu

zică uşoară românească ; 10,20 Desene
animate; 10,50 Limbi străine a  Franceză 
•  Engleză; 11,50 Dimensiuni ale sănă
tăţii ; 12.20 Mala Mujer (r); 14,10 TVR 
laşi şi Cluj-N.; 16,00 Actualităţi; 16,10 
Eli tu însuţi; 17,00 ' Convieţuiri ; 18,00
Totul despre muzică; 18,30 Desene ani
mate; 19,30 Serial a  Salvaţi de clopoţel; 
MMM Actualităţi; 20,45 Telecinemateca; 
*M0 Reflector; 23,10 Şlagăre... şlagăre; 

M pS Actualităţi ; 23,35 Gong ! .

TVR - 2 '.;;ă
7.00 La prima oră : 9,00 Ora de mu-

«ici : 10,00 Tete jurnal Woridnet; 10,30

Civilizaţia pe meridiane ; 11,30 Desene
animate; 12,00 Teatru (r); 15,00 Limbi
străine |r ) ; 1650 Desene animate ; 1650
Serial a SUcceaoarCn; 14,00 .Măseaua, de 
minte ;! 17,40 Mala Mujer (s); 1850 23
de milioane; 20,00 Actualităţi; 20,40 Rit
muri- m tizlcâle2£0O  TVM » Mesager: 
2150  Tribuna non-conformiştBor» 22,06 
TV5 Europe ; 22,30 Credo ; 23,45 Euro-
gol. . ■.

MIERCURI, 16 NOIEMBRIE 

- T V R  1
750 TVM •  Telematinal; 1050 Desene 

animate ; 10,50 Videolexicoa; 1150 Docu
mentar CFI; 12,20 Mala Mujer b/r);
14,10 TVR Iaşi şi Cluj-N.; 16,10 ţele-
reriţal; î&ţă Alfa gi Otpgga ; tîM TW e- 
discul muzicii populare; 17,40 sensul
schimbărilor; lAlO DeSene animate T1850 ' 
Magazin de politică internaţională; 19,30 
Salvaţi de clopoţel (serial); 205* Actua
lităţi o Meteo. •  Sport; 2*.45 Serial •  
Dr. Quinn (ep. 23); 21,45 Noi frontiere:
22.00 Reflecţii rutiere; 22,45 Interpreţi 
de muzică poptdară ; 2350 Confluenţe; 
23,50 întâlnirea de la tnieiml nopţii.

TVR 2
7.00 La prima oră; 95® Ora de mu

zică: 1050 Telejurnal Woridnet; 10,30 
Ciconografia (do); 12,00 Grong (r); 12,36
Valenţe interpretative; 1350 Caleidoscop 
CFI; 14,10 Serialul serialelor ; 14,35 Mama 
Jo (s); 15,30 Cultura în lume; 16,00 De
sene animate ; 16,30 Succesoarea (Serial);
17.00 Mini-eco ; 17,40 Serial o Mala Mu
jer ; 18,30 Emisiune în limba maghiară;
2050 Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale; 
2150 TVM •  Mesager; 21,30 Formula 3 
(cs); 22,00 TV 5 Europe; 2250 Serial •
Santa Barbara; 23,15 Cafeneaua literară.

JOI, 17 NOIEMBRIE 

TVR 1
7.00 TVM •  Telematinal; 10,05 Muzi

că uşoară românească ; 10,36 Desene a- 
ni triate ; 12,20 Serial (r). Maia Mujer ; 
1450 TVR laşi şl Cluj-N.; 165* Divertis
ment internaţional; 16,40 La orizont eco
nomia de piaţă; 1755 Milenii: 1855 De
sene animate; 1950 Medicina pentru 
toţi ; 1950 Salvaţi de clopoţel (serial);
2*50 Actualităţi o Meteo o Sport; 20,45

Serial o Om bogat, om sărac (SUA, ep. 
3); 21,30 Studioul economic ; 2250 Film; 
2350 Simpozion; 23.45 Actualităţi; 0,00
Serial o Fonsyte Saga (ep. 17).

TVR t
75Q La prima oră; 9,00 Ora de mu

zică : 10,00 Telejurnal Woridnet; 1059 
America muzicală; 11,30 Desene anima
te; 125* Nni frontiere (r); 13,30 Con- 
fluenţe; 14,10 Magazin social; 155*
Limbi străine (tţ); 16,00 Desene animate; 
1650 Serial •  Succesoarea; 17,00 Ceaiul 
de la ora 5; 19,00 Emisiune în limba
germană; 2058 Actualităţi; 20,40 Rit
muri muzicale; 21,00 TVM o Mesager; 
2150 Pro memoria ; 22,00 TV 5 Europe ; 
2250 Serial •  Santa Barbara; 23,15 Euro-, 
gol; 23,45 Studio-rOck.

