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Aşa după cum Ziarul 
nostru a mai anunţat, luni 
şi marţi, „regina" gim
nasticii feminine, Nadia 
Comăneci, ya fi oaspe
tele de onoki^ al muni
cipiului Deva, unde luni 
şi marţi cetăţenii din o- 
raş şi împrejurimi, ofi- ■ 
cialităţi de la prefectură 
şi municipiu au prilejul 
să se reîntâlnească cu , 
marea gimnastă a lumii, 
care a cucerit prima no
tă de 10 din istoria gim
nasticii feminine, aducând 
o glorie nemuritoare spor
tului românesc pe între
gul Mapamond. Prezentă 
în ţară, de luni, 21 no
iembrie, când s-a reîntors 
în patrie cu echipa noas
tră campioană de la Dort-

LUNi Şl MARŢI

mund — „şapte prinţese 
şi o regină" — cum fru
mos a titrat un ziar, Na
dia a participat la întâl
nirile protocolare de la 
preşedinţie, guvern şi Mi
nisterul Sportului, după 
care a plecat spre locu
rile sale natale, la Oneşti, 
iar ieri, a susţinut la Pa- , 
latul Sporturilor din Ca
pitală în compania campi
oanelor noastre Lavinia 
Miloşovici, ©ina Sogean, 
şi a logodnicului său Bart

I L A  DEVA
Conner un spectacol de 
gimnastică.

Deci, in dimineaţa zilei 
de luni (in jurul orei 8,30) 
este prevăzută sosirea în 
gara din Deva a Nadiei, 
apoi vâ urma vizitarea 
Liceului Sportiv şi a Cen
trului Olimpic de Gim
nastică şi primirea marii 
noastre gimnaste la Pre
fectură. A doua zi va ti
vea loc primirea la Pri
mărie şi Consiliul muni- 

' cipal Deva, unde i se va

ţnffiănă şL tiţlul de „Ce- . 
tăţeaii deOnoare", in ju
rul orei 10,00 se întâlneş
te cu publicul în faţa pri- 

: măriei.-în aceeaşi zi, Na
dia vas vizita şi oraşul 
Orăştie — expoziţia de 
blănuri de la Favior din 
localitate.

Nadia va fi însoţită de 
reporteri din presa scri
să, radio şi TV, precum 
şi de o echipă de filmare 
a reţelei americane de te
leviziune NBC. Toţi cei 
care au admirat-o în de
cursul anilor pe cea mai 
mare campioană a lumif 
din gimnastica feminină 
şi au' înconjurat-o întot
deauna cu multă afecţi
une şi bucurie îi urează 
„Bun venit la- Deva !“

V rtV W W rtW W W W iW

! Eveniment editorial ia Deva
In demersul său consecvent de a oferi iubitorului 

de carte, de cultură în genera,, lucrări reprezentative 
din literatură română, Editura „Destin" din Deva 
organizează astăzi, lâ ora 11, la Galeriile „Forma", o 
întâlnire cu opera scriitorului Ion Lăncrănjan.

Va fi> lansat volumul „Suburbiile vieţii* al tetra 
logiei „Coridorul 'puterii".

„...Cariera exemplară a lai Ion Lăncrănjan, 
care a refuzat atât ideea exilului”,» cât şi pe 
aceea de a-şi trimite severele cărţi protestatare 
peste graniţă, luptând ca ele să apară în Ro
mânia, este cariera unui disident veritabil. Proza 
lui Ion Lăncrănjan constituie una din cele mai 
dure critici care s-aii formulat la adresa comu 
nismului în Europa de răsărit...”

MIHAI UNGHEANU
(Alte relatări în pagina a Il-a)
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•  WASHINGTON. A- 
lianţa Nord-Atlantică nu 
trebuie să se grăbească să 
admită în rândurile sale 
state din Europa de est, 
deoarece Rusia „nu va ră
mâne cu mâinile încruci
şate" în acest caz — a 
afirmat preşedintele Ucra
inei, Leonid Kucima, într- 
un interviu acordat ziaru
lui Washington Post. Po

trivit explicaţiilor sale, dacă 
Polonia, Ungaria şi Cehia 
(candidaţii cei mai bine 
plasaţi) vor intra în NATO,. 
Ucraina se va găsi în po
ziţia unui „stat tampon" 
între doua tabere adverse.

•  PARIS. NATO inten
ţionează să extindă zona 
de securitate din jurul 
enclavei bosniace asediate 
Bihaci. De asemenea, se 
intenţionează recurgerea la 
lovituri aeriene, pentru a 
pedepsi orice încălcări co
mise de sârbii bosniaci — 
a afirmat, joi, ministrul 
francez al apărării, Francois
I.eotard, citat de agenţia 
Rcuter.

,0  LONDRA. Un expert 
al Scotland Yard-ului a 
fost arestat după ce anche
tatori ai poliţiei britanice 
au ajuns la concluzia că 
acesta fusese implicat în 
activitatea unei reţele de 
traficanţi de droguri, au 
anunţat surse oficiale lon
doneze, citate de agenţia 
France Presse. Expertul a 
fost arestat chiar în mo
mentul în care părăsea un 
laborator de cercetări, a- 
parţinănd poliţiei britanice, 
fiind acuzat de furt, Co
rupţie şi facilitarea pă
trunderii ilegale a drogu
rilor în ţară.

9
„Afacerile" de acest 

gen continuă în mai multe 
locuri din ţară, ele ur
mând cam aceeaşi for
mulă, aşa că nu le vom 
aminti. Vom stărui puţin 
asupra unui Fard Gra
nada, - cumpărat .de timi
şoreanul Avram Bălă- 
nean, tocmai din Belgia. * 
Legătură lui Milaş - cu 
Bălănean o face de data 
aceasta un alt intermediar 
intr-ale ilegalităţilor. Este 
vorba de Lucian Smolean 
din Timişoara. Şi se por
nesc la lucru. Factura 
în fals pe numele lui Mi
laş; proces verbal fals 
potrivit căruia autoturis
mul a fost adjudecat la 
o licitaţie organizată de 

I.C.S. Metalo-Chimica Cluj- 
Napocâ; 500 mărci pen
tru Milaş; introducereă

SI
autoturismului intr-o con
signaţie din Timişoara; e* 
liberarea unei alte fac
turi pentru a întări con
vingerea că maşina pro
vine din ţară; înmatricu- 
larea la Inspectoratul de 
poliţie a- judeţului Ti
miş... Şi acum o chesti
une destul de hazlie. Pe 
ştampila falsă (se pare 
făcută de Milaş) apărea 
cuvântul „cimice" nu 
„chimice" cum ar fi fost 
corect, Şi totuşi, treaba a 
ţinuţi Destul de mult 
dacă ţinem cont că s a 
ajuns la 13 facturi falsifi
cate. - :

Desigur că despre fie
care caz în parte s-ar 
putea spune câte .ceva. 
Noi nu vom intra în de
talii, dar mai ţinem să 
subliniem. următoarele:

•  Marea majoritate a 
celor ce au beneficiat de 
„serviciile" patronului din 
Şimleul Silvanici şi-au 
dat seama că acesta lu
crează cu falsuri. Totuşi, 
au scos banii şi au plătit 
ilegalităţile •  Cel mai 
mult a  scos din buzunar 
Gyorgv Iştvan Şimon 
din Sntu Mare. Pentru 
înmatricularea unui Mer
cedes Benz, cumpărat de 
la un cetăţean german, el 
a plătit: 700 mărci lui 
Milaş, 1000 mărci lui 
Gheorma şi 400 mărci 
lui Attila Tibenu Bla- 
ga! Aproximativ vreo

VALENTIN NEAGU, 
IO VIŢA DACIAN, 

procuror '

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cititorii noştri au sim
ţit, desigur, eă acolo în 
Occident, în organismele 
europene democratice, se 
întâmplă ceva. Ceva în 
legătură cu modul de a 
privi ţara noastră. Cum
va am zice că suntem 
chiar curtaţi. Să fie aces
ta rodul seminţei arun
cate în pământul fertil 
al Occidentului, de către 
diplomaţia românească ?, 
Să fie cumva urmarea 
activităţilor desfăşurate

ră central-europeană. Aşa 
cum aţi auzit ! De-o -via
ţă ştiam că suntem în 
Estul Europei, dar acum, 
datorită bunăvoinţei pu
ternicilor zilei din Occi
dent, am devenit ţara din 
centrul Europei. Nu ne 
supărăm, cî, dimpotrivă, 
ne bucură faptul. Am fost 
mutaţi cu un pas mai spre 
Soare Apune, spre ţările 
care deţin elixirul dez' 
voltării economice şi de 
mocratice.
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de diaspora românească ? 
Să fie rezultatul deselor 
vizite în străinătate ale 
preşedintelui nostru, par
ticiparea sa cu alocuţiuni 
la diferite forumuri in
ternaţionale ?

Nu suntem încă edifi
caţi cărui fapt datorăm 
această schimbare de a- 
titudine. Fapt este însă 
că diferite personalităţi 
(persoane importante) din 
lumea occidentală, deţi
nătoare de înalte funcţii 
in organismele europene, 
vorbesc pozitiv despre Ro
mânia ori de câte ori 
au prilejul. Şi prilejuri 
sunt destule. Fie că per
sonalităţile occidentale ne 
vizitează ţara, fie că dem
nitarii noştri se duc la a- 
ceste personalităţi.

Aşa am ajuns —şi tre
buie să ne mândrim pen
tru. această — să nu mai 
fim ţară fostă comunistă 
din estul Europei, ci ţa-

Să fie de bun augur !
Dar vai : I
•  Să nu fie doar un foc |

de paie. pentru cine ştie 
ce scopuri ascunse... I

•  Să nu fie doar o răs- | 
plată pentru cine ştie ce , 
sacrificii ce ni se vor ce- 1 
re... Să nu fie doar un I 
schimb de amabilităţi în | 
scopul transformării Ro
mâniei într-un cap de pod 1 
avansat împotriva impe- ; 
riului de la Răsărit...

•  Să nu fim consideraţi 1
eentral-europeni doar pen- | 
tru rolul de santinelă ce , 
ni s-ar rezerva pe dru
murile strategice ale Bal- I 
cânilor. j

•  Să nu fim socotiţi 
doar o ţară cu un po.ten- I 
ţial militar important în | 
zonă, folosibil în intere- , 
sele altora...

•  Să fim central-euro- I 
peni. dâr să fim noi inşi- i 
ne!

Gh. FA VEL |

W A W A V .W .'.'.V W A r.W .V A V A W .W .W A V A 'A W A '/.W A V i' ■M W .V A V W ^.V .V J.'A V /A V A V A V A V '
5

„STELELE CETĂŢII"
Sfârşitul de săptămână 

oferă, la Gasa de cultură 
din Deva, iubitorilor de 
muzică uşoară, aşteptate 
spectacole-concurs şi re
citaluri în cadrul celei de 
a Xll-a ediţii, a Festiva
lului iriterjudeţean „Ste
lele cetăţii". Acestea, sunt 
programate sâmbătă, 26 
noiembrie a.c., de la ora 
17, şi duminică, 27 noiem
brie a.c., când este pro
gramată şi Gala laureaţi- , 
lor. Prezintă Carmen Mo
vileam^ şi Adrian Gristea 
de la Televiziunea Ro
mână. (M.B.)

DUMINICA, ULTIMA 
ETAPA IN DIVIZIA G 
Duminică, în Divizia (?,

începând de la ora 11, şe 
desfăşoară ultima etapă a 
turului' Campionatului Di
viziei C, la fotbal — faza 
judeţeană. Spectatorii, su
porterii din Certej îşi pot 
urmări ■ favoriţii (fericiţi 
că sunt pe primul loc) 
pe propriul teren în con
fruntarea lor cu Minerul 
Livezeni. Dar şi iubitorii 
fotbalului din Brad, Si- 
meria, Hunedoara, Călan, 
Orăştie şi Teliuc pot să-şi 
ia rămas bun până la 
primăvară de la fotba
liştii profesionişti. (S.S.).
COMENZILE PENTRU 

PRODUSE DE 
PANIFICAŢIE

Pentru cei din Deva şi 
împrejurimi care doresc

sau au nevoie de unele 
produse de panificaţie şi 
vor să facă comenzi la 
sfârşitul săptămânii — 
franzele colaci ş.a. — 
o pot face şi sâmbăta di
mineaţa, între orele 8— 
12, la unităţile de specia
litate, aflate pe str. Mu
reşului, nr. 4 (peste linia 
ferată), franzelăria de pe 
str. Bariţiu (vis a vis de 
Liceul Pedagogic), şi str. 
G.A. Rosetti (la fabrica 
nouă do pâine). (S.C.)

SERVICII LA POŞTA 
ŞI SAMBATA

Şi sâmbăta este deschis 
la poştă, dar numai ; Ia 
Oficiul nr. 1 din Deva, 
între orele 8—12. Se pol 
expedia telegrame, scri
sori recomandate sau 
depune mandate poştale. 
De fapt, se pot efectua

toate serviciile de prezen
tare — abonamente , la 
presă, achitarea unor taxe 
cum este şi. costul abona
mentului la televizor 
(S.G.)

