
cuceriri constante

— M-am "întâlnit , cu 
•profesori de-ai mei, ' '  cu 
eolegşţ prietene,, ̂ uboscuti 

'* * * ’ a «pus- cu sinceritate 
şi emoţie Nadia.. Am vi
zitat . şcoala, superba ţaţă 
de gimnastică, sălile «fe 
clasă,. camera în  care am 
locuit! p, cât a  trecut 
de-atunci; acum am îm
bătrânit (râsete şi aplauze 
în şalăii (Nadia a' împli
nit în 12 tooiinţtiHue 33 
de ani, iar în 25 noiem
brie — Cinci afti de când 
a părăsit ţară — hm.),
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Anul VI ■  Nr. 1269 ■  Sâmbătă, 3 — Duminică, 4 decembrie 1994 8 pagini t  100 le!

NADIA COMANECI: „M -
Programată să aibă loc 

după festivitatea • confe
ririi titlului de „Cetăţean 
de,Onoare" al municipiu
lui Deva ..celebrei - - . gim-; 
naşte Nadia Comăriecî, 
Conferinţa de presă pre
zentată în cadrul vizitei 
în oraşul nostru s-a ţi
nut înaintea acestui im
portant moment, la Li- 

• oeut, de 'educaţie -.fiztoă 
şi şportv fă'ora' -9,, ae- 
rutându-i pe ziarişti. Cu 
sprijinul dlui . maior 
Mircea Brădeân — . co
mandantul Poliţiei muni
cipiului- Deva, căruia îi - 
mulţumim 1 şi pe această 
cale ara ajuns, totuşi, 
in timp relativ util, „la 
locul faptei".

Sub presi.unea timpului, 
cum a fast întreaga vi
zită a Nadieişi a logod-. 
nicuhii ei Bart în ţară şi 
In municipiul nostru, în
trebările au fost puţine 
şi scurte, iar-răspunsurile 
Nadiei şi ale celorlalţi 
amfitrioni — Bart Con- 
ner. Paul Ziert, Nicplae

w w ,  v . , ViVif
MANIFESTĂRI 

DEDICATE UNIRII
•  La Arhivele Sta

tului din Deva . s-a 
deschis expoziţia „Ideea 
de unitate şi libertate 
naţională — oglindită 
în documentele vremii." 
în vitrinele sale surit 
expuse scrisori,' adrese, 
memorii, procese ver-

£ bale, hotărâri, creden- 
ţionale şi" fotografii.

•  Casa de Cultură 
Haţeg, împreună cu 
şcolile, generale din lo
calitate, au organizat In 
cinstea Zilei Naţionale 
a României un emoţio
nant spectacol evocator. 
La realizarea sa au luat 
parte corul Şcolii Ge
nerale Nr. 2, grupul de 
colindători de la Şcoala 
Generală Nr. 1, ansam
blul folcloric „Bucura"

. al Casei de cultură. _

Vieru, . Mihăi. Bănulescu 
— au fost la fel, însă 
lămuritoare peţitru cei 
care,Ie-au aşteptat.

Cum şi noi lucrăm sub 
presiunea timpului, şt 
mai ales a spaţiului tipo

grafic, vom consemn^ doar 
esenţa răşRUtţstţrîlQţ!/' la 

-întrebări (şi Hă întrebă
rile din prima. ii a vi
zitei). ’ ' r ?

' Mai fac şi eu ceva gim
nastică, dar nu ca altă-
dată... ..... . .

în 1977, când m-am 
, întprs victorioasă de la 

Olimpiada de la . Mon- 
, treal aveam 14 ^ n i - j u 
mătate. îmi addc- abolnte 
câ a fost o mare. sârbă- 
toare pentru gimnastica 
românească, pentru spor" 
tul nostru; în general,'

CONFERINŢA d e  p r e s a

pentru. întreagă, ţabâ- '
In âceăsţă .vi?iţă» ett 

mi-am exprimat dorinţa 
să fiii primită, dacă şe 

. poate, la . cel mai înalt 
- nivel, deşi nu eram si- 
, gură că se va accepta.
•. Bineînţeles. că am , fost 

foarte fericită de a fi 
primită la ■ d t preşedinte. 
Ion Iliescu, pe care 
l-am cunoscut, nu l-am 

, văzut niciodată- Cred că 
drîcine din lume, trăind 
departe de patria sa, 
doreşte să-l întâlhească pC

preşedintele ţării In care 
s-a născut. Nu văd ni
mic rău în ăsta. Cu atât 
mai mult nţi văd nimio 
politic. Am fost impresio
nată de primirea fa pre
şedintele .-României. .

M. Paiil ©ert! 4-.., raa- - 
«agerul; Nadiei. ixjmpJe- 
tează răspunsul Nadiei; 
„I se pun mereu aseme
nea întrebării, dar Nadia 
este mândră de ţara ei 
şi ferişită să se, întoarcă 
acasă, şă se întâlnească 
cu cei dragi . Ba şţ cu 
Bart călătoresc foarte 
mult, susţin show-uri de 
gimnastică şi astfel ei 
fac ‘‘mai . multă şi mai 
bună prqpagandă gim
nasticii decât■ stând nu-., 
mai în centrul lor din 
Oţdahomâ şi instruind ti
n e r e  talente. In acest 
fel, imaginea Nadiei este 

, mereu jmqâspâtif. in me* 
moria iuSitoriJorde gi®- 

DUMXTBU GHEONEA, 
SA B IN  CERBU

(Continuare ta pag. a 2-a)

Interviu cu dna DOINA FLOREA-NELEGA, so
ciolog, inspector şef al Inspectoratului de Stat Teri
torial pentru Handicapaţi Hunedoara — Deva.

—- După 1989 a crescut 
interesul pentru persoanele 
handicapate din ţara noas
tră. Definiţi locul şi ro
lul instituţiei pe bare! o 
conduceţi fn cadrul orga
nismelor care se ocupă de 
soarta celor cu probleme.