VINERI, 18 NOIEMBRIE

' TVR 1
7.00 TVM o Telematinal; 10,05 Mu

zică uşoară românească; 10,20 Desene
animate; 11,50 MTV — mari hilari; 12,20 
Serial •  Mala Mujer (r); 1450 Actuali
tăţi ; 14,10 TVR laşi şi Cluj-N.; 16.00
Actualităţi; 16,25 Agenda consumatorilor; 
16,45 Pompierii vă informează: 17,00
Emisiune în limba germană; 18,00 Pro 
Patria; 19,00 Serial; 20,00 Actualităţi o 
Meteo o Sport; 20,45 Tezaur folcloric;
21.30 Film ; 22,55 Viaţa . parlamentară ; 
23,25 Actualităţi; 23,45 Romanţe şi melo
dii de neuitat; 0,30 MTV Eum Top 20.

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,00 Ora de :mţi-

zică; 10,00 Telejurnal Woridnet; 1050
Mag. satelit; ll,3o Desene animate;
12,00 Simpozion ; 13,00 Arene : 14,00 Va
rietăţi internaţionale; 1550 Vârstele pe
liculei; 16,00 Desene animate; 165* Se
rial o Succesoarea; 17,00 Bursa inven
ţiilor; 18,09 Videoclipuri ; 18,10 Serial 
o Mala Mujer; 19,00 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 2150 TVM e  Mesager;
21.30 Oameni care au fost; 22,00 TV 5 Eu
rope; 22,30 Muzica e viaţa mea; 23,00 
Teatru'TV.

SÂMBĂTĂ, 19 NOIEMBRIE

ŢVR 1 •:
7.00 Bună dimineaţa... de la laşi 1; 

8 5 0  Bună dimineaţa... de la Cluj-N. !j 9,00

10,00 Serial ş  Eu 
1050 Pas cu pas ; 11,30

w

1 * iţn

Şapte note fermecate; 
şl McGee (SUA);
Vârstele peliculei; 12,50 Povestea vorbei;
13,19 1001 audiţii; 1450 Actualităţi;
14,10 ORA 25 — TRANZIT TV •  Desene 
animate; •  Campionatele Mondiale 
gimnastică ; •  Seriale artistice ; 19.
Teleenclclopedia; 2050  Actualităţi; 20,45 
Film serial. Mancuso de la FBI (SUA, 
ep. 18); 21,49 ^Jriţul de Ia ora 10 (U);
22,30 Săptămâna sportivă ; 2355 Actua
lităţi; 23,45 Film serial •  Maddie şi Da- 
vid (SUA); 0,40 LlVE Dance Rio Show.

TVR 2
8,00 Întâlnirea de sâmbătă •  Program ril 

al Studioului TVR din Cluj-N; 1350 Est ^  
meridian. Magazin de sfârşit de săptă
mână de la Iaşi; 15,00 C.M. de gimnas
tică « Finala masculină pe echipe; 16,09 
Desene animate; 16,39 Serial •  Succe
soarea ; 18,00 Tradiţii; 20,40 Concert Joe *
JCocferr (CH); ?1,00 TVM •  Mesager; 22.00 
Film serial •  Sântă Barbara (ep. 50); 23,45 
Jazz—magazin. %

DUMINICA, 20 NOIEMBRIE

TVR I
8.00 Bună dimineaţa 1; 9,00 Abraca

dabra ; 10,00 Serial •  Fantastica familie
MeHop (Australia, 1992); 10,30 Lctmină din 
lumină; 1150 Viaţa satului; 18,00 Pe 
plaiuri natale ; 14,00 Actualităţi; 14,10 ;
Poşta T V ; 14,20 Desene animate; 14,39
Film serial •  Treptat — treptat: 15,00 
C.M. de gimnastică •  Finala feminină pe 
echipe ; 17,50 Serial SF. Star Trek —
Generaţia următoare; 19,15 Robingo;
2050 Actualităţi; 20,40 Film artistic. •
Ghidul bărbatului însurat (SUA, 1*67);
2240 Tragerea Loto special 6/49 şi Con
curs Pronosport; 22,20 Duminica spor
tivă ; 9,05 Actualităţi.

T V R  a
8.00 5 x 2 •  Magazin duminical •

Program al Studioului TVR din laşi; *45# 
Actualităţi; 14,19 FUm. * Pădureanca
(România, 1987); 1155 Desene animatei 
1650 Serial *  Succesoarea; 1750 Sera
te TV; 2959 Actualităţi; 21.69 TVM •  
Mesager; M5o Sport — studio; 22.09 
Poesls; 23,99 Serial * Santa Barbara (Ep.
51); 23,45 Varietăţi la cire. ---------



ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI 
POLITICI ANTICOMUNIŞTI 

ANUNŢA
Dl. BUCUR M1HAI, preşedintele 

A.F.D.P.R., face cunoscut că prevederile 
Dec. 118/1990 sub aspectul funcţionării 
Comisiei de acordarea drepturilor celor 
care au suferit pentru motive politice 
s-au prelungit până la data de 31 decem
brie 1995.