LA LIBRĂRIA 
„GARANT"

S-a pus în vânzare o 
carte mult aşteptată — 
„Codul manierelor în a- 
faceri" de Letiţia Bal- 
drige. Este vorba de „Re
laţiile dintre oameni la 
locul de muncă"; Şi o 
revistă „Business Tech". 
Menţionăm că * librăria 
deveană este deschisă si 
sâmbăta. (M.B:)

IN TOPUL 
MĂCELĂRIILOR

în „topul" măcelăriilor 
din Deva ar putea fi cel 
mai bine situate măcelă
riile S.C. Agro — Com- 
pany de pe str. Libertăţii 
(spre gară), SC. „Adi-Lia 
Gompany —• Impex SRL— 
pe bdul* I Decembrie 
(lângă „Arta"), _ ambele 
deschise şi sâmbăta, între 
orele* 10—18, precum şi 
măcelăriile din cartierul 
Viile Noi — lâ Mircea — 
şi măcelăria din hala 
pieţei (parter). In aceste 
măcelării preţurile sunt 
mai mici ca la „Comtim" 
si găsesti carne proaspătă. 
(S.G.)
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LA DEVA
NOTA EDITORULUI

Graţie soţiei şi fiului 
scriitorului, editura noas
tră are şaifta şi bucuria 
majoră de a inaugura cu 
volumul „SUBURBIILE 
VIETU“ ai tetralogiei 
„CORIDORUL PUTERII2 * * * * * * * * 11, 
care mai euprinde „ME
LANCOLIA ŢĂRANII", 
„RAŢIUNEA SUPREMA'' 
şi „DUPĂ ASFINŢIT — 
A TREIA ZI", seria de 
opere complete ale lui 
ION LÂNCRANJÂN.

Opţiunea de a începe 
acest lung şi de caznă 
demers, cu un roman î- 
nedit, de o asemenea an
vergura, o Justificăm prin 
dorinţa de a purie pe de

nului prof. dr. llie Bă- 
descu, care a avut şansa 
de a citi acest valoros 
roman în manuscris îna
inte de deeembrie'89 şi 
care, spre binele tuturor, 
la vremea respectivă şi-a 
aşternut impresiile pe hâr
tie'. ,-vs'ş'V;- ;

îi mulţumim pe aceas
tă cale pentru amabili
tatea cu care ni le-a pus 
la dispoziţie.

De asemenea, editorul 
aduce cele mai vii mul
ţumiri doamnei Iosefina 
Lăncrănjan şi domnului 
Ion Ferdinand Lăncrăn
jan, pentru modul în ca-

o parte la dispoziţia ci- re/ ştiu şi luptă ca aceas-
titorului această lucrare 
cât mai repede, pe de al
tă parte de a nu lipsi li
teratura şi cultura româ
nă de o valoare ce, cu 
siguranţă, îşi va afla lo
cul în galeria de aur a 
romanului românesc.

Ca formulă de prezen
tare, editorul a ales în 
locul studiului introduc
tiv „SCRISORILE” dom-

tă flacără vie, care este 
opera lui Ion Lăncrănjan, 
să fie veşnică.

Iar dumneata, stimate 
cititor, fii sigur că ţi se 
Oferă spre încântarea su
fletului şi a minţii o ma
rc bucurie.

DAN CÂMPEAN, 
directorul Editurii
' ■‘Ştârai~ :;

CUM ERA ION LĂNCRĂNJAN
N-am întâlnit intr-o viaţă destul de lungă un om 

de mai mare curaj ca Ion Lăncrănjan. Intrarea lui 
în viaţa literară a fost ea un răcnet de protest sau 
ca o uşă spartă prin care ar fi năvălit întunericul. 
Da, întunericul. Fiindcă în lumina roz-gălbuie, inodoră 
şi artificială a realismului socialist, a ţâşnit dintr-o 
dată,' prin scrisul acestui om, un tumult vital ire- 
primabii, întunericul torid al vieţii, cu adevărul Iui 
crud, cu neputinţă de'edulcorat şi mistificat. Ceea 
ce punea pe hârtie Ion Lăncrănjan, intr-o replică sau 
într-o situaţie, nu se putea clinti, ca autenticitate şi 
adevăr brutal, oricâte argumente contrare ar fi adus 
cenzorii sau îndrumătorii dogmatici ai epocii Şi în 
ce epocă a debutat. Doamne! La Poarta Albă, albia 
vechiului Canal era plină de oase, la Aiud, la Gherla 
sau Piteşti, temniţele gemeau de oameni, în Câmpia 
Bărăganului se întocmiseră staule de sârmă ghim
pată în care erau împinse, cu patul puştilor, turme de 
oameni. în marea lor majoritate — ţărani !

Când lori Lăncrănjan a publicat întâia lui poves- ■ 
tirp cu titlul „Cordovanii1' şi când „îndrumătorii* au 
protestat, tânărul a urlat cu filele In m ână: „Ştiu 
eu bine ce scriu t“, Acele file păreau mânjite de sânge ■ 
şi cenzorii s-au tras un pas înapoi, hotărâţi să-l ţină 
minte şi să-l execute dată viitoare. Pata -viitoare a 
fost să fie foarte curând, data viitoare a fost să fie 
mereu şi mereu, până la capătul zilelor lui Ion Lăn
crănjan, care n-a apucat să-şi vadă tipărite ultimele 
mii de file din cauza aceleiaşi cenzuri, care l-a cen
zurat şi după dispariţia instituţiei, când Bătrânul, 
cum i se spunea, a murit cu sile. A murit cu arma 
în mână. a murit împrăştiind adevărul despre lumea 
pe care a slujit-o, lumea lui ţărănească, lumea noas
tră românească.

PAUL ANGHEL — Mărturii
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iar specialiştii stau eu mâinile în sân
Din cele 11 'sate ale co

munei Sălasu de Sus, 10 
au fost cooperatîvizate, iar 
conform Legii fondului fun
ciar oamenilor1 trebuie să li 
se redea în posesie circa 
10 000 hectare de pământ. 
Rezultă, deci, din cele două 
aspecte la care ne-am referit, 
că aplicarea Legii amintite 
nu este deloc uşoară. A- 
cest adevăr însă nu justi
fică rămânerea in urmă 
înregistrată în ce priveşte 
împroprietărirea oamenilor. 
O să încercăm să funda
mentăm afirmaţia de mai 
sus.

S-au efectuat măsurători 
doar m satul Râu Alb, dar 
nici aici .operaţia nu s-â 
încheiat şi nu s-au întoc
mit fişele şi celelalte acte 
pentru înmânarea titlurilor

SÂMBĂTĂ, 26 
NOIEMBRIE

•  Au trecut 329 de zile 
din an; au mai rămas 36;

•  1855. A murit poetul 
polonez A O AM M1CK1E 
VVTCZ (n. 1798):

•  190t. S-a născut Ml- 
HAIL DRUMEŞ, scriitor;

•  1970. A murit VI,A- 
DIMIR STREINU (n. 
1902), critic şl istorie li
terar.

de proprietate. In satul de 
reşedinţă a comunei, mă
surătorile au ajuns la ju
mătate. In celelalte sate 
nu s-a măsurat nimic. De 
ce s-a ajpns în această si
tuaţie ? Fiindcă în prezent 
pe raza comunei nu există 
nici un topometrist — deci 
nu se lucrează la măsura 
rea terenului. Cele două 
specialiste venite de la 
I.P.H. Petroşani aU plecat 
fără să se ştie de ce şi 
dacă vor reveni. Aşijderea 
a prqcedat şi ■ ofiţerul care 
—- cum se cunoaşte la con
siliul local — a dezbrăcat 
haina militară dându-şi de
misia din armată. Un mem
bru al executivului consi
liului local care ne-a ru
gat să nu-i dăm numele 
ne-a spus că dnele Maria

DUMINICA, 27 
. NOIEMBRIE

•  S t M. Mc. IACOB 
PERSUL; Cuv. NATANA 
IL: S t  ONUFRIE;

•  1828. S-a născut Al, 
PAPIU-1LARIAN (m. 
1878), ort politic, jurist 
şi istoric român;

•  1885. S-a născut LI- 
VXU REBREANU (m. 
1944), scriitor;

•  1887. A murit PE
TRE 1SPIRESCU (n. 1838), 
cunoscut folclorist şi scri
itor;

•  1924. S-a născut poeţi 
NINA CASSIAN;

o 1939. S-a născut NI-

Tirea şi Maria Zeicânaru, 
do la centrul agricol, au 
urmat un curs de topome
trie — cel organizat anii 
trecuţi la Mintia. Deci, 
ştiu sâ măsoare pământul, 
dar refuză să facă aşa ceva. 
De altfel, dnele cu pricina 
vin rar Ia Sălaşu de Sus 
şi stau puţin. Activitatea 
dumnealor este şi foarte 
subţire. Ne spunea -un să
tean că cele două specia» 
liste nu s-au implicat a- 
proape deloc în insămân- 
ţarea păi oaselor, nici mă
car nu s-au ocupat de adu
cerea de seminţe de cali
tate, cum au procedat* spe
cialiştii agricoli din alte 
comune. Fiecare om eareâ 
vrut să-şi schimbe sămânţa 
a fost nevoit să se descurce 
singur şi mulţi s-au dus

la „Agrosem" Orăştie.
Deci afirmaţia noastrC 

din primele rânduri ale 
acestui articol nu este de
loc exagerată. Nu ne p ro  
punem sâ oferim soluţii 
spre rezolvarea situaţiei de 
la Sălaşu de Sps, dar so
cotim necesar că, organele 
judeţene, în special Corni* 
sia pentru aplicarea Legii 
fondului funciar, să : in» 
tervină.

TRAIAN BONDOR
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COLAE MANOLESCU, 
critic literar român;

•  1948. Ec. VIEGIL 
MADGEARU, fost mi 
nistru ■ naţienal-fărănist, 
este asasinat de legionari, 
in pădurea Snagov.
LUNI, 28 NOIEMBRIE
•  1881. S-a născut ŞTE

FAN ZWKIG (m. 1942),
scriitor austriac emigrant 
în SUA;

•  1923. S-a născut BAN 
TARCHILA, prozator şi 
dramaturg român:

•  1949. Este ucis de le
gionari NICOLAE IOR- 
G A (n. 1871), istoric, scri
itor şi oro politic.

SAMBATA, 26. XL 1994;
0,08 V.O-A. Europe;! 

7,80 Cafeluţa de dirti-] 
neaţă (I); 8,00 BBC;; 
8,38 Muzică populară;'
9.00 Cafeluţa de diml-! 
neaţă ( l i) ;  18,08 FunJ  
Gabi; 12,88 A dolescenţa; i
11.00 BBC; 14,38 Ziua! 

a Vî-a 0): 18,80 BBC;;
19.00 Ziua a Vl-a £IJ);i 
21,88 BBC; 2138 Mu-! 
zică; 22,88 Disc».
DUMINICA, 27. XI. 1994S

8,00 V.O.A.; 7,00 De-J 
dicaţii muzicale;
BBC; 8,30 Muzică popa»! 
Iară; 9f l O  Amfiteatru;;
10.00 Ritmuri dumini- •
cale; 11,00 Top V.O.A.! 
Europe; 14,00 BBC;*
14,30 Week-end radio1 
(1); 18,08 BBC; 19,00 !
Weefc-end radio (B);J
21.00 BBC.  ̂  ̂
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(Urmare din pag I)

2 500 000 de lei •  Frumoasă 
„afacere'-, nu? •  La e-
fectuarea unei percheziţii
la un autoturism Volvo
aflat la dormea,ul lui
Milaş s-au mai găsit alte
şase facturi completate in
fals m în cursul cercetă
rilor nu s-a putut stabili 
cu certitudine provenienţa
facturilor găsite asupri
inculpatului. Deşi el a

Patronul, falsurile si valuta (II)
susţinut că le*a prx-ufat 
de la un funcţionar de 
la I.CJSM.I. Timişoara, 
unitatea respectivă nu a 
confirmat că ar fi avut 
facturi cu serii similare 
•  Incertitudini planează 
şi asupra ştampilelor fo
losite, Este vorba de cele 
cu im presiuni le LC.S. M*- 
tâîo-cimice Cluj-Napoca

(despre acest „cimice" am 
mai vorbit) şi LG.SJM. 
Metaîo-Chimice Timi
şoara. Modul cum au fost 
ele contrafăcute nu s-â 
putut stabili, inculpatul 
susţinând că au fost con
fecţionate de Luca Fe- 
renez din Timişoara. In
vestigaţiile efectuate nu 
l-au mitut identifica pe

Feri, rezultând că Milaş 
este cel ce Ie-a realizat
•  Până in momentul in 
care Milaş a fost arestat, 
adunase mai bine de 3O00 
de mărci şi 500 000 de lei
•  Se pare că acest caz 
nu reprezintă decât o 
mică părticică din marea 
afacere ce se derulează 
în afara legii în privinţa 
înmatriculării autoturis
melor mai vechi de 8 
ani. :-'V ;

S.C. ADA*KALEH S.R.L. DEVA

Unic distribuitor.

următoarele specialităţi orientale:

•  halva cu diferite arome
•  rahat: portocale, trandafir, cocos, 

nucă şi alune
•  prafuri îngheţată, diferite
•  cornete
Adresa: str. Pietroasa, nr. 1, telefon 

054*627878. (92707}

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI Ş! AL 
CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN 

ROMÂNIA

FILIALA HUNEDOARA

Organizează cursori de iniţiere în contabi
litate şi informatică de gestiune, începând cu 

i data de 28 noiembrie 1994.
Informaţii la tel. $11758. şi 616279, între 

«rele 8,30—15^0. (114)

A K D A F
D e v a

str. Dragoş Vodă, or. 18 , 
Telefon 622299; 
HUNEDOARA —- 

MONTANA SJLL. — 
Hotel „Rusca** 

Telefon 713606

SOCIETATE PRIVATA DE ASIGURARE

VA STA LA DISPOZIŢIE C U ; 

Asigurarea de autovehicule CASCO
CARTE VERDE 
Asigurarea bunurilor in timpul transpor

tului
Asigurări de sănătate pentru călătoriile 
în străinătate.
Asigurarea clădirilor şi conţinutul aces- ’ 
tora. .
Asig arări de credite şi garanţii, 

managerului.