— X.S.T.H.-urile au fost 
create ca instituţii specia
lizate care să contureze şi 
să instrumenteze într-o 
manieră nouă politica so
cială pentru secvenţă de 
populaţie cea mai deza
vantajată.
, Activitatea instituţiei 
noastre a urmat o anume 
dialectică: „s-a mişcat în
tre nevoia schimbării şl 
aceea de a obţine cuceriri 
constante". In cei " patru 
ani de la înfiinţare lueru- 
Hfe au • evoluat în etape 
scurte,- dense. Prima etapă 
a fost cea a evaluării şi 
eâ a reliefat: — pe de o 
parte importanţa instituţi
ilor existente, ca resurse 
modelabile, dar şi necesita
tea schimbării totale a

nalizat prin efort, propriu 
primele infirmiere pentru 

•activitatea cu persoana 
handicapată şi primii a- 
sistenţi sociaii, după trei 
decenii de absenţă de pe 
piaţa muncii.

I.S.T.H. Hunedoara a 
avut şi intervenţii pe linie 
legislativă, iniţiative cu re
ferire la legile sponsoriză
rii, bugetului pe 1993 şi 
1994, modificarea legilor 
53/1992 şi 57/1992. De ase
menea are rol metodologic,' 
împreună cu alte patru a- 
semenea instituţii din ţară, 
în conceperea şi generali
zarea tehnicilor, progra
melor de acţiune socială 
în domeniu! Centrul me
todologic pentru recupera
rea şi integrarea şocicb 
profesională a persoanelor 
cu. nevoi speciale 'Hune
doara urmează să-şi dez
volte activitatea la nivelul 
unui institut naţional de 

' studii sociale. Suntem în 
tratative avansate pentru 
organizarea la Deva,; cu

3 DECEMBRIE — ZIUA MONDIALA 
A PERSOANELOR HANDICAPATE

ANTON SOCACIU — Deva: „Maica Domnului" (Concursul foto, cu premii)

mecanismului şi relaţiilor 
Jpţ In raport cil nevoile 
subiecţilor .şi. scopul consti- . 
tutiy; — pe de altă parte 
necesitatea schimbării mo
dului de gândire şi ac
ţiune socială, dominată 
până în prezent de un a- 
rrame formalism, a  or- 
măt etapa conturării pro
iectelor, cu priorităţi, ur
genţe, resurse şi atacarea 
lor. Ca atare, a fost re* 
funcţionalizată baza mate
rială a tuturor instituţii
lor (cămine de bătrâni, 
şcoli ajutătoare) pentru 
acoperirea tuturor func
ţiilor acestora şi asigura
rea condiţiilor pentru 
munca in echipă. Au fost 
conturate noi proiecte pen
tru complexe ‘ destinate 
persoanelor handicapate i 
centrele de recuperare şi 
integrare sOeio-profesională 
Haţeg, Peşteana, Deva, 
proiecte care sunt depuse 
la Ministerul Finanţelor. 
S-a format personalul de 
conducere, execuţie şi de 
specialitate prin programe 
proprii, sau în colaborare 
cu Institutul naţional de 
recuperare şi integrare so- 
cio-profesională a persoa
nelor handicapate, Medicii 
Lumii, Medicii fără Fron
tiere. Este vorba de un 
prim seminar. Urmează' • 
anual altele. S-au profesio-

sprijinul • Consiliului Ju- 
deţean, a unui târg al pro
duselor .adaptate, mijloace 
dg recuperare şi proteze 
în vederea asimilării ta 
producţia internă a Unora 
dintre acestea. Inf prezent 
evaluăm şi regândim pro
gramul' strategic ce ur
mează â fi prezentat, Pre
fecturii şi factorilor de co
laborare, intr-o- reuniune! 
de lucru cu care am dori 
să înceapă anul 1995.

— Cum apreciaţi trece
rea unor instituţii, subor
donate o vreme- inspectora
tului, sub alte tutele azi? •

— Competenţele ne sunt
aceleaşi, mijloacele insă 
ni s-au trunchiat. S-a în
cetinit ritmul reformei în 
domeniu, linii l-au pierdut. 
După părerea noastră s-a 
greşit. Experimentul Se
cretariatului de Stat pen
tru Handicapaţi merita să 
continue. Descentralizarea 
şi integrarea se puteau rea
liza numai după ce la ni
velul fiecărei localităţi âm 
fi pregătit echipă de spe
cialişti, mijloacele mate
riale şi „am fi stârnit vo
caţia de aplecare" spre so
cial. - '

A adresat întrebări
VIORICA ROMAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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„FABRICA DE VISE*

Sâmbătă, ora 17, la Gasa 
de Cultură din Deva are 
loc spectacolul „Fabrica 
de vise“, cu participarea 

cunoscutului showman Doru 
Octavian Dumitru. Suntem 
siguri că „maşina de râs" 
va lumina din nou feţele 
sutelor de deveni. (M.B.)

împreuna c u ' ştefan
iiruşca ŞI GEORGE 

ţarnea

Duminică, la ora 19,30, 
Ia Gasa de Cultură din 
Deva, are loc spectacolul

de colinde „Deschide uşa 
creştine" susţinut de Şte
fan Hruscă. Cu acest pri
lej îşi va lansa eompact- 
discul „Colinde" I şi II. 
Prezintă poetul George 
Ţărnea, care va oferi auto
grafe i» volumele recent 
apărute de poezie: „De ţi
nut minte" şi „Cartea cu 
iubiri secrete". (M.B.)

Şl PE FRIG SE JOACA 
! FOTBAL

Sâmbătă, de la ora 11, 
stadionul „Gorvinul* din 
Hunedoara găzduieşte par- 
tida de fotbal din Divizia

A, seria a Il-a, Corvinul 
— Jiul Petroşani, iar la 
Deva, duminică Ia ora 11, 
pe stadionul „Cetate", are 
loc meciul de Divizia B, 
seria a III-a, dintre Vega 
Deva—  Mine — Ral Ro- 
vinari. (S.G.)