Persoanele care nu au înaintat actele 
la comisia mai sus amintită, sunt rugate 
să înainteze documentele respective — la 
Direcţia Judeţeană pentru Probleme de 

1 Muncă şi Protecţie Socială Deva, pe a- 
dresa Comisiei pentru Aplicarea Dreptu
rilor prevăzute de Decretul 118/1990.

S .C .F .D .P . P E T R O ŞA N I 
cu sediul în strada Gării, nr. 2, Petroşani 

A N D  N T  A
Conform aprobării R.C.F. Timişoara cu nr. 66/ 

03. XI. 1994, în ziua de 13. XI. 1994, între orele 6£5 1 
— 14,46, în vederea executării unor lucrări urgente ia ’ 
Calea ferată, se Închide circulaţia feroviară Pe tron- / 
sonul de cale ferată Merişor — Baniţa. J

ţ Vor fi afectate următoarele trenuri de călători 3 ţ 
/ — Trenul 2702 cu plecare din staţia CFB Simeria l
J va circula păn# tr staţia CFK Fu», de mm? se’fntoar»| 

ce la Simeria ca tren 2025. i
— Trenul 2702/2025 pe distanţa -Pui — Pet - «

şan» se anulează. (
— Trenul 2718 se limitează la staţia Petroşani, i e  ]

Unde formează trenul 2717 pe distanţa Pui — Petro- 1 
şani. i

— Trenul accelerat 264 şi 263 Arad —- .Timişoa
ra — Petroşani se anulează pe distanţa Petroşani — 
Subcetate.

•» Trenul 2025 rămâne în staţia Petroşani, de 
unde formează trenul 2026 ce va circula regulat.

— Garnitura trenului 2702, după formarea trenu
lui 2025, rămâne in staţia Simeria.

— Trenul 2026 pe distanţa Simeria — Petroşani 
se anulează.

*<■ Trenul 2734 pe distanţa Petroşani — Lupeni 
se anulează.

«• Trenul 2703 pe distanţa Lupeni — Simeria 
se anulează.

— Trenurile 32401, 20301, 23911, 32487, 23803,
23821, 29004, 23802, 20122, 23812, 20302, 23912 se 
anulează.

— Trenul 27301 cirCulă Cu dispoziţie B. 6 .
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S.C.0 EUROVENUS,xl.-

\

Anunţă clienţilor săi intenţia de ma
jorare a tarifelor maximale de cazare la 
VILA VENUS -— vilă brevetată cu 4 stele, 

£ după cum urmează; 
i 170 000 — străini 

100 000 — români
Pe aceeaşi cale anunţăm  şi majora

rea tarifelor pentru prestaţii târg auto 
duminica la:

5 000 lei — camioane 
3 000 lei — autoturisme 
300 lei — parcare.

S.C. SUINPROD S.A. ORĂŞTIE  
Organizează în data de 25 nov. 1994 

concurs pentru ocuparea postului de 
•  MANAGER

în conformitate cu prevederile Legii nr. 
66/1993. Informaţii suplimentare la se
diul societăţii, în Orăştie, str. Luncii, nr. 
1, tel. 641640. (92665)
■ —- 1—*-  -  ' - ■ i.ni.1 ii i t ■ -rrirrTm 111—-1 i— 1— ■ -nrTTTTmn—n r i r r î n r n - - r — irrW TriUMM rTir*'*1

S.C. MUREŞUL ŞOIMUŞ S.A. 
Achiziţionează anim ale:
—  b o v i n e

— porcine
. Preţurile conform normelor în vigoare. A- 
ţ sigurăm transportul animalelor. 
t Informaţii la telefoanele 625886, 668191

! TÂRG DE ANIMALE  I

j începând cu luna noiembrie 2994,! 
j Consiliul local al comunei Băcia organi-\ 
j zează în localitatea Băcia „TÂRG DE ANI- j 
: MALE“. Târgul va fi organizat lunar în  î 
* a treia duminică din lună. |

|  în  acest sens invităm crescătorii d e \ 
|  animale să participe la acest târg. în  lu- j 
j nile. noiembrie şi decembrie a.c., intrarea! 
»este gratuită. (92664) |

RODIPET S.A. DEVA
Anunţă începerea contractării de abonamente 

pentru anul 1995, cu începere de la 9 nov., la toate 
oficiile poştale şi la sediul filialei Rodipet din Deva, 
Piaţa Gării, nr. 2. Relaţii suplimentare la telefon 
613007.

Vă aşteptăm-

VREŢI SA  REZOL- \  
V AŢI PROBLEMA l 
APROVIZIONĂRII I 

MAGAZINULUI t 
D V?

» (
|  Nimic mai simplu! *

j S.C. COBRA COMALIMENT S.R.L.

I din Deva vă oferă peste 50 de sortimente > 
Ide produse alimentare, ţigări, detergenţi, J 
.* cosmetice. |
j începând de joi, 10 nov. ne puteţi % 
ţ găsi zilnic între orele 9— 17 la tel. 622425. j

j PENTRU AFACERI EXISTA  J 
* COBRA! \
I (92058] \

i --------------------i
j S.C. VICTOR LOWE EXIM S.R.L.

\
CRISTUR !