s ® r v i c ? >

Ş T A M P I L E  

S.C. M A G -

HOTEL' „DlANĂ** 
GEOAGIU - BAI

Lansează un nou produs răcoritor pe piaţă 
„Ţ1P-ŢUF**

Argumente:
— mai ieftin 
—■ mai sănătos
— M i reconfortant
— In standardele internaţionale.
Ţ«L 664/648286 ţ 054/648282.
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1982, ianuarie. •  5. Azi, 
oarecum pe neaşteptate 
totuşi, am început Călă
reţul de fum- Am scria 
şase pagini dimineaţa şi 
cinci dupâ-amiază, în con
diţii prielnice de linişte 
şi calm interior care au 
făcut ca textul să se aş
tearnă aproape de la  si
ne, fluent, fără eoator- 
siuni şi reveniri ehinui- 
toare. Dacă ar merge 
tot aşa. aş putea termi
na cartea în patru, cinei 
luni. Dar nu e cazul 
să-mi fac iluzii. Deocam
dată mă simt excelent» 
cu sentimentul acela in
comparabil de satisfac
ţie a lucrului bine fă
cut, pe care de mult nu 
l-am mai trăit. •  12. Pe
trecut două zile într-o 
Timişoară geroasă, bân
tuită de un vânt ascu
ţit, cu camera de hotel 
rece, prăvăliile , reci, 
tramvaiele reci. Până şi 
la X., unde am poposit 
cam în . grabă, înainte de 
plecare, şi unde mi-am 
revăzut locuinţa şi odaia 
copilăriei, mi s-a părut 
rece.. Poate şi din cauza 
mobilelor vechi, despe
recheate, care dau încă
perilor înfăţişarea unor 
hale de consignaţie, poa
te şi din cauza modifi
cărilor aduse locuinţei

CONTRAPUNCT

J URNAL
însăşi, a acelor paravane 
şi uşi improvizate, mes
chine, oricum întristă
toare, vorbind de la  si
ne despre mizeria de
clinului unei epoci. Pe
trecut câteva ceasuri a- 
greâbile, în prima seară, 
la C. Şi, la prânz, la 
„Cina”, fostul „Carlton“, 
singurul iocal din Timi
şoara care a reuşit să-şi 
menţină vechiul presti
giu : elegant, curat, li
niştit, serviciu ireproşa
bil şi — culmea 1 — chiar 
cald, încolo, şi aici, ca 
pretutindeni, aceeaşi mi
zerie. Mizerie cu varia
ţi uni, dc la un loc la 
altuL I,a întoarcere, tre
nul pleacă cu trei ore în
târziere, timp pe care îl ţ 
petrecem în holul gării, 
în picioare, în frig, în 
mijlocul acelei raişuneli 
sordide şi suspectei •  
Suntem în 26 dat cu 
mult timp înainte încă 
aii început exhibiţiile a- 
duîatorii şi s-au slobozit 
corurile encomiastice. S-a 
adaptat şi programul tv., 
s-a scos tot ce e străin, 
muzică, teatru, film, până

.şi serialul de luni, spre 
a face Ioc producţiilor 
idolatre. In Suplimentul 
literar-artistic al „Scân
teii tineretului”, tinere
tul nu se lasă mai pre
jos, arată şi el ce poate. 
S-au dezlănţuit, fireşte, 
ca de obicei, printre pri
mii, poeţii. De scatofagii 
de profesie nu mă mir, 
dar m-au stupefiat până 
la  durere poeţi onora
bili, pe care-i socoteam 
integri, un H. B., un A. 
P„ o D. C., cea care ia 
Conferinţa Scriitorilor a 
rostit atât de patetic a- 
devârul gol-goluţ, stâr-' 
nind entuziasmul şi a- 
deziunea spontană a să
lii. Şi acum? Ce să creţi 
despre asemenea specta
col care reînvie vremea 
de tristă amiptire a ge
nialului părinte şi în
drumător Xosif Visariono- 
vici? Să vezi şi să nU 
crezi... Totul e să nu-ţi 
pierzi cumpătul,» capul, 
dreapta judecată. Şi să 
crezi „neabătut” că vei 
apuca să vezi şi -sfârşi
tul spectacolului, când 
luminile se vor stinge,

fanfarele şi focurile de 
artificii vor conteni, «ar 
din măscărici se va scur
ge tărâţea. •  O „reaşe
zare” a preţurilor în 
medie cu 35 la sută e 
iminentă. Va trebui să 
renunţ la cel puţin jumă
tate din revistele abo
nate de ani de zile şi 
care mă apărau de sen
timentul izolării. •  28.
Acută criză de energie 
electrică. Programul tv. 
se întrerupe (nai nou, 
zilhie, între 18 şi 20. 
Tar* e guvernată prin 
decrete care anulează alte 
decrete. Impresie din 
ce în ce mai apăsătoare 
de haos generalizat. Şi 
— cel puţin pentru viîto- 
rtţl apBŞŞHăt — nu se 
întrevede nici o ‘ ieşire, 
înseamnă că încă nu 
s-a atins acel punct cri
tic dincolo de care intră 
în acţiune Principiul Su
prem al Ordinii şi Echi
librului, cum îl numesc 
eU pe Dumnezeu. El e- 
xistă însă şi se va ma

nifesta implacabil, nimeni 
nu mă va putea convin- ; 
ge de contrariul. N-avem 
nevoie decât de' răbdare 
şi de speranţa că vom 
apuca să vedem şi noi 
clipa aceea.

RADU CIOBAN'U
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— La doar câţiva paşi 
temporali avans faţă de 
ajungerea la Deva, soli
cităm poetului George 
Ţâr nea un „Cuvânt înain
te” al autorului.

— Cuvântul, înaintea au
torului, legat de Deva, este 
unul drag. Pentru că ce 
altceva poarte să fie a- 
tunci când e vorba de De
va, ştiind că-mi este dra
gă de prea multă vreme. 
Dacă stau să mă gân
desc bine, chiar dacă, din 
punct de vedere biogra
fic, sunt legat de jude
ţul Vîleea, ea judeţ na
tal, pe meleagurile5 hune- 
dorene m-am întors de a- 
tâtea ori şi am stat atâta 
vreme, încât nu ştiu care . 
dintre cele două judeţe, 
afectiv, îmi aparţine mai 
mult. Oricum, la Deva 
s-a întâmplat să vin. atât 
de des, să am atâţia prie
teni, încât, parcă, ajung 
cu mai mult drag la Deva 
decât Ja Rîmnîcu Vîleea.

— Cele două volume, pe 
care urmează să le lan
saţi şi la Deva, se nu
mesc : „Cartea necuprinsu
lui” şi „Cartea cu iubiri 
secrete”. Teoretic sunt 
două volume. Practic, nu 
ştiu, nu vreau să ştiu 
care este primul din se
rie. Vă întreb însă: „a 
arunca” pe piaţă „necu
prinsul” şl „iubirile se
crete* este un curaj sau 
doar o obligaţie morală 
faţă de locuitorii cetăţii?
. *■— Şi una şi alta. Dar, 

în acelaşi timp, consider

eu că mai mult decât a- 
mândouă, este o nebunie. 
Şi poetului nu-i stă bine 
să fie altfel decât nebun. 
Pentru eă numai nebunii 
gândesc despre realitate' 
altfel şi numai nebunii pot 
să pună Ia loc lucrurile 
strâmbe. Iată care este 
menirea poetului In vre
muri strâmbe, cu oameni 
strâmbi, cu mentalităţi 
strâmbe şi cu gânduri 
strâmbe. Dar, anecdotic

de versuri ale mele, ci şi 
a compacţ-dîşcului lui Şte
fan, cuprinzând colinde,:

— Cele două volume de 
versuri ale dv. au apărut 
sub egida Editurii „Tane- 
ra“ al cărei djrector ge
neral sunteţi. Care vă sunt 
gândurile din acest punct 
de vedere?

— Proaspătul editor care 
sunt a instaurat o poli
tică editorială de-a drep-

INTERMU CU POETUL GIOBGEiTAENÎEA

vorbind, ceea ce mă bu
cură cel mai mult este că o 
bună parte din „Cartea cu 
iubiri secrete” — primul 
volum — s-a clădit tot în 
judeţul Hunedoara, în tur
neele pe care le-am făcut 
cu minunatul meu prieten 
Ion Dulămiţă, directorul 
Casei de cultură din Pe
troşani şi, undeya, pe 
Valea Rîului Mare, la 
Gura Zlata. Iată de ce, 
poate, cei mai îndreptă
ţiţi iubitori ă i poeziei 
mele, cei mai îndreptăţiţi 
să aibă privilegiul unei 
lansări deosebite, sunt hu- 
nedorenii şi, In mod spe
cial, devenii. Le promit 
că atunci când am să a- 
jung acolo — la sfârşitul 
lunii noiembrie — începutul 
lunii decembrie —, îm
preună cu bunul meu 
prieten Ştefan Hruşcă, poa
te  o  să te oferim o dublă 
bucurie : nu numai lan
sarea celor două volume

tul vehementă, preţurile 
cărţilor pe care am să le 
scot sunt nişte preţuri 
prohibitive, pentru că ci
neva trebuia să pună de
getul pe o rană profundă, 
reală, dar pe care nimeni 
nu vrea s-o arate. E vor
ba de soarta artistului ro
mân, în general, nu nu
mai a scriitorului, care, 
tocmai în această perioa
dă de tranziţie, o duce 
mai prost decât a dus-o 
vreodată. Mi se pare . stu
pid ca o carte de poe
zie să coste mai puţin 
decât o bere Heineken. Mi 
se pare stupid ca o carte 
de poezie să fie un obiect 
pe care sâ-î oferi de po
mană. De altfel, promit, şi 
nu întâmplător devenii 
sunt cei care vor citi a- 
ceasta promisiune prima 
dată, că un volum la care 
deja lucrez să se nu
mească .Apropo de po
mană”.

— Şi o ultimă întreba
re : „Ce. aţi dori cititori
lor dv. ? Probabil că a- 
ceste cărţi vor poposi sub 
pomul de Crăciun al mul
tor deveni, deci, întor
când puţin întrebarea, ce 
aţi dori să -vă aştepte în
tâlnirea cu publicul de- 
vean ?“

' -— Azi, la Alba Xulia,
unde Se întâmplă minunea 
asta de interviu, am avut 
întâlnire cu copiii unei
şcoli. Am să repet ce 
ie-am spus lor : există două 
lucruri', esenţiale, pentru 
Copilărie, care au devenit 
Inaccesibile copiilor : dul
ciurile şi cărţile, Pentru 
părinţi, problema haine
lor, a încălţărilor este o 
problemă dureroasă, dar, 
pentru un copil, faptul 
că nu-şi poate cumpăra o 
bomboană în fiecare zi, e 
mai dureros decât toate
celelalte cu care ne în
tâlnim. Sunt convins că 
vor fi foarte puţine pa
chete sub pomul de Cră
ciun care sa cuprindă a- 
ceste cărţi, tocmai din
pricina preţului, dar, în 
acelaşi timp, sunt convins 
că dacă în puţinele pa
chete care vor cuprinde şi 
alte lucruri preţioase se 
va afla una din aceste 
cărţi, atunci, oamenii a- 
ceia au ceva din _ nebu
nia autorului. Deci, cred 
în şansa extraordinară a 
salvării prin vers...

CAMELIA STÂRCESCU, 
studentă
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La Editura „CALAUZA*

eugen Evu „AMARUL MIERII”
Scriitorul este cronicarul vremii lui, 'dar atunci când 

pana picură cuvintele din inima unui poet, tensiunea 
comunicării, mai ales în cazul nostru, arde d e , la 
sine orice convenţie, şi cu atât mai mult convenţia 
simbolului depărtat şi palid. Dacă poetul este Eugen 
Evu, iar volumul se numeşte „Amarul mierii', atunci 
poezia e sinceră, curată, Curgând într-un decor de exer' 
citii sentimentale pe o pânză de regulă in.alb. Dar pe 
acest fundal există un balans al poetului intre paradis 
şi infern, între viziunea infernală şi cea suav-angelică.

Deşphizănd volumul amintit, ne trezim „In proga- 
dia cu scumpie” unde „Miroase a veşnicie”. Versurile ne 
amintesc desigur de cel căruia i s-a dedicat poezia inti
tulată „Lancrâm”, şi care susţinea, după cum ştim cu 
toţii, că „veşnicia s-a născut la sat”. Dar: „Sus de 
Lancrăm, la izvor,/ Tace taina tuthror". Găsim apoi 
şi taina lui Eugen Evu : „Doar el cunoaşte arderea ce- 
nseamnă/ Poetul Mire, Bradul consacrat”.

In poezia „Muza” apare deja acel decor alb despre 
care vorbeam: „Te mai presimt în darul mirt al ier
nii/ Tulburător ascunsă-n înflorirea/ Acestor febre, re
trăind iubirea — /  Cândva omăt neprihănit, sub sâ
nii...” Poetul nostru nu putea folosi aici decât o rimă 
îmbrăţişată.

Se pare că nici unui poet nu-i ajunge o muză închi
puită. El are nevoie şi de amintiri dragi pe care să le 
poată aduce aproape, ca-n poezia „Şoptit {Măriei)”i 
„închide ochii-i prea lumină !/ Stai între mine şi cu
vânt/ Afară iama va să vină —/ Tu cine eşti, eu cine 
sunt ?/ S-aud ninsorile de nuntă/ Spre unde merg? De 
unde vin ?...”.

Eugen Evu luându-şi sufletul în palmă şi-l alintă cu 
o  altă amintire- Aceea a Zenoviei: „Ţi-aş aminti cUra 
spuma căpşunilor verii/ O striveam cu buzele între
deschise profan/ Şi primul sărut, alfabet ai căderii,/ 
Sub merii sălbateci, înflorea diafan...”, /  -

Dar să ne întoarcem în „alb” şi să ne apropiem 
de poezia „Elegie din lunga iarnă”, care ne oferă un 
tablou bacovian. Poetul ne îneacă in zăpadă : „şi cor
bii fumegând asupra, roată,/ mai caută plopii prăbuşiţi 
sub veac,/ şi ninge şi ni»soarea-i vinovată/ şi nu-mi gă
sesc prin cântec nici un leac.../ Adun cu ochii jefuiţi 
ninsoarea / .  şi între braţe cerul răsturnat / se face mă- 
năstire-n răsuflarea/ oraşului bătrân şi poluat”.