SARBATOAREA
solidarităţii

Asociaţia Handicapaţilor 
Neuromotori din judeţul 
Hunedoara sărbătoreşte 
Ziua internaţională a han
dicapaţilor. Manifestarea 
are loc sâmbătă, 3 decem
brie, ora 11, în sala de 
şedinţe a Filialei de Cruce 
Roşie a judeţului, din De. 
va, Aleea Viitorului, nr. 
4. La acţiune sunt invitaţi 
membrii A.H.N. Hunedoara

colaboratori
(V.R.)

şi prieteni.

Cupa de sprint 
la  Înot

început de vineri, Con
cursul „Cupa de Sprint la 
înot", ce şe desfăşoară la 
bazinul de înot din, incinta 
bazei sportive de la Hu
nedoara, continuă şi sâm
bătă (intre orele 10—12 
şi 16—18) şi duminică 
(10—12). Participă înotători 
seniori de la toate echipele - 
dirt marile oraşe ale ţării, 
printre care Bucureşti, Con
stanţa, Timişoara, Arad 
ş.a. (S.G.)

ORARUL
FARMACIILOR w

Azi, sâmbătă după-âmiază,

şi mâine, duminică, în
treaga zi, va fi deschisă 
pentru deveni farmacia 
„Eseulap" (din zona Re
staurantului „Lido").

FILME '

Devenilor le recomandăm 
producţia cinematografică 
„Maverick", pe care o pot 
viziona la „Patria", în pe
rioada 2—5 decembrie. In 
zilele de 2—8 decembrie, 
la „Flacăra" Hunedoara 
rulează .„Comoara lui 
Curly“, iar la „Parâng" Pe
troşani „Teroare în Bos

ton". Toate filmele sunt 
producţie S.U.A. (V.R.) -

mesageria
DE LA GARA

Despre programul mesa
geriei de la poşta din De
va am informat cititorii 

"ziarului nostru într-unul 
dintre numerele anterioare. 
Cei care doresc să expe
dieze colete în ţară cu o 
greutate mai mare de II 
kg — până la 60 kg — o 
pot face prin mesageria de 
la gara CFR din Deva. 
Programul este non-stop, 
inclusiv sâmbăta şi tumi- 
nica.

remmt» wttmm t t  « tu



„M-AM NĂSCUT 99»
(Urmare din pag. I)

nastică din lumea întrea
gă'1.

La un set de trei în” 
trebări legate, Nadia a 
răspuns scurt: „Poate că 
dacă nu-1 aveam antre
nor/ pe Bella Karoly nu 
■ajungeam în’ vârful pira
midei gimnasticii mon
diale. Insă dacă el nu 
mă avea pe mine elevă, 
nu (ajungea aşa mare an
trenor şi poate era acum 
în România. Oricum, fap
tul că eu, am lucrat cu 
el şi el cu mine a fost 
o Şansă fericite pentru 
amândoi, pentru gim- 

‘ nastica românească şi 
perttru tara noastră. Eu 
cu Rella suntem şl acum 
buni prieteni. Insă totul 
nu a depins doar de noi 
doi* ci şi de sprijinul dat 
de federaţia de speciali
tate, eu care, spre deose
bire de Bella» eu am râ- 
mas foarte bună prietenă.

EU, mărturisesc cu sin* 
ceriiate, nu ro-am consi
derat niciodată vedete 
Aid Vrut să fiu o per
soană ca oricare alta şi 
să trăiesc ca toate lu
mea. însă când am ple
cat' din ţară şi am văzut 
mai fa rece altă lume, 
mi-am dat seama eă a- 
colo ceva nu este ca la 
noi. Lumea mă consi
dera vedetă şi eu a tre
buit să mă obişnuiesc 
cu asta.

Micile răutăţi ale pre
sei nu m-au afectat în 
nici un fel. Mai ales că 
timpul nu mi-a permis 
să le citesc pe toate. O- 
ricum, eu ştiu câ întot
deauna, mai devreme sau

mai târziu, adevărul iese 
la lumină.

Probabil că dacă nu 
făceam gimnastică aş fi 
făcut alt sport. Norocul 
meu a fost că la Oneşti, 
unde m-am născut, era 
o şcoală foarte bună de 
gimnastică, erau profe
sori valoroşi şi am a* 
juns pe mâinile lor.

Nici faptul că dl, A- 
ristide Buhoiu îmi scrie 
numele Contentei şi nu 
Comâneci — cum este 
corect — nu mă deran
jează.

Intr-adevăr, Ia ceremo
nia religioasă a logodnei 
mele cu Bart, chiar in 
această sală, el a fost 
oarecum derutat de a- 
cest obicei românesc şi 
m-a întrebat dacă este 
vorba de căsătorie, ca 
sări dea telefon maniei 
sale şi s-o întrebe dacă 
este de acord. Ar fi fost 
supărată ca noi să ne 
căsătorim şi dânsa să’ nu . 
fie prezentă. Eu i-am ex
plicat despre ce este 
vorba şi el s-a liniştit. 
Pentru logodnă, oficiate 
cu puţin timp în urmă 
la Amsterdam, mama sa 
şi*a dat acordul.

Când am venit la Şcoala 
sportivă din Deva, autori
tăţile locale m-au aju
tat foarte mult, de ase
menea, şi pe mama, i-au 
dat o casă mobilată, to
tul a fost extraordinar, 
nu mi-adue aminte de 
probleme deosebite**.