VINDE APĂ MINERALA KRAITEN \ 
I HARGHITA. |

I 750 ml — 519 lei j
j 330 ml —  312 lei j
j Preţurile includ TVA şi ambalaj. » 
] Informaţii suplimentare la telefon | 
|626372. (92670) j

ŢIGARETE DE TIMIŞOARA  

OFERĂ

S.C. SAM ANTA HUNEDOARA 

Telefon 716591

•  Carpaţi şi Bucegi
•  Snagov
•  Top
•  Pescăruş
•  Amiral

\

\
■ w  v

210 tei! 
360 lei | 
240 leii 
140 t e i i  

295 Iei |

Preţul include T V A ; livrare zilnică, j

\

l

BANCA
„RENAŞTEREA j 
CREDITULUI ; 

ROMANESC‘ S.A. J

Credit Bank Sucursala Judeţeană I 
Hunedoara — Deva

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. 8. j 
Vinde bt *

I

! i

S”ê *i7'6501;7,3°^^
ST Ă M  P I U

R A D IO  DEVA

, DEVASAT

21,00 Chestiunea zilei. R- 
misiune de Mihai latp- 
lici; 21,50 Film seriali 
Vegas; 22,40 Film artiştif: 

SÂMBĂTA,' 12. 11. 1994 Hoţul de diamante (SUA»|
1967). Cu: George Ha» 

0,00 V.O.A. Europe; milton, Joseph Coi
8.00 BBC; 10,00 Fun — Mărie Laforet; 0,30 Vi» 
Gabi; 12,00 Adolescenţa; deotext publicitar.
14.00 BBC; 16,00 Ziua a
Vl-a; 18,00 BBC; 19,00 LUNI, 14. 11. 1994 
Ziua a Vl-a «- H; 21,00
BBC; 21,30 Muzică; 22,00 9,00 Emisiunea An şea-
Disco. ra precedentă (reluare);

■ 15,30 Videotext publicitar:
DUMINICA. 13. 11. 1994 18,00 Deschiderea emfr-

simţii; 18,05 Desene a- 
_ 0,00 V.O.A. Europe; nimate: Peter Pan; 18X9
î* îi,** BBC; 8,3® Dedicaţii 'ivarspreasiera iiimefor. 
c  «twU-iks- 9,09 Amfiteatru Publicitate; 18,33 Noutăţi 

DE.; 10,00 Ritmuri du- muzicale; 18,47 D«cil- 
utinicale; 11,80 V.O.A. — mentar în serial: Austra- 
Top; 14,00 BBC; 14,30 Jia văzută din autofop- 
Weeh-end radio; 18,00 bil — partea I;
BBC; 19,60 Week-end ra- Tele 7 abc: Interzis bfcr- 
dio II; 21 Or: BBC; 21. ’j baţllor. Bnisiune de ABC* * 
Love songs. Fusariu; 20,15 Viva tefcj

■ ; 7; M,1S Ţara noastră ţra»,
portaJ); 21,2® Film seria):] 
Croazieră de lux; 22,161 
Staruri în concert; ' 22At»i 
Devasat. Fîhn artistici 

SĂMBÂTA, 12. 11. 1994 BAT 21. Cu; Gene Bacă-!
man; 0,25 Videotext pU-

9.00 Emisiunea din sea- blicitar. 
ra precedentă

î  14,0® Videotext publicitar; MARŢI, 15; II, 196#
*  18,60 Tele 7 abc. Con

certul de vineri; 19.00 9,00 Emisiunea din şea-
Fîfan serial: Casa din pre- ra precedentă (reluare); 
rie; 19,56 Tara t m#nui; 14,10 Videotext-puMfofoter; 
19,55 Clip viva; 20,00 Ea 18,00 Deschiderea emlsi- 
est de vest. Emisiune de unii; 18,05 Femei între- 
Radu Budeanu; 21,00 prinzătoare. Documentar 
Chestiunea zilei. Emisi- ŢV — Woridnet; ■ tSJŢl 
une de Mihai Tatnlici; Avanpremiera Stimelor. 
21^0 Film serial: Croa- Publicitate; 18,32 O seară 
zicră de Inx; 22,40 Clip Ia club: Muzică ameri 
viva; 22,50 tn miezul Tu- cană; 19,00 Teie 7 ah<. 
crwrilor. Emisiune de Li- As show. Ennsiune do 
via Pop; 23X0 FHni .• ar- Cornel Todea; 20JWL Cru- 
tistic: Un om pentru e- cea Roşie Americană. ,Do» 
laşitate (SUA, 1988), par- cumentar de Lucian Mim- 
tea a II-a; 0,45 Videotext druţă; 20,30 Cutia Muzi- 
pablicitar. cala ABC; 21,(R) DevasaL

întâlnirea de la ora 21,0®. 
DUMINICA, 13. 11. 1394 Din sumar: Desene ani

mate: Peter Pan o Ştiri
10.00 Emisiunea din •  Dedicaţii muzicale «■ 

seara precedentă {relu- Avanpremiera filmetof •  
are); 15,45 Videotext pu- Doctnpentar în serial: Oa- 
blicitar; 18,00 Tel© 7 meni şi aparate — Re- 
abc. Documentar; Jocul chin» de oţel (I) •  Sport 
cifrelor; 18,30 Liber să *  Publicitate: 22X0 Tei* 
alegi — ep. II; 19X® Clip 7 abc. Ţara noastră <re- 
viva; 19X5 Film serial: portaj); 22,35 Film serial: 
Casa din prerie; 20,25 Vegas; 23,25 Clip viVa 
Documentar: Jocul cifre- 23X0 Staruri în concert ; 
for; 20X5 Clip viva; 24,00 Videotext publicitar.