Citind „Amărui mierii” de Eugen Evu, cartea apă
rută de curând la Editura deveană „Călăuza”, în co
lecţia „Lucian Blaga” şi lansată în cadrul „Salonului 
hunedorean al hărţii”, îţi rămân în minte câteva cu
vinte care te urmăresc: ninsori, iezi, cocori, cuţit, dra
goste. Transilvania : apare frecvent cuvântul moarte, 
dar lângă el e prezentă lumina si culoarea verde.
.. In poezia „Auzi, în pietre mieria...”, poetul inundat 
de, verde deschide florile cireşilor în ruguri albe, adu
când u-ne o lumină aparte în suflet: .Peste oraşul 
Zguduit de muguri/ Ca de-un cutremur verde, semafo
rul/ Deschide-n flori cireşii, albe ruguri ;/ Lumini des* 
bulţe-aude Visătorul !”

De fapt versurile anterioare ne amintesc că voi lumii 
„Amarul mierii” poate fi apropiat de „Anotimpurile” 
lui Vivaldi. în carte se succed anotimpurile într-o cur
gere când lină, când tumultoasă. Stă din nou ascuns 
versul, chiar dacă anotimpul e altul: „Dar unde sunt 
zăpezile de altădată”.

ROD1CA LAZAR

Din tainele limbii
•  Cazual, adj., care are caracter întâmplător, care 

depinde de împrejurări ; accidental, fdrtu it: care a* 
fată cazul gramatical. Itesinenţă cazuată == element 
morfologic pentru stabilirea cazului (fr. casuel, lat. 
casuaiis):

1. Aceste probleme s-au discutat cazual în anumi
te împrejurări.

» Cazuar, s.m., gen de păsări mari din Oceania, a- 
semănătoaro cu struţul, cu o creastă cornoasă pe frun
te şi pene negre, întrebuinţate ca podoabă (Casuar,us 
casuarius) (fr. casoar, it. caşuario, din cuv. malaez) :

1. Un'singur cazuar reprezenta specia lui îh .muzeu! 
vizitat de copii. ~

Cazual şi respectiv cazuar includ în structura lor 
un număr de şase sunete şi litere identice, exceptând 
ultimele, 1 şi f, din ultimele silabe ale celor două.cu
vinte, care alternează, creându-se astfel două sensuri 
diferite.

•  Paladin, s.m. (în evul mediu), nobil slujitor la 
palatul unor regi în apusul Europei;, (p.ext.) cavaler ră
tăcitor din evul mediu, în continuă căutare de aventuri 
eroice; (fig.) bărbat voinic, .îndrăzneţ, însufleţit de5 
sentimente cavalereşti (fr. paladin. it paladino) :

1. Să fii paladin era un act demn de curaj şi bâr* 
băţie.

•  Palatin, s.m., mare demnitar în palatul regdor în 
evul mediu, guvernator al unei provincii (lat. pala- 
tinus) :

1. Fusese palatin mulţi ani intr-o provincie cunos
cută ca fiind războinică.

Paladin şi respectiv palatin conţin fiecare câte şapte 
sunete şi litere identice, în afară de silaba a treia a 
cuvintelor menţionate, în care aceasta începe cu d în 
primul cuvânt şi respectiv cu t în cel de-al doilea. 
Bineînţeles că acest aspect schimbă şi înţelesul lor, fie
care căpătând alt înţeles.

T T "~ . > , VALLNUN BKETO'fEAN
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Birouri în SUA, repre
zentanţe în Europa, sei
furi în ţările Golfului, 
conturi în Elveţia. Pen
tru a finanţa „războiul 
sfânt" Hamas şi grupă
rile fundamentaliste isla
mice au creat o reţea e- 
conomică la scară plane
tară. Banii, după o „al
bire" în bănci sigure,-iau 
călea Orientului Mijlociu 
prin Iordania graţie unei 
obscure activităţi bazată 
pe curieri speciali — 
„furnicile". Gel puţin a- 
cesta este scenariul ge
neral prezentat în numă
rul din 21 octombrie,, al 
cotidianului italian „Cor- 
riere della Sera", citând 
un discurs al premierului 
iseăelian Ytzhak Rabin.

Extremiştii palestinieni 
• ar dispune de mai multă 

■ vreme- de o formidabilă 
acoperire reprezentată de 
Islamic Association for 
Palestine (IAP), cu baza 
în Dallas (Texas) şi fi
liale în Arizona, Califor
nia şi Ohio. Centre de

coordonare în contact di
rect cu Cisiordania şi 
Gaza activează la Alexan
dria (Virginia) şi Chi
cago. în acest ultim oraş 
funcţionează „United as
sociation for research e 
studies", considerată o 
organizaţie in serviciul 
integraliştilor. în Florida, 
în schimb, este foarte ac
tivă o celulă a Jihadului 
islamic, formaţiunea ce 
încearcă să-şi impună 
prezenţa in teritoriile o- 
cupate de israelieni pe 
calea atentatelor. Promo
vând conferinţe şi reuni
uni „fraţii" americani nu 
fac decât să adune fon
duri pentru Internaţionala 
islamică. -

Al doilea pol financiar 
al integraliştilor s-ar a- 
fla dincoace de Atlantic, 
în Marea Britanie. Ser
viciile secrete engleze au 
confirmat de altfel că 
fonduri importante au 
fost expediate către miş
carea Hamas din partea 
asociaţiei „Palestine and

I V 

!

Lebanon Relief Fund" cu 1 »
sediul la Londra. Fun- i I 
daţie în cadrul căreia i ! 
este foarte activ, chiar J | 
dacă în mod discret, cân
tăreţul, ţie notorietate, este 
convertit acum Ia Islam,
Cat Stevens.

Dar, desigur, marile 
resurse ale integraliştilor 
trebuie căutate undeva 
mai aproape de ei, prin
tre ayatolahii iranieni şi, 
şeicii „moderaţi" din Golf. 
intre care, nu trebuie să 
ne mire, se află magnaţi 
din Arabia Saudită şi 
Kuweit.

Să ne amintim, de pildă, 
că in 1990, cu ocazia u- 
nei întâlniri la nivel 
înalt a ţărilor arabe, re
prezentanţii emirului ku- 
weitian se lăudau că au 
trimis mişcării Hamas 60 
milioane de dolari. O 
sumă enormă, ţinând sea
ma că pentru confecţio
narea unei autobombe 
sunt suficienţi doar 40# 
de dolari.

A durat 43 de ani o- 
diseea lui Cho Chang 
Ho, un ofiţer din arma
ta sud-coreeană, făcut 
prizonier de chinezi în 
1951, în timpul războ
iului din Coreea. Cho, 
care are acum 64 de ani, 
a fost recuperat dumini
că, 23. octombrie a.c., de 
o navă sud-coreeană pe 
când naviga în derivă

Mi

J DUPĂ 43 DE ANI, 
j DIN NOU ACASĂ !

j--------------
i la bordul unui vas de 

pescuit. A povestit cum 
J a petrecut 12 ani, pâ- 
( nă în 1963, într-un la- 
»găr de prizonieri din Co- 
ţ  reea de Nord, fiind tri- 
* mis apoi la muncă for

ţată într-o mină, până 
în 1977. în sfârşit a re
uşit să fugă din Nord 
trecând graniţa în Chi
na unde,, după mai mul
te peripeţii, s-a îmbar
cat pe un ‘vas de pes
cuit care l-a condus, în 
sfârşit, spre libertate.

I

Porumbel peste Iordan
Poşta israeliană a emis o marcă pentru a celebra 

\ tratatul de pace cu Iordania. Este o dovadă a impor- 
[ ăinţei pe care Israelul o dămoilor raporturi cu regatul 
îhaşemitdupă 47 de ani de stare de război. Pe marca poş'
1 tâl*?este deşirată o răscruce şi un indicator rutiei 
| îndreptat .spre cer, cu inscripţia PACE, scrisă în en- 
■ fiiajBă, arabă şi ebraică. Această' Serie a fost francată 
* iui o flri înai*i ce reprezintă un porumbel supraâjnprb 

nat • pe Steaua lui David.Marca poştală a* fost dese- 
^ ă sd e ’«efâstul Roneii Soldberg. 7

Cemobâlul spaniol
jŞpania şi-a avut propriul • Cernobâl — ce e drept 

J de Biai - mici: dimensiuni — în 19TO, dar autorităţile 
f franchlste?ăUT4mpus- o cenzură absolută, preferând să 
' lase populaţia să consume fructe şi legume contamina
nte, decât să rişte un scandal. Această informaţie a a- 
i părut săptămâna trecută în cotidianul „El Pais", care. 
î oferă numeroase detalii privind cel mai grav accident 
'nuclear din istoria Spaniei. Ziarul acuză guvernelr 
! democratice, perindate la conducerea ţării după moar- 
]tea lui Franco (1976) care au continuat să păstreze 
i tăcerea, împiedicând astfel efectuarea de cercetări pen- 

î t r u  evaluarea efectelor nocive suferite de populaţia 
! J madrilenă. Accidentul a avut loc la 7 noiembrie 1970,
* la Centrul de energie nucleară a Universităţii din Ma- 

id. - - . : .

Navă în flăcări
Şapte morţi, 39 de răniţi şi cel puţin 20 de dispă- 

;! ruţi. O plimbare turistică pe un lac din Coreea cen- 
7 trală, la 150 kilometri de capitală, s-a transformat în 

tragedie. .Vasul," care transporta 131 pasageri, plus 
' membrii echipajului, a luat foc în timpul navigaţiei.
J Victimele sigure sunt dintre cei care, pradă panicii, 
i s-au aruncat în apă fără colaci de salvare şi nu au 
î mai fost apoi în măsură să ajungă înotând la ţărm. Du- 
1 pă părerea poliţiei multe alte cadavre ar putea să se 
i găsească încă în interiorul navei scufundate, din rân- 

dul celor care, imobilizaţi de flăcări, nici n-au mai 
■ J putut încerca să se salveze înot. - ;■ i

; Monstru marin în Marea Barents
! Corpul în descompunere al unui animal marin 

J  până acum necunoscut, a cărui înfăţişare aminteşte pe 
I < aceea a unui dinozaur, a fost descoperit pe o coastă < 
'î a Peninsulei Pescarilor, la nord de cea mai nordică i 
! J aşezare urbană din Rusia, Murmansk. Straniul animal |

. ] i e acoperit în parte cu pene şi în parte cu blană, în ' 
>|vreme ce în interiorul său s-a găsit, spun descoperi-!; 
S torii, un lichid foarte asemănător cu sângele. Lung J i 
! de 12 metri şi lat de 1,5 m, imediat ce a fost scos din 
'apă animalul a început să se acopere cu un fel de 

S grăsime albă. Corpul, care se pare că a ajuns la ţărm 
ţ  împins de valuri în timpul unei furtuni, va fi în cu-

CEL MAI 
DIN m

Rupert Murdoch, magna
tul presei, al televiziunii şi 
al cinematografului, condu
ce în clasamentul oameni
lor celor mai puternici de 
la Hollywood, aşa cum l-a 
înţocmit săptămânalul „En- 

- tertainment Weekly", între 
primii 10 „big boss" din 

... cetatea filmului apar doar 
doi artişti, regizorul Steven 
Spielberg, pe locul 4 şi „re
gina talk-show-ului", Oprah 
Winfrey, pe al 8-leâ. Toţi 
ceilalţi sunt domni în hai
nă şi cravată, orchestrând 
după propria voinţă marea 
maşină hollywoodiană. Ast-

1

fel, al doilea clasat este 
Sumner Redstone, preşe
dintele lui „Viacom Para- 
mount", al treilea Gerald 
Levin, preşedintele lui „Tim 
Warner", ăl cincilea este 
Michael Eisner, preşedin
tele lui „Walt Disney Com- 
pany", al şaselea, Ted Tur
nee fondatorul lui „Tiir- 
ner Broadcasting System".

Dintre actori primul este 
Tom Hanksţ al 16-lea, ur
mat de Tom Cruise, al 22- 
lea. Cât-îi priveşte pe regi
zori, după Spielberg 'figu
rează James Cameroh, dar 
numai pe poziţia a 36-a.

irezistibila ascensiune  
a femeilor"

Dragi bărbaţi, pregătiţi-vă să lăsaţi locurile femeilor. 
Nu în tramvaie, din cavalerism, ci în posturile de con
ducere ale afacerilor economice şi politice, căci epoca 
supremaţiei masculine e pe cale de a apune definitiv. 
Altfel spus, elevele şi studentele de azi sunt destinate 
posturilor cheie ale societăţii de mâine.

Departe de a fi „sexul slab", fetele sunt, în medie, 
mult mai inteligente şi mai studioase decât băieţii. Şi, 
de această dată, e vorba de un „fapt dovedit", ne asigură 
BBC, o .televiziune reputată pentru valoarea ştiinţifică 
a unor astfel de investigaţii.

E, de altfel, cunoscut dc multă vreme şi unanim ac
ceptat că dezvoltarea intelectuală a femeilor e mai pre
coce. Fraza „fetele se maturizează mai repede decât 
băieţii" e deja un lucru comun. Dar, până acum, socie
tatea masculinizată nu permisese acestora din urmă să 

. recupereze fără probleme „întârzierea" şi să ajungă a- 
proape întotdeauna la nivelele superioare, atât în dome
niul profesional cât şi în cel al prestigiului social. Fapt 
care, sunt destule indicii, nu va mai dura.