Bart Conner a explicat 
celor prezenţi câ în A- 
meriea se ştie că In Ro
mânia fetiţele sunt obli
gate să facă gimnastică, 
dar el s-a convins acum

că ele vin din dorinţa 
de a face acest sport şi 
de a ajunge mari cam
pioane, ca Nadia Colhă- 
neci sau ca Lavinia Mi- 
loşovici. După un timp, 
Văzând că nu-i deloc u- 
şor, plâng să plece acasă, 
de unde au venit, iar 
când părinţii vin să le 
ia, plâng să rămână la 
gimnastică. Dfeei, le place. 
Nu ştiu dacă este o treabă 
românească sau univer
sală. „Eu am văzut in 
ochii fetelor care tac 
gimnastică aici căldură, 
bucurie perttru acest 
sport. Poate eă foarte 
mulţi americani ar vrea 
să-şi dea fetiţele să facă 
gimnastică la Deva" — 
spune Bart Conner. _ .

în semn de preţuire a 
şcolii unde a învăţat şi 
a făcut sport de cea mai 
Înalte performante, Na
dia Comâneci i-a oferit 
directorului Liceului «ie 
educ&ţje fieică şi . fpofţ 
din Deva, praf. Milud 
Bănulescu, suma de 28 
de dolari, pentru con»- > 
pletarea sumei necesare 
întregiri i- parcului de 
transport cu -un nou mi
crobuz. „Verzişarii ăştia 
au căzut foartp bine şi-fi 
mulţumesc Nadia** — a 
răspuns di Mihai Bâmt* 
lescu.

La despărţirea de Nadia 
şi de logodnicul ei Bart, 
în numele redacţiei zia
rului nostru, le-am urat1, 
sănătate, multe succese 
şi drum bun în demer
surile lor sportive, le-am 
oferit, spre amintire, pli
antul municipiului Deva, 
,pe care l-au prim» cu 
plăcere şi mulţumire.

d* a
(Urmare din pag. 1)

schimbârH şi cea 
cuceriri constante

v

' — Pe lângă cele institu-
ţionalîzate există şi mult* 
persoane cu deficienţe, a- 
flate în grija familiei. Ce 
poate şl ce face inspecto
ratul pentru ele?

— Asigurăm colectarea 
fondurilor necesare şi a- 
chităm lunar sute de mi
lioane pentru cri# $728 
persoane aflate în evi
denţă, sume reprezentând 
diverse forme de sprijin: 
direct economic sau pentru 
mobilitate şi integrare. Dia
logăm şi asta înseamnă şi 
psihoterapie, a fi cu celă
lalt şi pentru celălalt. 
Dialogăm non-atop 4 
ore pe zi Jri medie cu 10- 
perşoânp ..pe salariat, în- 

, tocmim documentaţii de 
caz, sfătuim, orientăm pro
fesional, plasăm în touneă 
|B Şnedie 700 de persoane' 

.fie lună şi realizăm presta-
filfc nefesafe p « d ru  p lata 

/ipariocacordate lunar ce* 
lo r îndrep tăţiţi.

Cifrele şl analizele arată 
că standardul de viaţă al 
persoanei handicapate a- 
flate In familie â crescut. 
Ea a reuşit să traverseze 
aceşti ani ai tranzitivi in 
condiţii decente. Şi cei 8 
salariaţi ai IJS.T.H. care 
lucrează — lin medie 10 
ore pe zi — au bucuria 
că sunt cei care au contri
buit la aceasta. Sigur că 
dimensiunile activităţii 
noastre mi sunt întru tor 
tul cele ale proiectelor gân
dite şi asumate. Sperăm ca 
Guvernul să ne aprobe 
schema solicitată de cel 
puţin 20 de salariaţi şi să 
recepţioneze activ disfunc- 
ţiile sesizate în raport cu 
aplicarea legislaţiei cu

care se operează în do- 
■ apsiu, tî»sfi»»scţţi la care 
eu şi colegii mei din ţară 
am făcut referire în 0 ac
ţiuni sistematice şi de cu
rând la întâlnirea cu re
prezentanţii «emisiilor de 
specialitate ale executivului, 
legislativului, ea şi cu re
prezentanţii Preşedinţiei, 
acţiuni organizate de ISTH.

— Care «unt relaţiile 
inspectoratului eu asociaţi
ile de handicapaţi?

—- Criza de timp mar
chează uneori nefavorabil 
relaţiile, care, la nivel teo
retic sunt percepute >— 
de ambele părţi — ca ar
monioase. Ca profesionişti 
suntem datori asociaţiilor 
cu mult mai mult sprijin 
de specialitate, nu doar i- 
deatic, strategic, cum o 
facem acum. .Maturizarea 
asociaţiilor va asigure un 
corp de acţiune socială 
activ şi eficient care va 
ţjjie trează atenţia opiniei 
publice şi » forţelor deci
zionale asupra secvenţei de 
populaţie dezavantajate, e- 
lement foarte necesar.

— Ce proiecte aveţi pen- 
tru un viitor mal apropiat 
«tu mai îndepărtat?

— Un sistem informaţio
nal mai eficient, un sistem 
de refaţionare mai con
cret cu factorii de decizie, 
forţele politice, agenţii e- 
COnomicl, ţintind două 
aspecte: a) transmiterea rit
mică de Informaţie de spe
cialitate pentru fundamen
tarea deciziilor necesare; 
bî „deschiderea** pentru 
investirea In domeniu şi 
dezvoltarea activităţilor so
ciale de tip insţituţionalizat 
şi neinstituţionalizat.

— Ş*a reuşit efectuarea 
unui recensământ al per

soanelor handicapate din 
judeţ?

—.- Date necesare pentru 
O strategie de etapă avem; 
importantă nu este recen
zarea, ci analiza de caz. 
In vara anului 1995, cu 
studenţii facultăţilor de 
asistenţă socială vom a- 
taca un studiu evaluativ 
pentru persoanele deza
vantajate, conceput de 
I.S.TH. Hunedoara, ale 
cărui concluzii dorim să 
le punem la dispoziţia fac
torilor de decizie locali, 
organelor de specialitate în 
măsură să adapteze echi
pamentul edilitar, sistemul 
de circulaţie, ca semn de 
aleasă civilizaţie, să con
tribuie la recuperare şi 
integrare socială.