» apartament 3 camere, situat în Orăştie, J 
\str. Mureşului, bl. 10, ap. 11. Liătaţia  oa  j 
iauea loc în  data de 17 noiembrie 1994, ora >
*9, la sediul Judecătoriei Deva — birou I 
I executor judecătoresc. j |
|  Informaţii suplimentare Credit Bank, ţ ( 
JteU 611634.  ̂ ‘

i  REZULTATELE TRAGERII EXCEPŢIONALE IXMWT 
ţ din 10. 11. 1994

} Extragerea I: 39, 38, 53, 18, 42, 57, 45, 28, 17.
ţ Extragerea a II-a r 9, 76, 82, 90,-81, 74, 85, 62, 34,
1 45, 70. 80.
f  Extragerea a m-a: 66, 8, 56, 90, 23, 16, 24, 30, % 
I 76 84, 42.
i  ’ Fond de câştiguri: 23 256412 Iei.

t ---------------
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E X P R E S  
Tragerea din 10. M. 1994 

25, 2, 3, 52, 43, 7.
Fond de câştiguri: 18 711760 leL ,
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VÂNZAR1-
CUMPARARI

: •  Vând Nissan Kom- 
bi, motor rezervă, 5 005 
DM. combină ••• frigorifică, 
280 DM, maşină de Scris, 
7 0  DM, Buz VW, 13 000 
DM. Tel. 717982. (0090329)

I •  S.C. Agromec S.A. 
lila organizează la sediul . 
unităţii licitaţie pentru 
vânzare tractoare şi ma
şini agricole in fiecare 
zi de vineri,- ora 12. în 
lunile noiembrie şi dc- 
cembrie 1994, până la 

, vânzarea mijloaeelor fixe:’ 
oferite prin listele afişate.

(92840)

’ •  S.C. Sargeţia Fprest 
S.A. Deva scoate la  lici* * 
taţle: 5 buc. cai maturi;
3  bU c. mânji. Licitaţia va 
avea ioc în 18 noiembrie 
1994, la fabrica de che
restea Orăstie, orele 10. 
Relaţii la tel. 641329.

V (92852)

•  S;C. Muller In- 
vest S.R.L. Deva vin
de din stoc cherestea 
de răşinoase, dulapi 
şi laţuri. Informaţii

la tel. 618132, sau pe str. 
V. Branişte, nr. 7.

(92816)

•  Societatea (ro
mâno — franceză) „Le 
Capitan“ S.R.L. Auto 
piese, cu sediul In 
Ciopeia, vă oferă o 
gamă diversă de piese 
auto şi accesorii noi 
— import — pentru 
Renault 12, R 5, R .9, 
R 18 şi altele, la pre
ţuri avantajoase, in
clusiv anvelope toată 
gama. Informaţii tel.- 
fax: 954/ 621499 şi 
tel. 623706. (92817)

•  Societatea Ga
rant Consulting, tel. 
616449, facilitează vân- 
zarea-cumpărarea a- 
partamentelor, case
lor, terenurilor. Cum
părătorii sunt serviţi 
gră itu l (92167)

■ •  S.C- Corn brut ŞJR.L. 
Gristur vinde pâine albă 
la  preţul cu amănuntul 
de 6 5 9  lei/kg. Anunţă in
tenţia de mărire de preţ 

.in cazul creşterii preţului 
"de achiziţie la grâu.

(92807)

' * Vând en gros haine 
import Olanda, sortate, 
nesortate. Tel; 651961.

(92796)

•  Vând armă de vână
toare, Zam. Tel. 142, Ro- 
taru. (92825)

•  Vând casă cu etaj,
apă, gaz, garaj, grădini, 

1 4 0 0  mp, tel. 618575, De
va, ■ (92829)

•  Vând garsonieră con
fort I Deva, str. M. E- 
minescu, bl. 105, sc. 9, 
etaj II, ap. 21. (92834)

•  Vând microbuz Mit
subishi şi buz. VW pen-

>ţrti piese de schimb, con
venabili Deva, tel. 626237:

.. -(92835)
•  Vând tractor U 450, 

plug, disc, semănătoare pâ-
• ioâse, remorcă 2 osii, re
morcă bascul abilă. Relaţii 
ţel. 777432, orele 16—20.