în acest an, de pildă, fetele-care au promovat baca
laureatul în liceele britanice au fost, pentru prima oară, 
mai numeroase decât băieţii, la un număr aproximativ 
egal de elevi. Şi, în curând, acelaşi lucru se prevede că se 
va întâmpla şi la universităţi, unde, doar cu 20 de ani 
în urmă, era o singură femeie la 10 laureaţi. Şi câţiva 
dintre prestigioşii invitaţi la emisiunea televiziunii bri
tanice au trecut dincolo de Cifrele statisticilor. „De mai 
multă vreme — a afirmat prof. Richard Kimball de , la 
London University — fetele se arată mult mai dotate de
cât băieţii. între cei mai buni studenţi ai fiecărei facul
tăţi două treimi sunt azi de sex feminin". Iar un expe
riment efectuat cu senzori speciali ar fi demonstrat că 
de fapt creierul femeilor funcţionează mai’ bine şi mai 
repede decât cel al bărbaţilor.

Şl LA ROMA EXISTA 
O „LORENA BOBBITT-

S-a încheiat cu 30 de puncte de sutură la organele 
genitale o poveste de dragoste şi de gelozie care aduce 
în memorie celebrul, de acum, caz al americancei Lorena 
Bobbitt ce şi-a pedepsit soţul prea focos tăindu-i sexul. 
Hans Peter Fehrenbach, 52 ani, neamţ, funcţionar la Va
tican, de: 30 de ani în Italia, a fost mai norbcos : atacat 
ca şj Bobbitt de concubina sa nigepiapă, a scăpat doar 
cu spaim.a, dprerea şi 7 zile de spitalizare. '

întâmplarea s-a petrecut luni, 24 octombrie, la Casilino, 
un cartier de la periferia de răsărit a Romei, fata, Adilo 
ChinjeFe, 18 ani, fiind anchetată în stare de libertate. 
Cei doi trăiau împreună de un an de ‘zile, într-o relativă 
armonie, tulburată din când în când de excesele de ge
lozie ale bărbatului. După ulţima scenă, petrecută cu do
uă seri mai înainte, Adilo a plecat de acasă, luându-şi 
cu ea şi copiii (o fetiţă de 2 ani, rod al-unei aventuri 
anterioare şi un băieţel de 2 luni, al cărui* tată este Hans 
Peter). A revenit luni seara. Povesteşte „victima" : „Era 
ora 21,30. A intrat, nu a “spus nimic. Mi-a-tras .pantalonii 
jos şi m-a rănit, cred, cu o lamă-ide cuţit". Pentru mo
ment bărbatul nu a* simţit nimic,«dar apoi şi-a: observat 
pantalonii plini de-sânge şi s-a grăbit sg se ducă Ia spital.

în ceea ce 'o priveşte, fată are o altă versiune a fap
telor, pe care a relatat-o atât pbliţiştaor tane*4«strimiât-: 
tează cazul, cât şi proprietăreseî imobilului -în-seare, locu
iesc. După ea, luni seara, pradă unei crize de gelozie, 
bărbatul ar fi început să o lovească şi ea nu a-făeut alt
ceva decât să se' apere, zgâriihdu-1 cu unghiile.

Posibilitate pe care medicul ce l-a operai pe Fehren- 
bach o exclude : .tăieturile âu fost produse -eu o lamă 
foarte ascuţită". O lamă pe caro poliţiştii nu au reuşit 
să o descopere. Oricum, indiferent de -soluţia judiciară, 
un fapt rămâne : Lorena Bobbitt a creat ,,o modă" şi 
ştim . cât de sensibil: este sufletul femeilor, in această 
privinţă. Aşa că, ATENŢIE BĂRBAŢI f

î * rnrând cercetat de specialişti în biologia marină. I
A V .V .V .W .'.V .V A V 1 - - - -

încă unul dintre secre
tele moştenite de la fdsta 
URSS -are zilele numă
rate. Giraţie editurii mos
covite „Soratnik" va a- 
părea în curând o carte 
semnată de reputatul 
istoric rus Pavel Knişev- 
ski ce relatează, în “sfâr
şit, tot ceea ce s-a dorit 
atât să se ştie, fără să fi 
fost posibil: ce s-a întâm
plat cu operele de artă 
dispărute din, muzeele 
germane în 1945, trofee 
de război ale armatei so
vietice aflate încă în 
subteranele muzeelor din 
Moscova şi_ Sankt Peţer- 
sburg. Cifrele avansate 
de cercetătorul rus sunt 
ameţitoare: mai mult de 
I milion 208. mii de piese 
artistice de mare va
loare. Dintre acestea ac
tuala putere de la Krem
lin a acceptat ca- unele 
să fie repuse în circuitele 
publice, precum splendi
da colecţie de pictură im
presionistă franceză ce

va fi expusă la Erfhitaj 
în martie viitor.' c 

Conform. săptămânalu
lui „Moskovskie Ndvosti", 
care a publicat pe 26 oc
tombrie informaţia, a- 
ceastă decizie este, de a- 
cum, definitivă, trecându-

nr. I, care fusese organi
zat in abatorul' central 
al oraşului. Ele au ajuns 
la Ermitaj în iunie 1945,: 
şi, după documentele a- 
dunate de istoricul Kni- 
şevski, ar fi trebuit să

DEZVĂLUIRI LA MOSCOVA

AGENŢIA STOR* PRESS

se deja la preparativele 
necesare, ce nu-s deloo 
simple, având în vedere 
valoarea lucrărilor ce 
vor fi prezentate vizita
torilor. Este vorba de 78 
de tablouri realizate de 
Claude Monet, Edouard 
Manet, Cezanne, Renoir, 
Degas, Signac, dar şi de 
mari maeştri aparţinând 
altor şcoli artistice, pre
cum Goya, El Greco, De- 
lacroix. Lucrările fae 
parte dintre cele multe 
găsite la Berlin de armata 
sovietică învingătoare şi 
îngrămădite în depozitul

fie scoase la lumină încă 
de acum mulţi ani. Sta
tul sovietic avea de alt
fel intenţia să etaleze tro
feele de război într-un 
muzeu construit anume, 
consacrat artei universale. 
Conducătorii politici şi-au 
dat seama însă la vreme 
că un asemenea muzeu 
cu opere de artă practic 
furate ar reprezenta o 
sfidare adresată comu
nităţii internaţionale, greu 
de argumentat şi încă 
şi mai greu de digerat. 
Aşa încât au trecut la o 
politică de restituire, fă 

cută evident de ochii 
lumii, .Bată fiind dispro
porţia intre ceea ce au 
înapoiat şi ceea ce au 
păstrat. îri 1955, de pildă, 
1240 de piese s-âu reîn
tors în muzeul din. Dres- 
da, în 1958 au repetat 
gestul, ; minţind că în 
URSS nu se mai află nici o 
operă luată din Germa
nia (ne amintim' că 4ee' 
Iaşi lucru s-a petrecut şi 
cu o infimă parte din te
zaurul României).

Chestiunea este dacă, 
măcar acum, lucrările de 
artă şi alte -valori jefuite 
din Germania sau din 
alte părţi ale lumii vor 
reveni proprietarilor le
gitimi. Lucru puţin pro
babil, câtă vreme, ca mă
sură de siguranţă, partea 
din arhiva centrală a Ru
siei în care se află do
cumentele privitoare la 
trofeele de război a fost 
din nou pusă sub cheie 
la sfârşitul anului 1993.
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MOZAIC SPIRITUAL |
! •  „Nu este înţelept cel care se întristează de ceea J

t ce-i lipseşte, ci cel care se bucură de ceea ce are“. J 
DEMOCRIT

,Să făptuieşti binele şi lumea să te vorbească JI * „Sa taptuieşti binele şi 
de rău, iată un lucru regesc". I

,  ANTISTENE
' •  „Experienţa este numele pe care fiecare îl dă |
J greşelilor sale".
I OSCAR VVILDE I
* •  „Otrava unor cuvinte îşi face efectul abţa peste J
I ani". .|"
î  ELIAS CANETTI 1

I * ;,Femeia învaţă să urască pe măsură ce nu rtiai |

4 NIETZSCHE J
I •  „A iubi imposibilul are un preţ, care. mai de- |
J vreme sau mai târziu, se plăteşte". »
! MARIO VARGAS LLOSA

I
Selecţie de 1UE LEAHU

I

Adevăruri
medicale

•  „Nimic nu slăbeşte şi 
nu distruge corpul omului 
ca o îndelungată inactivi
tate fiaică".
/*•; Aristotel

•  „Principala virtute 
este cumpătarea, fiind baza 
sănătăţii şi maica celor
lalte virtuţi".

.. Komenski: :jy.'
•  „Singura durere uşor 

de suportat este durerea 
altuia".

R. Leriche
•  „Creându-ţi deprinde

rile, iţi ţeşi tu însuţi stofa 
destinului, bun sau rău“.

• V. Pauchet
•  „Somnul ’ este o mi

nune a mamei natură, este 
felul cel "mai ales din bu
catele de la ospăţul vieţii".

- Shakespeare
•  „O zi de trândăvie o- 

boseşte ca o noapte de ne
somn".

TetitSenn . .
•  „Trebuie să trăieşti 

multă vreme, ca să devii 
tânăr". ? j.f

• Pieasso ■ _ v ‘
■ Selecţie de '■

1LIE LEAIIU
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII ;.'y (

O „Când un om deştept se consideră / 
/ prost, nenorocirea nu este prea mare. O j 
ţ adevărată nenorocire este atunci când un ^

I prost se consideră deştept". (
CHARLIE CHAPLIN j

SE-APROPIE VERTIGINOS IGNATUL!
Iubita mea, e toamnă policromă ’  ̂^
Şl-n binefăcătorul ei balsam, ■ Ay.
O bătrânică a intrat in comă 
Văzând cât costă KILUL de salam.

Miroase-n pieţe a gutui răscoapte 
Şi, când şi când, a struguri tămâioşi...
— Tu ştii cu cât ne vând litrul de lapte 
Ţăranii noştri rumeni şi frumoşi?...

...Şi frunze cad, de-a lungul şi de-a latul — 
E semnul toamnei, oriunde te-ntorci.
Şi se apropie vertiginos IGNATUL 
Şi orice om, normal, visează porci...

DUMITRU IIURUBA
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O Legile muncii
1. Şeful are întotdeauna 

dreptate.
2. Când şeful greşeşte, 

se aplică legea 1.
3. Indiferent cât de mult

faci, niciodată nu va fi 
de ajuns. ' ‘

4. Ceea ce n-ai făcut 
este totdeauna mai impor
tant decât ceea ce faci.

•  Pepescu se întorcea cu 
soţia sa apasă, de la te»  
tru. Deodată, le iese îna
inte ' un bandit înarmat:

— Banii sau viaţa 1 —*
zbiară el, îndreptând pisto-. 
Iul către soţ. • :
; w  Viorica, du-te cu dum
nealui!

~  De ce eu?!
' ■ ‘ Pentru că tu eşti viaţa 
mea!...

•  într-up spectacol, . e- 
roul trebuia s-o scoată 
din scenă pe partenera sa 
purtând-o în braţe. Dar... 
aceasta era- mult mai vo
luminoasă decât el. Un 
spectator, hâtru, de la ga
lerie, îl sfătui:

— Fă două drumuri!

•  Cine e urâţenia aia . 
în rochie albă?

— Nevastă-mea.
— Prietene, scuză-mă!

„Murphy S.A."
O Legile informaţiei

1. Informaţia pe care o 
ai nu este cea pe care o 
vrei.

2. Informaţia pe care o 
vrei nu este cea de care 
ai nevoie.

3. Informaţia de care ,ai 
nevoie nu este cea pe care 
o poţi obţine.

4- Informaţia pe care o 
poţi obţine costă- mai mult 
decât poţi să plăteşti.

— Nu face nimic... e 
greşeala mea.

• '  Căutând, la librărie, 
Mioara găseşte o ilustrată 
de felicitare foarte fru
moasă cu un text gata im
primat: „Cu drag, ţie, 
singura mea iubire", şi-i 
spune vânzătoarei:

Daţi-mi, vă rog, din 
asta, zece bucăţi;..

•  Gigei» se întoarce de 
la şcoală. Ii spune mamei:

— Sunt singurul din 
clasă care n-a luat azi 4. 
Învăţătoarea ă zis: lonescu 
4, Panait 4, Gigei idem...

•U n student în criză de 
bani îi scrie tatălui să u :

„Te rog trimite-mi 10 000 
de lei!" .

Şi tatăl îi răspunde:
„Constat că nu ai avan

sat deloc cu învăţătura-', 
încă îl mai scrii pe 1000 
isi patru zmeuri 1“ ■.

Culese şi prelucrate de 
IU E  LEAHU

Selecţie de 
ILIE LEAHU

Oare nu am uitat prea 
repede? Oare nu am ier- 

- tât prea uşor? Mă întreb 
de: fiecâre dată când' mai 
aud lamentări, regrete şi 
dorinţe de a reînvia-, ziua 
de ieri. Ştiu că în mod 
creştinesc :ar trebui nu 
doar să-mi iert . duşmanii 
dar să-i şi iubesc. Să mă 
ierte insă pe mine bunul 
Dumnezeu dar pe Ei nu 
sunt în stare să-i iert

Cum să le iert atâtea 
nenorociri ce le-au făcut: 
pământul şi casele stră
bunilor luate, copiii ex
matriculaţi din şcoli, în
fiorătoarele închisori co
muniste, sate şî biserici 
ce au fost şterse de pe 
faţa pământului, ţăranii 
umiliţi şi dezrădăcinaţi 
ce au pornit pe drumurile 
ţârii căutându-şi norocul 
în altă parte, mii de co
pii ce umpleau căminele 
pentru orfani şi aşa în
ghesuite, doar pentru a 
ne putea lăuda cu spec
taculoasa creştere a popu
laţiei, femei ce mureau 
din cauza unor avorturi

•  • • * •  * • * •

Desen de CONSTANTIN GAvfllLA

•  V •  •  •  « •  •  •  •  •  •  •  •  *"-• •  .  •  » •  * •

s ă  u i ţ i . . .  !
dubioase pentru că riu |  
mai suportau naşterea * 
mcă a unui copil căruia |  
nu ar fi - putut să-i-asi- '  
gure o viaţă măcar de-1 
centă, medici ce priveau J 
neputincioşi femeile . ce |  
mureau pe patul de naş- * 
tere, pentru că le era î  
interzis să facă o ceza- I 
riană, apoi imensele cozi J 
formându-se în miez de |  
noapte doar pentru a Qb- * 
ţine hrana zilnică şi peste I 
toate acestea plutind rne- * 
reu teama de a nu co-1 
menta subiecte interzise, J 
falsitatea bucuriei şi a t  
bunăstării doar pentru a I 
ne^putea denumi cetăţeni J 
demni ai societăţii socia- |  
liste multilateral dezvol- * 
tate, inaintând spre co -I  
munism. î

Ştiu că şi astăzi e greu, I 
sunt greutăţi de altă na- J 
tură cu care încă nu ne- |  
am obişnuit. Cu cele ale * 
regimului trecut începu- ! 
serăm să ne obişnuim |  
precum viermele în hrean. J 
Cu toate acestea eu în- ■  
treb din nou: ' I

Oare nu am uitat prea J 
repede? f

Oare nu am iertat prea * 
uşor? K

INA DELEANU J

Dicţionar
umoristic

Adevăr — ceva foarte 
rar şi greu de găsit.