— Mal doriţi să corn»
nicaţi ceva cititorilor noş
tri? ,

— Persoanelor handica
pate, cu ocazia zilei dedi
cate lor în fiecare an — 3 
decembrie — dorinţa noas
tră de a-i avea coechipieri 
în acţiunea destinată lor, 
pentru a-1 face mai Utili.

_ toai autonomi. Tuturor ce
lor care pot crede câ 
„Pâinea pentru ei este o 
problemă materială, dar 
pâinea aproapelui este o 
datorie spirituală**, renun
ţând la preconcepţii, să 
încerce a pune umărul la 
această reconstrucţie spiri
tuală, â noastră, a tuturor. 
Care trece prin actul de 
sprijin dedicat celui in 
nevoie. Factorilor de de
cizie, latenţi şi activi, i- 
deea Că suntem prea să
raci pentru a cârpi şi prea 
responsabili pentru a n» 
investi eficient,—«» pe ter
men lung — mai ales in 
domeniul social. .

— Dle director, din luna 
ianuarie 1995, tarifele pen
tru serviciile prestate de 
către BAM.G.G.L. Hune
doara vor creşte, în me
die, cu 1,43. Cărui fapt se 
datorează acest lucru?

— Modificările de pre
ţuri din luna ianuarie sunt 
impuse de contextul le
gislativ actual, şi anume 
de către cele două legi 
apărute în acest an 1 cu a- 
pîicabilitate de la 1 ianua
rie ’95 — Legea 15 pri
vind amortizarea' capitalu
lui imobilizat în active 
corporale şi necorporale, 
respectiv Legea 27 (legea 
taxelor şi impozitelor lo
cale).

Locuitorii municipiului 
Hunedoara trebuie să în
ţeleagă că tarifele practi
cate de către regia noastră 
sunt influenţate de amor
tizarea mijloacelor fixe, 
amortizare care este cu
prinsă în cele două legi. 
Spre exemplu, dacă în a- 
nul 1994 aveam un patri
moniu de şapte miliarde 
de lei, la ora actuală a- 
vem un patrimoniu de 42 
de miliarde de lei, deci1 
de amortizat această va
loare. Sau mai precis dacă 
aveam de amortizat 10 mi
lioane de lei lunar, după 
noile reglementări suma 
acestora se ridică la 191 
de milioane în fiecare 
lună, valori ce trebuie in
troduse în tariful presta 
ţiilor pe care le realizăm. 
Această majorare a costu
rilor prestaţiilor pe care 
Ie executăm, repet, nu este 
impusă de salariile perso
nalului de la k.A M.G.C.L., 
ci efectiv de amortizare 
şi impozitele şi taxele pe 
care trebuie să le plătim.

— Dle director, aţi a» 
mintit de impozite şi taxe. 
Care este ponderea lor în 
noua „conjunctură fiscaiă"? •

D IN  IA N U A R IE , 0  N O U Ă  E X P L O Z IE  A  P R E T U R IL O R
— Faţă de anul 1994,

când am plătit 16 mili. 
oane de lei, în 1995 tre
buie să plătim 181 de mi
lioane de lei. Noile sume, 
respectiv 191 de milioane 
de lei (amortismentul lu
nar) şi 181 de milioane 
de lei, trebuie cuprinse în 
viitoarele preţuri pe care 
le vom practica.

— Beci să înţelegem că 
aceste modificări (creşteri, 
de preţuri ale viitoarelor 
tarife) nu sunt decât o 
consecinţă directă a amor
tismentului şi impozitelor 
şi nu a majorării cheltuie
lilor cu munca vie (sala
riilor).

— Da, ăsta-i adevărul 
pe care oricine poate sâ-1 
verifice.

— Pentru o punere în 
temă a cetăţenilor muni
cipiului Hunedoara pri
vind noile preţuri, v-aş 
ruga să ne daţi eftteva 
exemple.

— Creşterile vor fi di
ferenţiate, în raport de 
particularităţile fiecărui- 
serviciu. Astfel, la apa 
rece, creşterea este de 1,35, 
la canal de 1,85, la gunoi 
de 1,35. Pentru termofi- 
eare se menţin, deocam
dată, aceleaşi tarife, dato
rită subvenţionării gi- 
gacaloriei de către stat, 
pentru consumul casnic. 
Excepţie fac însă agenţii 
economici, unde costul 
energiei termice va creşte 
cu un indice de 1,42.

— Municipiul Hunedoara 
este numit în ultimul 'timp, 
mai în glumă, mai în se
rios, ui» „pol al frigului* 
De ce aceostă etichetă .şi 
care sunt cauzele ce ge-

Convorblre cu dl. ing. LAVINIU CRISTIAN, 
director la K.A.M.G.C.L. Hunedoara

nerează această afirmaţie ?
— Din câte am înţeles, 

combinatul nu primeşte în
treaga cotă de gaz alocată 
populaţiei (dâar 60 la sută 
din ceea ce ar fi nece
sar), neputând asigura în 
această situaţie agentul 
primar la temperatura, la 
parametru optimi pentru 
încălzirea locuinţelor din 
oraşul nostru. Cel mai im
portant rămâne însă fap
tul că noi n-am reuşit să 
aducem feţele de termo- 
ficare din oraş la un grad 
de fiabilitate corespunzător, 
care să închidă pierderile 
de agent primar, care 
sunt, la ora actuală, de 
peste 160 de tone (agent 
primar) pe oră, plus pe 
lângă acest lucru sunt 
foarte multe instalaţii in
terioare din blocuri sau 
instituţii, ce au mari de
fecţiuni în coloane, defec
ţiuni care generează pier
deri însemnate de energie 
termică.

— Care sunt tron
soanele de care răspunde 
R.A.M.G.C.L.-U1, respectiv 
asociaţiile de locatari?