(92799)
•  Vând armă mixtă de

vânătoare şi efectuez trans
port izotermă 5 tone. Tel.’ 
650961, "V (92796)

•  Vând apartament 3
camere; confort II, tel: 
624629. (92801)

•  Vând 4 jenţi cu ca
uciucuri pentru BMW. Tel. 
629913. (92759)

•  Vând cruci marmură,
'Simeria; str. Libertăţii nr. 
25. Tel. 6G1642. (92762)

•  Vând caroserie Dacia 
1310, tamponat spate, preţ 
negociabil. Tel. 611149,

' după ora 20. . (92842)
•  Vând apartament două

camere, str. Libertăţii De
va. Tel. 617925. (92794)

•  Vând avantajos garaj 
tip Bârcea. Tel. 624607, 
zilnic, după ora 16.

(92793)
•  Vând Dacia 1310 a-

variată. Relaţii la Dacia 
Service Deva — tinichige- 
rie. (92792)

9 Vând abricht multiple 
operaţii plus grosime, 4 
cuţite, 44# mm. Deva, 
str. Mărăsti, nr. 26.

(92788)
•  Vând apartament două

camere, telefon instalat, 
Deva, Aleea Armatei (lân
gă Unitatea militară), bl. 
1. ap. 7, ,etaj I, scara -J- 
.♦rele 14—17. (92784)

•  Vând casă, gaz, apă,
canalizare, grădină mare, 
preţ foarte convenabil. De
va, tel.- 625464. (92778)

•  Vând casă în LupenL 
5 camere, terasă, baie, 
bucătărie, beci, grădină- şi 
garaj, preţ negociabil. In
formaţii, tel. 560238.

(92771)
•  Vând apartament două 

camere, tel. 612183. (92894)
•  Vând nutreţ lucerna,

comuna Şoimuş, Lazăr To- 
vic, nr.- 365. (92865)

•  Vând . Dacia 1310, tel. 
621263. Ţr ?V (92824)

•  Vând pământ la şo
seaua naţională Simeria 
si Trabant 601. Tel. 660552.

(92811)
•  Vând 3000 mp teren ara

bil (intravilan) şi Ia Simeria 
Veche, lângă Biserică. Tel. 
617327. , (92813)

•  Vând bicicletă Moun-
tain Bike, 18 viteze, mini- 
mobrâ, televizor color. De
va, 617694. (92814)

•  Vând maşină paste
■făinoase, italiană,' nouă; 
tip Frescp, capacitate 35 
kg/oră, preţ convenabil. 
Deva, tel. 613105. (92819)

•  Vând maşină suc, si
fon cu accesorii. Tel: 
641996. (92820)

•  Vând Renault 10 Ma
jor, accidentat, cu 85 009 
km, cu piese schimb, ca
roserie, noi, 5 saci îngră
şăminte chimice complexe, 
tel. 621303; 624846.

(92823)

Z ia r  e d ita t d e  S .C . „ C U V Â N T U L  L IB E R * S A . D E V A  
<3/20/61871991 C o n t3 0 7 0 5 0 6 0 1  B .C .D e v a .C o d fis c a l2 1 1 6 8 2 7  

O e v a . S tr. 1 D e ce m b rie , 3 5 ju d .H u n e d o a ra .T e !e fo a n e :6 1 1 2 7 5 s , 
6 1 2 1 5 7 ;6 1 1 2 6 9 ;6 2 5 9 0 4 fa x 6 1 8 0 6 1 .C o n s lllu ld e  adm in istraţie?  
D u m itru  G h e o n e a  - p re ş e d n te , M in e i B o d e a , V lrg il C ri şan , 
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ac e s to ra . T lp an d  execu ta i la S .C . „ l’ O L ID A V A 'S .A . D E V A . I

9 Vând .-piese Skoda, 
radio, casetofon,- maşină, 
japonez „Orion". Tel. 
626291. , . (92867)

•  Vând Mercedes 19Q
E, an fabricaţie 1934, va
mă plătită, stare excep
ţională, GeoagiU-Băi, 648107.

(92818)
9 Vând rulotă- germană 

cu încălzire. Tel. 620285.
(92839)

e Vând ţuică dc casă, 
preţ convenabil. Tel. 
624292. (92844)
’ 9  Vând apartament două 
camere, complet renovat, 
cartier Progresul, preţ 3,5 
milioane, negociabil. In
formaţii,, ţel. 612378. (92836) 

9 Vând apartament ul
tracentral, două camere, 
etaj 3, tel. 616173, între 
orele 10—20. (92851)

9 Vând apartament două 
camere, zona Mioriţa, bl.
F. 13, 5 500 000, 618780.

- (92855)
9 Vând videoplayer E- 

lekta, 330 DM şi combină 
muzicală Satelit. 150 DM. 
Tel. 615313. (92858)

9 Vând apartament două 
camere sau schimb cu 
garsonieră. Tel. 623879.

- ' (92860)
9 Vând apartament 3 

camere Deva, Al. Crişu- 
lui, etaj I, 6 000 090 lei, 
negociabil. Te!. 626419.