Amendă —  taxă pentru. 
îtîVăţare de minte.

Avocat -s- om care pa
tinează artistic printre legi 
şi decrete. . •

Birocrat — specialist in 
manevrarea hârtiilor. A 

Birou — mijloc de. o- 
dihnă plăcută pentru func
ţionari.

Dosar — pâinea de toate 
zilele a birocratului. h

Fecloară — ţinută care 
nu se mai poartă. \ ,

Tânără — femeie cai*  
la 50 de ani are tot 25.

-Vânt — aparat 'pentrti 
măturarea străzilor fără m  

afecta bugetul primări ihŞfc, 
Servil — om cu înclina

ţii în toate domeniile. :
- - Soţ ideal -— -om caf®' 
joacă cum îi  cânta, nevasta.

Soţie — gât care poartă  ̂
cum vrea capul familiei. •
• Somaţie — invitaţie Itf 
respectarea obligaţiilor, j  

Şoc — nota de plată la 
R.A.G-C.L. şi R.E.N.E.L.

Senil — om căruia ii 
pleacă mintea la plimbare.

Senator 1— om care ia 
bani mulţi pe vorbe fi» 
ele frumoase sau injurioase. 

Selectate d e 
N. ZAMFIR

CANALIZĂRI

L
b

r *
i * 9 10.

H

n ■■

rr *

«
j iTTi fi:

4

ş>
14 .

ORIZONTAL: 1) Domenii de utilizare a 
scrierilor cifrate; 2) Termen de înregistrare 
cu aproximaţie a copiilor — Final de re
ferinţă în opoziţie de fază — Motiv fol
cloric inspirat din dărnicia pământului

— Strigăt juvenil într-un cadru pastoral; 
4) Ajuns efemer într-o stare de suspen
dare — Expresie indigenă pentru gura de 
foc a puştilor; 5) Elemente primitoare an
gajate Ia patron — Tristul epilog al can- 
dorilor de nea; 6) Pregătită asiduu pentru 
datul cu bobii — Navigaţie fără busolă 
în oceanul tenebrelor; 7) Pată* purpurie pe 
un întins covor de aur — A recâştiga cu 
eforturi terenul pierdut; 8) Sinonim- o- 
riental într-o frază muzicală — Iniţiative 
înălţătoare luate în zOrii copilăriei — ,E- 
lemente primordiale la iniţierea în ştiinţă; 
9) Concurenţi ai marilor dansatori de 
step; 10 Lipsit irefutabil de şansele ab
solvirii.

VERTICAL: 1) Drumuri bătute de ma
şini de mare tonaj; 2) Contextul defini
tor al unui termen de garanţie; 3) Pro
logul timid al unei poveşti de iubire — 
Solie nefastă a tăcerilor de plumb — 
Marchează cu certitudine un nivel supe
rior; 4) Pulbere de aur cernută la nevoie
— Puşi în posesie fără echivOc; 6) Pi
cătură de sânge din trupul vieţii — Tu
multul umbrelor tulburate de foşnetul a- 
dierii; 7) Ieşit de mult din adunarea ge
nerală — Imortalizaţi obiectiv cu vârfu

rile boante; 8) Epitaf redus la un episod 
de război! —  Scule speciale pentru in
tervenţii delicate — Aprobată pe dată din 
toată inima!; 9) Raport important con
semnat într-un cerc (pi.); 10) Calificativ 
dezastruos obţinut la examenul de capa-

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „MOMELI"
Apă r u t  in  zia r u l  nostru  de

SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) CASE — ASCAR; 2) ARŢAR — CAMA; 
3) VAR — AMARAT; 4) ABANDON — 
NA; 5) L — ZEE — DEŢ; 6) TIG — CAŞ 
— G; 7) TA— AMULETA; 8) ABAJUR — 
NOR; 9) BEŢI — ŞATRA; 10) ULIŢA — 
REST.

Soluţia problemei din sâmbăta trecută:

1. D e  1 ®
2. D g 3 mat
1------ i------T g 2 '• .
2. T h I mat
1 .  ---------- N g 2 ■
2. D e 5. nv* •. .

■ MAT IN 2 MUTĂRI.

Controlul poziţiei.

Alb: R g 7 ,  D f 4 ,  p g 2 ş i g 4  

Negru: R h 4, T g 5, p g 6> V



ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI\ 
a n t ic o m u n iş t i  JUD. HUNEDOARA V
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A N 'U N T A

Dl BUCUR MIHAIL, preşedintele A.F.D,P.R..Ilu-1 
edoara, face cunoscut că pentru a obţine ajutorul T 

de 10 000 lei lunar, soţiile (soţii) celor care au bene- 1 
ficiat de Decretul 118/1980 să se adreseze direct cu ţ 
cererile respective: : t

Direcţiei Judeţele pentru Probleme de Muncă '' 1
ţi Protecţie Socială Deva.

La aceste cereri vor anexa:
— Certificatul de deces al soţului (soţiei);

-:vi.«*• Certificatul de căsătorie; v
•— Ultimul cupon de pensie al soţului (soţiei). 
Actele de mai sus se vor prezenta sub formă de ' 

copil kgaUsate sa* Xerox* : ■ ... Ţ /

S.C. HUNDERT COMPANY PRODCOM SRL 

*D E V  A

str. Slm ion Bărnuţiu, nr. 36 i
VINDE EN GROS ŞI EN DETAILLE

■  Măsline

■  Detergenţi import

■  Detergenţi vase import

■  Săpunuri /-'V

■  Orez, drojdie proaspătă import

■  Dalciuri specifice sărbătorilor de iar
nă.

Preţuri avantajoase. (§2729)

S.C GOLDPRODUCT S.R.L. 
TIMIŞOARA

transport rapid persoane şi pachete în- 
Germania, Franţa, Belgia, prin Austria, la 
adresă;

intermediază vize tranzit Austria. 
Informaţii Hunedoara, teL 054/724402.

(92715)

*

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEL/FAX 6112S1 614983

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

M e g a  V i s i o n  G o l d s t a r  S a m s u n g
*  Maşini de splat automate
* Frigidere si congelatoare ARCTIC
* Toata gamă de produse efectrocasnice

;  * i  ROWENTA
NU UITATI PLATÂ IN R A T E  !!!

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

firma organizează

TOMBOLA CRĂCIUN "94
Cu Următoarele prem ii:
1. Televizor cotor
2. Maşina de spalat automata 
S.Frigider de 2401
4.20 de mixere-eleuifo casnice - 

Tragerea va avea loc la sediul firmei in 
25 Decembrie 1994

I
* :

I
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î
' Ţ-- Ţ( I) • ;i jŢ ... Jj' r; .yjj; ţ  ■ inr-j . ;/ ~ '

I SOCIETATEA DE INFORMATICA 

J INFODIALOG S.R.L

^ Trio-ai perfect
' . ' ' PERFORMANŢA & CALITATE & PREŢ

» software (economic,, procese industriale etc.)
|  hardware (PC-uri, imprimante, periferice, 
' service)
l e x :  PC-386SX/33 384DX/40 486DX2/66 Pentium

J Preţ (S) — 1095 j 1145 1495 2270
* Configuraţiile cuprind : SVGA color, HDD 
: IBM 280Mb, FDD 3.5”, 2Mb-, RAM» tastatura, 
I ipouse.
* -i HUNEDOARA,

bdul N. Bălcescu, nr. 1, zilnic 8—16

S.C. SCORPION S.R.IX ţi 

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Banan

nr. 1

i i

mmm m
portocale, lămâi, mandarine, grepfruturi 
ia cele mai mici.preţuri din ţară 
banane
ulei floarea soarelui — import 
zahăr.

•  FRIGIDERE, ARAG AZE, TELEVIZOARE,,

.  MAŞINI OE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE,,
' ■ •. •' •• • ‘ v- . ’

• GRcSia, EAiANTAiORIcCTF SANITARE DIN ACRIlATi '

S t  PO T 'A C H iaT tO N A  O 'N  STO C 3AU LA.COMANDA CU 

PLATA CA SH  SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL P E R S O N A L  Q OAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AL S C. "UNIVERSAL" IM PORT-EXPORT S R L , DEVA

s i t u a t  «n  c a r t i e r  d a c i a , s t r . d a c i a

LA PARTERUL BLOCULUI P -1 0  (TURN/j

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE P O T  f i  LIVRATE LA.
DOMICILIUL CLIENTULUI.

INFORMAŢII LA TELEFON: 62,73,28, ..

Bciut. 22 * Decemb

□
|
( “ 1 C~1 {

5tfL-~Pbc)g-
6\ }£.' or t lk-r-rTiorc-.lcTiI

POtl CLINICA
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LUNI, Z8 NOIEMBRIE '

T V R  I
13.00 Interferenţe; 11,00 Actualităţi;

14,10 TVR laşi; 14,50 TVR Cluj-N. ; 15^5 
TVR Timişoara ; 18,00 Actualităţi; 16,10
Avanpremieră TV; 16,25 Turism şi agro- 
turism; 17,00 Emisiune în limba maghia
ră ; 18,30 Desene animate; 19,00 De luni
până lu n i; 19,30 Serial; 20,00 Actua
lităţi •  Meteo •  Sport; 20,45 Serial •  
Curbe periculoase (ep. 4); 21,4# Transfo- 
cator; 22,05 Teatru T V ; 23,50 Actuali
tăţi ; 0,05 Cultura în lum e; 0,30 Re
priza a treia .

T V  S  2
14.00 Actualităţi; 14,10 Politica între

ideal şt real ; 14,40 Videoteca meloma
nului ; 15,10 Videoclipuri ; 15,30 Atlas
(r); 16,00 Desene animate; 16,30 Serial •
Succesoarea ; 18,30 în faţa Dumneavoas
tră ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Arte vizuale;
21,00 TVM •  Mesager; 21,30 Tribuna
nonconformiştilor; 22,00 TV 5 Europe;
22.30 Serial •  Santa Barbara (ep. 53); 23,45 
Magazin satelit; 0,30 Jazz-club.

MARŢI, 29 NOIEMBRIE *

T V R  1
7.00 TVM •  Telematinal; 10,00 Actua

lităţi ; 10,50 Limbi străine ; 11,05 Film ;
12,20 Succesul la genul feminin; 13,10 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi : 14,10 TVR 
Iaşi; 15,00 TVR Cluj-N.; 15,45 Actua
lităţi ; 15,50 Fii tu însuţi î; 17,45 Docu
mentar ; 18,00 Totul despre muzică (cs);
18.30 Desene animate ; 19,00 Clio ; 19,30
Serial ; 20,00 Actualităţi; 20,45 Teleci-
nemateca>; 22,25 Reflector; 22,55 Muzi-
coramo ; 23,15 Actualităţi ; 23,35 Gongl

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

zică ; 10,00 Telejurnal •  Worldnet; 11,30

Desene animate ; I2JJ0 Teatru TV ; 14,00 
Actualităţi;. 15,00 Limbi străine ţr);
16.00 Desine animate; lţ3 o  Serial •  Suc
cesoarea ; 17,00 Măseaua de minte ; 17,40 
Serial •  Mala Mujer; 20,00 Actualităţi;
20.40 Ritmuri muzicale; 21JW TV,M •
Mesager; 21,30 tiţtre da ţi n u ; 22,00
TV 5 Europe ; 22,30 Credo; 23,45 Ma
gazin sportiv.

, MIERCURI, 30 NOIEMBRIE

T V R  ţ  '/'•'/",■■■■ ",L
7.00 TVM « Telematinal; 10,00 Ac

tualităţi : 10,15 Muzică uşoară rom^.-,-is
că ; 10 20 Desene animate; 11,50 Di
mensiuni sociale (do); 12,20 Mala iviajer
(s/r); 14,10 TVR Iaşi; 15,05 TVR Cluj-N.;
16.10 Magazin sportiv ; 17,00 Şlagăre;
17,15 Alfa şi Omega; 18,00 Tele-disCul 
m u z i c i i  populare; 18,30 Desene anima
te ; 19,00 Magazin politic; 19,30 Serial;
20.00 Actualităţi ; 20,45 Dr. Quinn' (serial,
ep. 27); 2L20 Studioul economic; 22,00
Reflecţii rutiere; 23,30 Actualităţi; 0,30 
întâlnirea de ta miezul nopţii.

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

zică ; 10,00 Telejurnal •  Worldnet; 11,30
Desene animate ; 12,00 Gong!; 13,00 Ca
leidoscop Worldnet ; 14,10 Serialul seria
lelor; 15,30 Documentar; 16,00 Desene a- 
nimate; 16,30 Serial •  Succesoarea ;
17.40 Serial •  Mala Mujer; 18,30 Emisiu
ne în limba maghiară; 20,00 Actualităţi;
20.40 Ritmuri muzicale ; 21,00 TVM •
Mesager ; 22,00 TV 5 Europe; 22,30 Se
rial •  Santa Barbara; 23,15 Cafeneaua li
terară. . .