— Conform regulamen
tului de furnizare a e- 
nergiei termice care a 
apărut în acest ân, până 
la limitele de proprietate 
(căminul din faţa blocului), 
reţelele sunt în grija noas
tră, iar după acest punct 
în grija asociaţiei de lo
catar»- . — r -i l i,i

— Ce presupune acest 
lucru?

— Este pentru prima 
dată când âu apărut re
glementări dare la pri
vinţa relaţiilor dintre fur
nizori şi beneficiari de 
agent termic. Dacă in a- 
sociaţiile de locatari s-ar 
aplica aceste reglemen
tări, cred câ s-ar îmbună
tăţi substanţial situaţia.

— Spuneaţi, Ia un mo
ment dat, câ in reţeaua 
termică sunt pierderi un
deva Ia 160 de tone pe oră 
agent termic. Ce procent 
revine reţelelor pe care 
R.A.M.G.C.L.-ul le gos
podăreşte şi cât sunt da
torate asociaţiilor de loca
tari?

Este greu de spus. Un
deva jumătate — jumă
tate. Dar cred că poate 
fără să greşesc, pierderile 
sunt cam de €0 la sută 
în asociaţii şi 40 la sută 
în reţelele noastre.

— Nu în puţine oraşe 
din judeţ se reclamă că 
se încasează mai multe gi- 
gacalorii decât sunt fur
nizate de către producă
torul de agent termic. Care 
este situaţia la dvs?

— La Hunedoara nu se 
poate spune acest lucru, 
întrucât de la combinat, 
numai în luna octombrie, 
spre exemplu, s-au livret 
22 flOOGcal, iar spre înca

sare s-au facturat doar 
13 000, restul fiind pier
deri pe care le suportă re
gla. Este extrem de greu 
si lucrezi in acest sistem 
necontorizat pentru a i- 
dentifica exact pierderile 
care sunt la noi şi care 
sunt la asociaţii.

— Debitele mari pentru 
prestaţiile efectuate repre
zintă in nenumărate rân
duri bariere serioase in 
rezolvarea multor lucruri. 
Ce ne puteţi spune in a- 
cest sens?

— Cred câ suntem una 
dintre localităţile cu cele 
mai mari restanţe la oca 
actuală. Avem facturi ne- 
achitate de 2,588 miliarde 
de lei, între care numai la 
combinat 2,1 miliarde. Si
gur, mă întreb cât ne mai 
suportă ca să nu le dăm

. aceşti bani. Este mare lu
cru să beneficiezi de o 
asemenea înţelegere de la 
conducătorii S.C. „Siderur
gica" S.A. Hunedoara. De 
încasat regia noastră are 
in prezent suma de 2,3 
miliarde de lei.

La asociaţii avem multe 
sume de recuperat, de unde 
rezultă două lucruri: .re
laţiile anormale dintre noi 
şi furnizorii de agent pri
mar (şi cei de energie e- 
lectrică), precum şi impo
sibilitatea de a constitui 
fondurile băneşti pentru 
întreţinerea şi repararea 
reţelelor care este deose
bit de importantă, fapt 
ce va duce sistemul de 
termoficare într-o stare 
din ce în ce mai gravă, 
prestaţiile noastre evolu
ând spre negativ. Neplata 
acestor debite, dublată de

imposibilitatea realizării 
programului de întreţinere 
şi reparaţii, va duce ne
condiţionat la mari pier
deri şi la o slabă calitate 
a serviciilor în viitor. Prin
tre cei cu restanţe se nu
mără unităţile bugetare în 
mare parte, precum si 
foarte multe asociaţii de 
locatari, unde debitele 
oscilează de la un milion 
de lei până la 4 fde  mi
lioane de lei, cât are de 
p'ată asociaţia de locatari 
nr. 15.

— Care sunt după pă
rerea d-voastră motivele 
neplăţii?

— In primul rând popu
laţia a simţit că nu există 
o exigenţă în privinţa în
casării prestaţiilor şi con
sideră că nu sunt căi le
gale de recuperare a  aces
tor sume. Cei care deţin 
pârghiile de acţiune le
gală nu o fac- Noi am ac
ţionat în judecată asocia
ţiile, dar asupra locatari
lor nu avem nici Un drept, 
deoarece nu există nici un 
contract între regie şi â- 
ceste persoane fizice.

«— Ce aţi Ani să trans
miteţi, în final, populaţiei 
municipiului Hunedoara? 

— - R.A.M.G.C.L. nu de
ţine o baghetă magică care 
să transforme peste zi re
zultatele proaste din anii 
trecuţi, în beneficii. Este 
greu de reparat ceea ce 
n-a fost îngrijit mulţi ani 
şi la timpul potrivit. Şi 
noi trebuie să înţelegem 
mai mult populaţia, dar şi 
noi, Ia rândul nostru, tre
buie să fim'mai mult în
ţeleşi. Neplata serviciilor 
va amplifica şi mai mult 
dificultăţile existente, iar 
problemele ivite nu vor fi 
nici mai puţine şi nici 
mai uşor de rezolvat.