(92861)
9 Vând căţel Pechinez, 

dau în arendă pământ în 
Rapolt. Tei. 669277. (92863) 

9 Vând ARO 243, 50 000 
'km, convenabil. Vând 
apartament central, 11009 
DM, 614340. (92869)

•  Vând apartament 4 
camere, hol central, De
va, relaţii tel. 623066.

. (92874)
ri 9  Vând apartam ent, 4 
Camere, excepţional, zona 
Dorobanţi. Tel. 617571. 

i ţ ■■■-.v v (92662) ;
9 Cumpăr armă ds» vâ

nătoare, calibru 5,6. Vaţa 
de Jos, tel. 139. (92872)

9 Vând apartament două 
camere şi chioşc Piaţa 
Obor (sau închiriez). Tel. 
711955, 714131. (1686)

9 Vând Dacia 1310 
Break, două maşini cusut, 
Singcr, mari. Tel. 714430.

(1592)
9 Vând apartament 2 ' 

camere, decomandate, lân- 
gă postă. Tel. 718319, o- 
rele 19—21. (1593)

•  Vând microbuz VW
Diesel, stare bună, preţ 
convenabil sau la schimb. 
Tel. 717129. (1594)

9 Vând magnetofon Ros- 
tov, instalaţii satelit, 
440 000; deosebite, toate 

noi, garanţie. Tel. 715213, 
715680. (1595)

9 Vând apartament 2 
camere, decomandate, e- 
taj II, tel. 722235. (1597)

9 Vând urgent casă, 
gaze, garaj, grădină, Hu
nedoara. Relaţii sî ofertă 
tel. 048/628616. \  (1599)
> 9 Vând apartament ’ 2 ; 
camere, Hunedoara, str. 
Eliberării, bloc 2, ap. 1.

(1690)
- •  Vând casă. Cristur, 
informaţii Cristur, nr. 375.

(1699)
9 Vând garaj, 24 mp, 

tel. 713729, după ora 19.
(1700)

9 Vând apartament 3 
camere, bdul Traian, U 

.1/85, tel. 715939. (1701)

PIERDERI

•  9 Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Szava Simona, 
eliberat de Forţele de 
Muncă Hunedoara. II de
clar nul. (1598)

■ •  Pierdut carnet şomaj;
pe numele Fetcu Mihaela, 
eliberat de Forţele de 
Muncă Hunedoara. îl de
clar nul, (91596)

ÎNCHIRIERI

9 Caut garsonieră pen
tru închiriat, exclus Da
cia şi Micro 15. Tel. 628757.

(92871)

9 Ofer pentru în
chiriat depozit en 
gros. Deva, tel. 622137.

(92863)

9  Caut apartament două 
camere pentru închiriat, 
mobilat ’ plus telefon. Tel. 
620775. (92853)

OFERTE 
DE SERVICII

9 Ofer servicii dc con
tabilitate. Tel. 619138; 
620898. (92828)

9 Predau - ore matema- 
tică, clasele V—VIII. In
formaţii la tel. 621143.

, . (92830)
: 9 Împrumuturi în lei 
primiţi la Casa amanet 

Simeria, zilnic 8—12; 15—17. 
Tel. 661721, (92020)

vi - 9  S.C. Comtour Lowfe 
S.R.L. Sântuhalm. anga
jează muncitori necalifi
caţi (bărbaţi). Tel. 621113.

- (92812)
9 Demontez Ford Es- 

cort pentru piese de 
schimb. Tel. 620775.

- - > (92853)
“ 9 Cooperativa „Moţul 
Crjş“, din Baia de Criş, 
angajează mecanic între
ţinere pentru rrlaşini de 
cusut, salariu negociabil. 
Tel. 125. (92859)

. 9 Student medi
cină, meditez l ieftin 
biologie. Tel. 620521.

(92856)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

9 Schimb casă, cu a- 
partament plus diferenţă 

' în Orăstie. ' Tel. 642029. ţ 
’ (92822)

COMEMORĂRI i

In 12 noiembrie, se îm
plinesc 6 luni de când a 
plecat dintre noi pe dru
mul fără întoarcere cel 
care a fost un bun- soţ, 
tată, .socru si bunic.

JOSAN NICODIM „  
din Boz, lăsând în su
fletele. celor care l-au iu
bit multă durere şi 
tristeţe.
„6 luni de când te-ai dus 
Un cuvânt nu ne-ai mai sptţs 
TOt te-am aşteptat să vii 
La soţie şi copii 
Dar degeaba aşteptăm 
Că tot nu te mai vedem”.