JOI, 1 DECEMBRIE 
TV'B 1

7.00 TVM •  Telematinal; 10,05 Muzi
că uşoară românească; 12,40 Desene ani
mate ; 14,10 TVR Iaşi; 16,00 Actualităţi;
16.10 Divertisment internaţional; 16,40. 
La orizont economia de piaţă; 17,35 Mi- 
lenium ; 18,25 Desene animate ; 19,00 Me
dicina pentru toţi; 19,30 Serial; 20,00 
Actualităţi •  Meteo •  Sport; 20,45 Film 
serial •  Om bogat, om sărac (ep. 5); 
21,40. Studioul economic; 22,20 Reflecţii 
rutiere; 22,35 Actualităţi; 23,00 Simpo
zion; 0,20 Serial •  Forsyte Saga (ep.

T V R  2
7.00 La prima oră; 9,00 Ora de muT’

zică ; 10,00 Telejurnal •  Worldnet; 11,30
Desene animate; 12,00 Videoclipuri ; 13,30 
Confluenţe (r); 14,10 Magazin social; 15,00 
Limbi străine (r); 16,00 Desene anima
te ; 16,30 - Serial •  Succesoarea; 17,00
Ceaiul de ia ora 5 ;  19,00 Emisiune în
limba germană; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Ritmuri muzicale ; 21,00 TVM •  Mesager;
21,30 Formula 3 (cs); 22J16 TV 5 r Euro
pe; 2.1.55 Telesport ; OZi De dor, de 
dragoste, de joiL.. , ' /

VINERI, 2 DECEMBRIE 

T V R  1
7.00 TVM •  Telematinal ; 10,05 Muzi

că uşoară românească ; 10,20 Desene a-
nimate ; 12,20 Mala Mujer (serial — re
luare); 14,10 TVR Iaşi; 15,00 Emisiune 
în limba germană; 16,00 Actualităţi; 16,45 
Pompierii vă informează!; 17,00 Emisiu
ne în limba germană; 18,00 Pro Patria;
19.00 Serial; 20,00 Actualităţi « Meteo O
Sport; 20,45 Tezaur folcloric ; 21,25
Film ; 23,10 Viaţa parlamentară; 23,40
Actualităţi; 0,00 Romanţe şi melodii de 
neuitat; 0,30 MTV *  Euro Top 20 ; 1,00 
Cinematograful de noapte.

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

zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 10,30
Documentar (CFI); 11,30 Desene anima
te ; 12,00 Simpozion; 13,00 Memento
cultural; 14,00 Varietăţi; 15,00 Arena;
16.00 Desene , animate; 16,30 Serial •  Suc
cesoarea ; 17,00 Bursa invenţiilor; 18,10
Serial •  Mala Mujer; 19,00 Concertul
Orchestre! Naţionale Radio; 21,00 TVM 
•  Mesager; 21,30 Oameni care an fost;
22.00 TV 5 Europe ; 22,30 Muzica e via
ţa mea; 23,00 Teatru TV; 0,05 Concert 
nocturn de R. Stanca. '

SÂMBĂTĂ, 3 DECEMBRIE

■ T V R ’ I ■
7.00 Bună dimineaţa... de la la ş i!; 8,00

Bună dimineaţa^, de la Chij-N.; 9,00 Ba 
da, ba n u ; 10,00 Serial •  Eu şi McGee 
(ep. 9): 10,30 Pas cu pas •  Emisiune de 
ştiinţă şi cultură generală; 11,30 Vârstele 
peliculei; 12,30 Cronografiî: 12,50 Po
vestea vorbei; 14,00 Actualităţi; 14,10

ORA 25 — TRANZIT TV •  Desene a-
nimate •  Reportaje •  Tenis •  Seriale: 
Serviciul secret şi BevertyHHls, 90210 •
Mapamond •  Muzică; 19,15 Teleencido- 
pedia ; 20,00 Actualităţi; 20,45 Serial m

Mancuso de la FBI (ultimul episod);
21,40 Vedete în recital ta „Cerbul de Aur‘‘ 
Braşov ; 22,40 Sâptămftna sportivă; 23,tO 
MTV •  Euro Top 20; 23,40 Actualităţi; 
23,55 Serial •  Maddie şi David (SUA); 
0,50 Următoarea staţie», libertatea !

TVR 2 /?:!
8.00 întâlnirea de sâmbătă; 13,00 Est

meridian magazin ; 16,00 Desene anima
te ; 16,30 Serial •  Succesoarea (Brazilia);
17.00 Hyperion ; 18,00 Tradiţii; 18,3(1
Convieţuiri ; 19,30 Pariaţi pe campion (cs);
20.00 Actualităţi; 20,40 Divertisment mu
zical ; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 Me
mento cultural; 22,00 Serial •  Santa
Barbara (ep. 58); 22,45 Interferenţe; 23,45 
Jazz— mm;azin.

DUMINICA, 4 DECEMBRIE
T V R  1

8,00 Bună dimineaţa; 9,00 Ping-pong!;
10.00 Serial •  Fantastica familie Meliojl
(ep. 12); 10,30 Lumină din lumină; 11,3(1
Viaţa satului; 13,00 Daruri de Moş Ni- 
lae—; 13,30 A tlas; 14,00 Actualităţi;
14,10 Poşta TV ; 14,20 Video-magazin «
Dedicaţii muzicale •  Desene animate « 
Venit, văzut, filmat •  Telesport — Te 
nis — selecţiunt din meciurile de simpli: 
disputate in ultima zi a finalei Cupei Da 
vis * Interpreţi de prestigiu •  Teatri 
scurt; 17,50 Serial SF •  Star Trek — 
Generaţia următoare ; 18,45 A doua Romă 
nie ; 19A5 Robingo ; 20,00 Actualităţi;
20,45 Film •  Anastasia (SUA, 1986); 22,2! 
Tragerea Loto special 6/49 şi Concurs 
Pronosport; 22,35 MTV; 23,15 Dumi
nica sportivă ; 23,45 Actualităţi.

T V R  ;2\.
8.00 5 x 2  •  Magazin duminical; 13,Oi

Film serial (r); Dr. Quinn; 14,00 Actuali 
ta ţi; 14,10 Film •  Nu filmăm să ne amu 
zăm (România, 1975); 15,25 Şansonete pa 
riziene ;. 16,00 Desene animate; 16,30 Se 
rial •  Succesoarea (Brazilia); 17,60 Sera 
ta TV ; 20,00 Actualităţi ; 21,00 TVM < 
Mesager; 21,30 Studio — sport; 22,» 
Poesis; 22,15 La puterea a doua; 23.0C 
Seria! « Santa Barbara (ep. 59); 23,1
Şpriţul de la ora 10.



S.C. MICIA SINDPREST 
S.R.l. SEVA

(Patronat de Sindicatul Liber Independent — Electro- 
centrale Mintia — Deva)

Str. Pietroasa, bl. 2, parter 

O F E R Ă

PRIN COMPLEXUL COMERCIAL 
BAR — CLUB

•  Băuturi spirtoase indigene şi din 
import.

•  Bere indigenă şi din import.
•  Răcoritoare.
•  Jocuri de club: biliard, şah, rummy, 

tenis de masă.

•  Preparate culinare: ciorbă de 
burtă, virşli etc.

PRIN MAGAZINUL ABC
•  întreaga gamă de produse alimen

tare de strictă necesitate.
•  Produse industriale diferite. 

TOATE PRODUSELE $1 SERVICIILE 
AU CELE MAI AVNTAJOASE PREŢURI,

UNICE IN MUNICIPIUL DEVA l
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O ocazie excepţională!
LA NUMAI 5 KILOMETRI DE HAŢEG

UN PARTENER IDEAL DE AFACERI, UN MAGAZIN SUPERAPROVIZIONAT 
PENTRU AUTOTURISMUL DUMNEAVOASTRĂ

S O C I E T A T E A  
COMERCIALA „LE CAPITAINE"

Cu sediul în Sântămăria Oriea — Ciopeia 

FAX: 621499; TELEFON: 620649

Vă oferă o gamă diversificată de:

© PIESE AUTO ŞI ACCESORII DE PROVENIENŢA FRANCEZĂ, 
la cele mai accesibile preţuri, perttru :

•  Renault 12 •  Renault 4 •  Renault 5
•  Renault 9 •  Renault 11 •  Renault Golf
•  Ford •  Opel •  Citroen •  Volkswagen etc.
O ANVELOPE, JENŢ1, CAMERE ŞI MULTE ALTELE.

Nu uitaţi să ne v iii taţi!
Aşteptăm cu interes cererile dum neavoastră!

SERIOZITATE
PROMPTITUDINE
CALITATE
FIABILITATE
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•  Cu ocazia împlinirii 
frumoasei vârste de 18 ani, 
tata, mama, fratele urează 
dragului lor Pâiuş Valen
tin împlinirea tuturor 
dorinţelor şi un călduros 
„La mulţi ani !“

(2363)

- •  S.C.'Monica Brad vin
de en gros şi en detaille 
HAINE IMPORT OLAN
DA, sortate, nesortate- Tel. 
650961. (93153)

•  Vând armă vânătoare 
mixtă, cu lunetă, ceho
slovacă, nouă: Tel. 650961

(93153)
•  Vând IFA — W50, în

scrisă în circulaţie. 65 000 
km, stare perfectă, preţ 
negociabil, 6500 DM. Tel. 
612166. 493146)

■f •  Vând plug două brăz- 
dare, nou 1— 500 000 lei, 
vând video Orion, player, 
cu telecomandă, nou — 
400 000 lei, vând teren a- 
rabil, la Cozia, 400 lei/
mp. Telefon 613777. după
ora 16 (93158)

•  Vând garsonieră, ultra
central, 7 000 000 lei şi 
pian vienez. Telefon 627265.

(9317)
•  Vând tractor, dublă

tracţiune, remorci 5 to
ne, combină Claas, po
rumb floricele 4 tone. Tel. 
633295. (92847)

•  Vând grădină 30 ari, 
in  Bârsău. Preţ convena
bil. Tel. 617926 sau 667135, 
după ora 16.

•  Vând garsonieră, con
fort I, parter, posibilităţi 
privatizare. Tel. 627645,

• (93188)
•  Vând BMW 728 I. In

formaţii telefon 626617.
‘ ' (92172)
•  Vând casă în Şoirnuş,

nr. 160, spre Boholt. Tel. 
612076. (93171)

•  Vând Oltcit Club R 11, 
Stare foarte bună, 24 000 
km, sobă gătit Vesta, al
bă. Informaţii tel. 611820, 
orele 34-- 17.

“7 (93179)
-« V â n d  apartament 2 

camere, Gojdu, etaj 4, 
semidecomandat, 613480.

(93182)
i •  Vând- pui pisică b'ir- 
maneză, vârsta două luni, 
ţel. 621283. (93180)
■ •  Vând apartament trei 
camere, decomandate, par
ter, • centrul civic Hune
doara. Relaţii la telefon 
728060, între orele 17 —- s 
19. (93165)
V •  Vând cavou în cimiti
rul Eminescu, cuptor micro
unde, cadă baie, fontă. 
Telefon 617782.

(93173)
•  Vând casă, grădină 

1400 mp, Răcăştie, nr. 26, 
preţ 7 000 000, negociabil. 
Tel. 712479, 625868,

4 (93163)
•  Vând apartament ~ 2

camere, în Bălţa, preţ 
negociabil. Telefon 102.

(93128)
, « Vând abricht multiple 
operaţiuni, plus grosime,
4 cuţite 440 mm. Deva, 
str. Mărăsesti, nr. 26.

(92788)
„ •  Vând apartament 2
camere, deasupra magazi
nului „Tineretului", Deva, 
telefon 617925.

. (92883)
•  Vând casă, plus de

pendinţe (5000 mp), locali
tatea Aurel Vlaicu, nr. 48, 
lângă biserica germană, 
Vizibilă sâmbăta. Informa
ţii telefon 057220461 si
şi 058731267.

(93030)
•  Vând apartament trei

camere, Eminescu, bl. 43, 
âp. 10, preţ negociabil, 
Deva. (93113)

•  Vând apartament 2
camere, intrări separate, 
cu îmbunătăţiri gresie, fa

ianţă, ocupa bil imediat
4 500 OW’ Iei. Tel. 616023.

(93187)
•  Vând recamier două 

persoane, boiler 15 1, tele
fon fără fir, dulap pentru 
lenjerie, masă ovală ste
jar, scaune. Tel. 623383.

(93148) -
•  Vând magazin demon- 

tabil din aluminiu, design 
deosebit, unicat, Tg. Jiu, 
str. T. Vladimirescu, nr. 
19. Telefon 053/213589,

(93057)
•  Vând tractor remor

că, Călan, Grid, nr. 111.
(93191)

•  Vând garaj dexnonta- 
bil 5/3. Informaţii Deva, 
bdul Bălcescu, bl. 13, sc.
2, ap. 15. /

•  Vând casă sau schimb 
cu apartament Deva, plus 
diferenţă, Bălata, n r,: 8.

(93193)
•  Vând Dacia 1310, zero 

km. Telefon 618304.
(93131)

•  Vând urgent 6 tone 
fân. Informaţii comuna 
Băiţa, Hărţăgani, nr. 111.

(93176)
•  Vând (închiriez) a- 

partament central, 4 ca
mere, Haţeg. Tel. 069/ 
4488®, sau 618104.

(93197)
•  Cumpăr urgent talon

Skoda 105 S sau 120 L. 
Telefon 629158, după ora 
16. (93198)

•  Vând cherestea ste
jar, ofer spaţiu depozit ' 
en gros. Tei. 622023.