. CORNEL POENAR
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Din lecunoştinţă
Doi oameni care nu mai simt acum 
Cândva, demult, mi-au mijlocit un dram 
Prin timp ţi locuri, împlinind un rost, 
Do&r datorită dumnealor an

de pragul bibliotecii
Am trecui pragul Biblio

tecii din Sălaşu de Sus, 
Intr-o zi friguroasă cum 
ne-a oferit multe acest no
iembrie dătător de ton de 
iarnă. înăuntru — atmosfe
ră plăcută, cald. Ii t  i bi
bliotecar Eugenia faur lu
crează aici .din 1990, între 
timp obţinând atestatul in 
furt ’Tj m urma absoivtrti 
cursului de perfecţionare 
organizat la nivel central. 
Deşi nu primise de două 
luni salariul pentru, munca 
prestată (şi nu numai 
dânsa — n.n.) din cauza 
incompetenţei in stabilirea 
bugetului kcal a unor 
funcţionari ai Primăriei 
care au uitat câte luni are 
anul, dna Faur desfăşoară 
aceeaşi muncă corectă iz- 

- i-grâtă d ntr-o reală pasi
une pentru carte şi infor
nai ii. -. cuprinse în filele 

acesteia. ■ .
La această oră, biblioteca 

t -cază 360 cititori la 
o populaţie de aproxima
tiv 2000 locuitori ăi comu- 
rr: Acest număr de citi
tori s-a realizat in pri- 

.. mul rând datorită cărţii 
n iu intrate in bibliotecă. 
Iară caHc nouă, numărul 
■ / r‘or}lor stagnează. Din 
pă ■i c, aprovizionarea cu 
carte se face rar de către 
Biblioteca Judeţeană, din 
Ups.a fondurilor băneşti. Şi 
un motiv de ordin mai mult 
sau mai puţin sentimental — 
bibliotecara ii cunoaşte şi 
este cunoscută de localnici 
şi nu arareori cititorii vin 
la bibliotecă pentru mo
dul în care sunt primiţi

şi serviţi. Elevii alcătuiesc 
majoritatea cititorilor (137), 
dar, alături de ei, sunt 90 
salariaţi la diverse socie
tăţi comerciale, ţărani etc.

Pentru a fi in măsură 
să recomande cartea aş
teptată de cititor, bibliote
cara citeşte la rândul ei. 
,JJe când sunt aici kt bi
bliotecă am citit cât n-am. 
citit in toată viaţa mea", 
mărturiseşte dânsa . Do
vedind înclinaţie inclusiv 
spre cercetare, dna Faur 
a alcătuit O monografie a 
comunei ce poate fi con
sultată de către cei inte
resaţi.

Biblioteca posedă puncte 
de împrumut la Coroieşti 
şi Ohaba de Sub Piatră, 
venind astfel în sprijinul 
cititorilor de pe sate. Fon
dul de carte de la aceste 
puncte de împrumut este 
periodic schimbat. Este real 
spriiinul cadrelor didactice 
de aici, mai ales al inv. 
Viorica Vlad.

In privinţa activităţii 
propriu-zise, până acum 
s-au organizat la şcoală dar 
şi la sediul bibliotecii ani
versări ale unor scriitori 
(Mihai Eminescu. Dimitrie 
Anghel, Aron Densusianu 
ş.a.). Sunt aduşi in prim- 
plan creatorii hunedoreni 
în cadrul acţiunii periodice 
„Poeţi, prozatori hunedo
reni", S-au ornanizat, de 
asemenea, un simpozion de
dicat lui Al. Macclonski, 
medalioane Ion Budai De
lectau şi Dimitrie Cante- 
mir, un concurs de ghici
tori şi seri de basme pen

tru copii, expoziţii de 
carte. Toate acestea in sco
pul creşterii nivelului de 
cunoaştere al celor ce tră

iesc tntr-o comună însem
nată a jude ţului.

mmm bobea

Dna Eugenia Faur în atmosfera cărţilor sale de 
la Biblioteca din Sâiaşu de Sus. Foto: PA VEL LAZA

Din harul sfânt pe care mi l-au dat, 
Am prins contururi şi m-ara înălţat, 

dragostei din ochii lor 
veşnic primul meu izvor.

Iubirea mea din urmă ţi dintâi 
In poala mamei are căpătâi.

Cuvântu-ales, cât e, $1 gândul drept 
E glasul tatei, nobUşi-nţelept 
Şi peste timp, zidiţi In tot ce-ş eu, 
Părinţii mei vor exista mereu!

R u g ă c i u n e

Ştiu că exişti in tot fără de 
Precum eternitatea într-o clipă,
Tu eşti mereu şi-aproape şi departe 
Ocrotitor şi cald ca o aripă.

Ştiu că exişti: în logica tfeplinâ 
Ce stăpâneşte tainic 'universul 
In perfecţiunea razei de lumină 
Şi-n evoluţia ce nu-şi opreşte mersul.

Ştiu că exişti în întreită stare 
De creator, stăpân şi apă vie,
Făcând izvor de timp din fiecare 
Pentru trecut, prezent şi veşnicie.

Te recunosc în mii şi mii de feţe 
A faptelor ce nu-s o întâmplare.
De la creaţii cosmice-ndrăzneţe 
La om* care-i minunea cea mai mare.

Te ştiu poate din alte existenţe 
Ce le-am uitat, dar care-âu fost odată. 
Zidind mereu prin tainice prezenţe 
In spirit şi materie-htrupată.

M1RCEA SiMTEAN

NATURA PATRIEI—SIMBOL EMINESCIAN
Natura, întregul natural 

bine clădit este sufletul 
poetului nepereche şx toc
mai de aceea el iubeşte în 
e .iz minunea lumii în 
creaţiunile salo superbe. 
Em nes.u are printre co
paci câteva esenţe la care 
ţine în chip deoseb.t şi 
care înfăţişează • pentru el 
însuşirile generale ale co- 
pa u.ui. .ii viziunea sa, 
teiul sugerează mireasma 
estivă, bradul e copacul 
boreal, aproape uranic, 
plopul, elastic şi orăşenesc, 
dă amintiri lor o mişcare 
lentă, arinul păduratic săl
băticeşte priveliştea, arun
când asupră-i o brumă ci
negetică, stejarul măreşte 
prin marea lui coroană 
câmpul de alunecare al 
luni.:, fagul ne duce la 
codrul de o singură esenţă, 
salcia e copacul lacustru, 
nucul, cireşul, mărul sunt 
pomi de livezi, simboluri 
ale lăcomiei copilăreşti, 
mesteacănul indică prin 
scoarţa sa albă altitudinea, 
paitinut prevesteşte regiunea 
carpatină, salcâmul e un 
pom de albie clisoasâ, li
liacul simbolizează în sfâr
şit fragranţa primăverii 
şi idila juvenilă: „A noastre 
inimi îşi jurau/Credinţă pe 
toţi verii/Când pe Cărări 
se scuturau/De floare li
liecii*1.