Dumnezeu să-l odih
nească. (0090335)

D E C E S E -

9 Comemorăm, as
tăzi, 13 noiembrie 
1994, un an de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a 
fost

CIOSA IOAN
din Roşcanl. Lacri
mile noastre şi flo
rile eternităţii îi vor 
străjui mormântul. Fa
milia. (92838)

9 Cu sufletele îndure
rate soţul Nicolae, fiii 
Ioan şi Adi, nora Mari- 
nela şi nepoata Adelina 
anunţă împlinirea ţinui an 
de când s-a dus pe dru
mul fără întoarcere drâga 
noastră ;

;v;- BOTA ELENA 
din Lunca. Nu te vom. 
uita niciodată. (92015)

9 Ana soţie, Sorin 
şi Daniel fii anunţă 
cu cea mai profundă 
durere încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
celui ce a fost un bun 
sî devotat soţ si tată 
: VIOREL FAUR 

Ceremonia religioasă 
va avea loc sâmbătă, 
12 noiembrie, la domi
ciliul familiei -din str; 
N. Iorga, nr; 9, orele 
13. Te vom păstra 
veşnic în sufletele şi 

- Inimile noastre.
(92854)

9  Un ultim oma
giu , celui 'care a fost 

VIOREL FAUR 
uri om minunat şi 
prieten bun. Sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Familiile 
Istrate, Cerbii. Tir- 
cob. ■,>, *

• -  1 ■... . ■

9 Salariaţii de la S.C 
Rorpsind, S.C. Sind Ituma- 
nia Deva deplâng moar 
tea fulgerătoare a colega-, 
lui

FAUR VIOREI.
şi transmit sincere con
doleanţe familiei îndoli
ate. (0090343)

9 Pierderea ta, frate 
drag

VIOREI. FAUR
va lăsa veşnic gol in ini
mile noastre. Puiu şi 
Gabi. (92854)

9 Zguduitoare vestea
morţii prietenului

VIOREL FAUR 
Sincere condoleanţe fami
liei! Familia Viorcl Jianu.
' ... - (92854)

9 Colectivul Teatrului 
de Revistă Deva aduce
un ultim şi pios omagiu
celui care a fost

VIOREL FAUR 
alături de sincere condo

leanţe adresate familiei. 
Dumnezeu să-l odihnească.

(92862)

9 Suntem alături de fa
milia îndurerată, la tre
cerea prematură în ne
fiinţă a celui ce a fost un 
soţ şi tată devotat, prie> 
ten sincer, si bun ■ coleg 

VIOREL FAUR 
Nu te - vom uita niciodată 
prieten drag. Familia la- 
cob Remus. (92854)

■ 9 Colectivul de prieteni 
şi colegi de muncă din 
timpul activităţii Iui 

VIOREL FAUR
sunt alături cU întreaga 
lor fiinţă de Nuţa,. Sorin 

’ şi Daniel la greaua şi i- 
reparabilâ durere, cauzată 
de moartea prematură 
scumpului lor soţ şi t a i o  
si ie adresează cele mai 
sincere şi profunde con
doleanţe, ' împreună cil 

■compasiunea şi regretul 
etern, pentru pierderea a- ; 
cestui om dc înaltă ome- 

_ nio. 1 (92857)
■ /. .
9 .Conducerea. Spitalului 

Orăşenesc Orăstie, întreg 
i personalul medical de

plâng trecerea în nefiinţă 
a celui ce a fost

Dr. BLÎNDEA IOAN 
şi transmite sincere con
doleanţe familiei îndoli
ate. . (9287-81

9 Procurorii clin 
cadrul Parchetului dc 
pe lângă Judecătoria 
Deva deplâng înce
tarea fulgerătoare din 
viaţă a celui care a 
fost t--.!-.

DA VIII MANII! 
pminent magistrat 
Suntem alături de 

familia îndoliată. Dum
nezeu să-l ierte şi 
să-l odihnească

■ (92663)

\ S.C'. AGKOTRANSPORT S.A. (
HUNEDOARA — DEVA ţ

Organizează selecţia pentru ocuparea pos- \ 
\ tu Iui de ? \
i •M ANAGER i
i In conformitate cu LEGEA nr. 66/1999 ş i '
? a N.M. nr. 1/1994 elaborat de FPS. J
/ Ofertele se vor depune In termen dc 90 I 
j  de zile de Ia data ultimului anunţ în ziar, în \ 
\ plic sigilat, la sediul din DEVA, str. Portului, \
j u r .  2. -
ţ Informaţii suplimentare Ia telefon 614941. ^

| S.C. ROMCAMION S.A DEVA \
 ̂ Organizează concurs de selecţie pentru \ 
\ ocuparea postului de \
\ •  M ANAGER \
\ în conformitate cu prevederile Legii 66/ \ 
\ £999- Ofertele sc v or depune la sediul socie- i 
j tăţii din Deva. str. Depozitelor, nr. 17. Con- V 
|  cursul va avea loc la 90 zile de la data ultirnei \ 
) apariţii. :

| ABONAMENTUL I 
jJLA „C U V Â N TU L LIBER“ |
J Puteţi să intraţi în jiosesia ziarului nostru ■ 
|  mai ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea de j

(abonamente. Costul abonamentului la ziarul |  
..Cuvântul liber“ Deva este de 1000 de Iei. nlus I„Cuvântul liber 

|  taxele poştale. I
I Factorii poştali şi difuzor ii de presă efec- ■  

tuează ‘ contractarea abonamentelor pe luna I 
I  decembrie. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de I

I* a intra în posesia ziarului preferat este abo- « 
namentul. I