(93202)
•  Vând Rvenault 11, ben

zină, înmatriculabil, vamă 
achitată, 78 000 km, 6 500 
DM, negociabil. Telefon 
650670. (93200)

•  Vând televizor color. 
Telefon 626558.

(93201)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere, central, 
plata şi în rate, cana
pea, cuier hol şi două 
fotolii. Telefon 620095.

............... .. (93208)
•  Vând casă mare, Si- 

meria, Progresului, nr. 7, 
telefon 660101.

(92737)
•  Vând apartament 2

camere, central, etaj IV, 
preţ convenabil. Telefon 
618712. ; (93141)

•  Societate comer
cială vinde autotu
rism ARO 10-4, foarte 
puţin rulat, stare im
pecabilă, preţ extrem 
de convenabil. Tel. 
619580 (8—16).

(93156)

•  Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea— 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. ' Cumpără
torii sunt serviţi gra-

__tuit.     (92167)

•  Staţiunea de cercetări 
silvice "Simeria organi
zează o licitaţie publică, 
in data de 30. XI. 1994, 
pentru - închirierea tempo
rară a 2 camere (31 mp), 
cu destinaţia birouri pen
tru organizaţii neguverna
mentale ecologice. Infor
maţii — Simeria, str. Bis- 
caria, 1, telefon 661254.

(93195)
•  Vând cazan Termote- 

că, pentru încălzire cen
trală, gaz, nou. Tel. 64Î218, 
Orăştie.

(2961)
•  Vând Skoda S 100.

Brad, peste Luncoi, bloc 
3 A/21. (92263)

•  Vând casă, teren, 8 
ha pădure, în comuna 
Lunca Cernii, satul Negoi. 
Informaţii tel. 718088.

(2358)
•  ALPEUS Comexim vin

de Eugenia — 87 lei, bis- 
cuiţi, napolitane, stiksuri, 
nuga, globuri şi vârfuri

pom, articole . sărbători, 
detergenţi Nova. Spumo 
Solo, 1020—1050 cutia, 
praf şi pastă de curăţat, 
lichioruri variate, 930 — 
1050, rom — 780, , vodcă 
760, rachiu, extra — 715,
lapte praf — 2100, petarde 
— 150 lei/huc. Primim co
menzi pentru produse ali
mentare şi nealimentare, 
la telefon 714626.

(2361)
•  Vând casă, sat Ruşi, 

'comuna Bretea Română,
preţ: convenabil. Relaţii — 
Hunedoara, strada Eroilor, 
nr. 7, bloc 30, ap. 17, fa
milia Gonstântînescu.

(2367)
•  Vând apartament 2 

camere, confort I, preţ ne
gociabil. Telefon 715869.

(2368)
’ « V â n d  apartament 2 

camere, Hunedoara, bdul 
Dacia, bloc B3, ap. 81.

(2369) •
•  Vând urgent Opel

Record Diesel, neînmatri
culat, vamă achitată, tel. 
721046. (92370)

•  Vând apartament 3
camere, central, Hunedoa
ra. Informaţii telefon 064 /- 
128093. (2371)

•  Vând mobilă tip G 65 
(dormitor), preţ convena
bil. Telefon 717330.

(2372)
•  Vând staţie cu boxe 

200 W, orgă dublu ma
nual, Crumar, tel. 712234'

(2373)
•  Cumpăr apartament 3 

camere, zona cantină, tel. 
713762, după ora 17.

(2374)
•  Vând apartament 2 

camere, proprietate. Hu
nedoara, str. Mureşului, 10, 
bloc C 44, ap. 18.

' (2375)
•  Vând şurgent aparta

ment 3 camere, faianţat, 
preţ negociabil. Telefon 
728250. (2376)
.. •  Vând pui Ciobănesc 
german (câine lup), părinţi. ' 
buni. Telefon 716394.
. (2377)

•  Vând televizoare co
lor, garanţie 6 luni/ preţ 
maxim 300 000 lei. Tele
fon 717094.

; (23301
•  Excursie în Turcia, în 

30 noiembrie 1994. Infor
maţii telefon 718788.

(2379)
•  Pierdut talon, nr. 

00678, emis de FRE Deva" 
Se declară nul.

(93180)
•  S. C. „PROSERCOM" 

S.R.L, Deva anunţă in
tenţia de majorare a ada
osului comercial maxim 
practicat, îneeoând cu 
data de 01-01. 1995.

(93156)

•  Asociaţia „EURO
PA AUM“ anunţă des
chiderea cursurilor 
de parapsihologie, tele
patie, clarviziune, 
deschiderea capacită
ţilor paranormale,
diagnosticare şi vin

decare, meditaţie trană- 
cedentală, îrt perioada 
1—9 decembrie 1994, 
cu profesor ALE
XANDRA MOŞNEA- 
GA, extrases de cla
să internaţională, psi- 

' hoenergoterapeut. Vin
decarea cursanţilor 
gratuită. Relaţii şi în
scrieri ţel. 614145, în
tre orele 19—21.

(93142)

•  Caut garsonieră ne
mobilată de închiriat. Hu
nedoara, tel, 720277, 717571.

(93178)
■ •  Caut garsonieră sau 

apartament de închiriat, 
exclus Micro 15. Tele
fon 626558. (93201)

•  Ofer de închiriat a- 
partament, ultracentral. 
Relaţii telefon 624893.

£>3166).

•  Schimb apartament 2 
camere, etaj 1, decoman
date, Simeria, cu garso
nieră Deva, plus diferen
ţă. Telefon 660195, între o- 
rele 14—21.
, (93144)

•  Cadru universitar (U- 
niversitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca) meditez in 
Deva fizică admitere fa
cultate. Telefon 620062.

(93104)

COMEMORĂRI
• •  Cu sufletele îndurera

te, soţul Costel, ipama Ma- 
ria, sora Simona, nepotul 
Puiu, mătuşa Maria şi 
unchiul Mircea anunţă că 
în data de 27 noiembrie 
1994 se împlinesc trei ani 
de când a plecat dintre 
noi pentru totdeauna, in 
floarea vieţii, cea care a 
fost jurist i  T . '

D E C E S E

ILEANA EUGENIA 
BUTNARI UC :

Te-ai stins în faţa 
noastră/ Neputând să te a- 
jutăm/ Ăm strigat mereu 
la tine/ Şi mereu o să 
strigăm/ Ne-ai lăsat cu 
amintirea/Unui suflet cald 
şi bun/ Te visăm, te plân
gem zilnic/ Cât trăim pe- 
acest pământ. Dumnezeu 
să te odihnească în pace I 

(93186)
•  în 26 noiembrie se 

împlinesc doi ani de la-' 
crimi şi dor de când ne-a 
părăsit fulgerător, pentru 
totdeauna, dragul nostru 
fiu, tată, frate, cumnat şi 
unchi

LUCACS BELA 
(BELUŞ)

Odihneştc-te în pate ! 
Nu te vom uita nicioda
tă. Familia. (93170)

•  Cu adâncă durere în 
suflete reamintim că se 
împlinesc 6 luni de la des
părţirea de draga noastră

CARMEN OPRIŞA
Lacrimile noastre şi flo

rile eternităţii îţi vor strâ- 
jui mereu mormântul. Pă
rinţii si familia Martin.

(93169)

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna

lt. col. (r)
ANDREI VAS1LE
Dumnezeu să-l o- 

dihnească ! Soţia Neli, 
fiul Adrian, nora Lu
ci, nepotul Andrei, 
fiica Adriana şi fiul 
Cosmin.

: (93192)

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de la du
reroasa despărţire de 
dragul nostru soţ, ta
tă, socru şi bunic
NICOLAB TRITEAN
Dumnezeu să-l o- 

dihncască in pace! Fa
milia mulţumeşte co
lectivului Devasat, ve
cinilor şi prietenilor 
care l-au condus pe 
ultimul drum.

(93204)

•  In data de 27 no
iembrie 1994 se îm
plinesc trei ani de 
când cea care a fost;
■ prof.

AURELIA PETGA 
a plecat dintre noi, 
lăsând In urmă o grea 
suferinţă şl întrista
re. Familia.

(93205) '

..• ; Familia îndoliată 
anunţă cu durere în 

■ suflet trecerea în ne
fiinţă, după o lungă 
şi grea suferinţă, a 
celui care a fost

BRANZAN io  a n
Amintirea ta va fi 

mereu vie în sufletul 
nostru, tată şi bunule 
drag. înhumarea — 
în 27 noiembrie, ora 
13,30, la Cimitirul or
todox, str. ~Popa Şap
că, Hunedoara.

(0092309)

•  Suntem alături 
de familia dl ingf 
Brânzan Gheorghe, în 
greaua încercare pri
cinuită de pierderea 
tatălui

BRÂNZAN IOAN
Colegii de la Secţia 

Drumuri Naţionale De
va. (0092310)

•  Colegii de la. Li- 
ceul Ilia sunt alături 
de dna profesoară. Câ
ta Susana în greaua 
încercare pricinuită 
prin pierderea tată
lui, şi transmit since
re condoleanţe între-

-gii ■ familii., . . - ■- 
■ (92736)

•  Colectivul clasei a 
IX-a B este alături de 
doamna dirigintă prof. 
Căta Susana în aces
te momente grele, la 

pierderea tatălui
PETRU GIIIURA 

(93196(

•  Familia îndurerată a- 
nunţă încetarea din viaţă 
a celui care a fost un 
minunat soţ, tată şi bunic

«ng.
IVANCOV GR1GORII

Vei rămâne veşnic în 
amintirea noastră. înmor
mântarea va avea loc 
astăzi, 26 noiembrie 1994, 
ora 15, la Cimitirul din 
str- Eminescu, Deva.

(93189)
•  Soţia Margareta, fiul 

Attila, nora Paula anun
ţă cu durere încetarea 
din viaţă, după o grea 
suferinţă, a celui care a 
fost un om cu inimă de 
aur,

NY1SZTOR ANTON 
(TONI)

Corpul neînsufleţit se 
află la capela’ catolică, 
Deva. înmormântarea — 
sâmbătă, 26 noiembrie 1994, 
ora 14. Nu te vom uita 
niciodată! (93199)

s â m b ă t a , 26. 11. 1991
10.00 Videotext; Preţu

rile la bursa de mărfuri 
din Timişoara; 10,30 Ob
servator; 11,30 Puls; 12,30

* Film artistic: Divorţul 
doamnei X ; 14,00 World- 

. net. .'■■■< v

DUMINICĂ, 27. 11. 1994
10.00 VVeekend magazin 

(r); 11,00 Observator; 12,00 
Film artistic: Cascâdoa- 
rea (r); 13,30 Worldnet.

SÂMBĂTA, 26. 11. 1994
9.00 Emisiune în relu

are; 15,00 Videotext; 18,00 
Tele 7 abc; 18,05 La est 
de vest; 19,00 Serial : 
Casa din prerie: 19,50 
Clip viva; 20,00 ' Docu
mentar — radiografie 
britanică; 20,30 th miezul 
lucrurilor; 21,00 Interna
tional fashion club cu 
participarea Nadiei Comă- 
neci; 22,15 Film serial : 
Croazieră de lux; . 23,05 
Cartea de citire; 23,10 
Staruri pentru totdeauna;
23,40 Videotext. 
DUMINICA, £7. 11. 1994

9,00 Emisiunea d* *n sea
ra precedentă; 15,00 Vi
deotext; 18,05 Tele 7 
abc— liber să alegi; Că
derea socialismului; 19,05 
Serial: Casa din prerie; 
19,55 Clip viva: 20,00 
Chestiunea zilei: 20,45 
Muzică; 21,45 Serial: Ve- 
gas ; 22,35 Cartea de citi
re; 22,40 Clip viva; 22,45 
Film artistic: Crime; în 
serie;'24,20 Videotext.

IN DIRECT CU RADIO TIMIŞOARA
Marţi, 29 noiembrie a.c., între orele 6-8, Radio Timi

şoara tranşmUe o emisiune în direct de la Oficiul pen
tru Protecţia Consumatorilor Hunedoara — Deva, Cei 
interesaţi pot apela la telefonul 615936, înaintea sau 
în timpul emisiunii. (D.G.)

S.C. BANC POST S.A.
Anunţă vânzarea prin licitaţie publică a 2 aparta

mente în municipiul Deva şi un autoturism Alfa 
Romeo.

Licitaţia va avea loc marţi, 29. 11. 1994, ora 10, 
la Judecătoria Deva — executor judecătoresc.

FIRMA R. GILG — IMPEX SJLL. DEVA
Angajează CONTABIL în următoarele condiţii :
L  să cunoască limba germană Şau engleză;
2. să aibă cunoştinţe în domeniul exportului.
Relaţii la telefon 621623, între orele 19—23.

, (092726)

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC" 
S A. CREDIT BANK SUCURSALA JUDEŢEANĂ
7 '  "■"■■■■■ 7 HUNEDOARA’ ’ : 7 ;

Cu sediul în Deva, bduţ Decebal, nr. 8.
VINDE LA LICITAŢIE

0 Casă, curte şi grădină, situată in comuna Bă
lţa, nr. 160;

0 Moară, malaxor, prăjitor, presă hidraulică, 
electromotor 45 k\V ;

Licitaţia va avea loc în data de 29- 11. 1994, la 
sediul Judecătoriei Deva ;

0  Apartament 2 camere, situat în Deva, str. A- 
leia Moţilor, bl. P 5, ap. 37;

0 Casă, curte şi grădină, situate în Orăştie, str. 
Vânătorilor, nr. 9;

0 Distilărie Orăştie;
0 Camion auto IFA, nr. 4 IID 9576, maşini tri

cotat, situate în Orăştie, str. Unirii, nr. 1.
Licitaţia va avea loc în data de 30. l i .  1994, la 

sediul Judecătoriei Deva, ora 9.
Informaţii suplimentare Credit Bank — tel. 611853.

â J