Iarba e narcotică şl e 
Aşa de înaltă Încât poate 
ascunde animale silvestra

de mari proporţii: „Şi pri® 
vuietul de valuri,/Prin
mişcarea naltei icrbi/Eu te 
fac s-auzi in taină/Mersul 
cârdului de cerbi".

Fauna, săracă, e aleasă 
după acelaşi criteriu al re
gresiunii spre spaţiul e- 
denie. In rândul întâi vine 
calul, simbol al zborului 
oniric (toţi eroii călăresc), 
apoi urmează animalele 
artemidice, bourul, cerbul, 
ciuta. La vietăţile mărunte 
se apasă asupra înmulţirii

E S E U

în „neamuri" şi sunt pre
ferate acelea care n-au 
realitate decât în roiuri: 
„Peste flori, ce cresc în 
umbră,/Lângă ape, pe po

etici,/Vezi bejănii de al
bine,/Armii grele de fur
nici".

Fapta de căpetenie a in
sectelor este împerecherea. 
Nunta de gângănii şi oa
meni arhaici din „Călin" 
nu e fără înţeles. Oameni 
şi insecte, îmbătaţi de co
dru şi de lac, vin să se îm
preuneze după un rit 
milenar: „Dar ce zgomot 
se aude? Bâzâiţ ca de al
bine ?/Toţi se uită cu mi
rare şi nu ştiu de unde 
vine,/Până văd păinjenişul 
între tufe ca un pod,/Peste 
care trece-n zgomot o mul
ţime de norod..."

Mentalitatea arhaică şi

romantică a lui Eminescu 
se învederează în descrierile 
de interior. Lipseşte intimi
tatea orăşenească, bunăsta
rea, locuinţa fiind o peş
teră sau un castel fantastic. 
Fata de împărat sta intr-o 
colibă' murdară după ce 
stătuse intr-un iatac cu 
arc gotic, dar decrepit; gra
tii ruginite la ferestre, 
pânze de păianjen de sus , 
până jos, trandafiri în pat 
ca intr-un sicriu. Interio- 

' rul dacic din „Cremenii" 
este rece, funerar. El are 
arcuri înalte, statui, săli 
pustii, îmăţişare de mauso
leu. Asceţii lui Eminescu 
stau în peşteri şi scorburi, 
în chilii. Intr-un cuvânt, 
interioarele sunt neospita
liere, fie prin mizeria dusă 
la descompunere, fie prin 
imensitatea fabuloasă. E- 
minescu închipuie pentru 
eroii săi case măreţe ce 
au in ele ceva geologic, 
străluciri de peşteri de 
gheaţă, somptuozităţi de 
geodă uriaşă.

în „Pustnicul" ni se în
făţişează un salon din Iaşi 
pe la 1840. Sălile sunt îm
brăcate în atlas alb ca nin
soarea, cu flori şi frunze 
brodate, limbile flăcărilor 
par de diamant, aerul e de 
argint, pereţii sunt plini de 
oglinzi, în sală sunt mi
resme suave, oamenii sunt 
înveşmântaţi ca nişte in
secte exotice.

Două personalităţi eu ideologii 
ireconciliabilă

O carte deosebit de u- 
tilă pentru iubitorii de 
literatură istorică — edi- 

> ficatoare îndeosebi pen
tru perioada 1940—194A 
— este antologia memo
riilor lui IuH« Maniu a- 
dresate lui Ion Anto- 
nescu şi răspunsurile 
mareşalului, antologie “in
titulată „luliu Maniu — 
Ion Antonescu. Opinii şi 
confruntări politice", rea
lizată de Ion Calafeteanu 
şi publicată in 1994 la 
Editura Dacia din Cluj- 
Napoca. Cititorul se simte 
atras de cartea menţio
nată încă de la prima pri
vire aruncată asupra a- 
cesteia, deoarece pe co
perta ei exterioară apar 
siluetele bine cunoscute 
ale celor doi oameni po
litici, care, deşi alăturate, 
nu stau faţă în faţă, ci 
mai mult cu spatele u- 
nul spre celălalt — fapt 
deosebit de semnificativ, 
atât pentru raporturile 
ce au existat între ei, 
cât şi pentru conţinutul 
incitant al volumului.

Meritul deosebit al lui 
Ion Calafeteanu, care a 
alcătuit şi îngrijit editarea

acestor „Opinii şi confrun
tări politice", constă în 
faptul că n-a oferit şi 
n-a impus cititorului ca
racterizări, calificative, a- 
preeieri sau concluzii 
proprii referitoare la i- 
deologiile, faptele şi ca
racterele celor doi parte
neri de dialog, ci a pre
zentat în mod obiectiv 
poziţia lor tranşantă şi 
clară, exprimată în tex
tele pe care le-au redac
tat şi le-au schimbat în
tre ei în tensionata peri
oadă a anilor 1940—1944, 
lăsând astfel cititorului 
privilegiul de a delibera 
asupra valorii celor doi 
oameni de stat.

Forma şi tonul adoptat 
de luliu Maniu în me
moriile adresate şefului 
statului, precum şi răs
punsurile acestuia — -ge
neralul, apoi mareşaxul 
Ion Antonescu — se men
ţin permanent la un ni
vel ireproşabil de corec
titudine, francheţe . şi 
demnitate, cantonaţi tran
şant şi definitiv pe po
ziţii ideologice—  politice 
„ireconciliabile", cum h- 
firma cu sinceritate Ion

Antonescu, cei doi politi
cieni au avut tot timpul 
credinţa, fermă că servesc 
interesele României, a- 
flată la vreme de grea 
cumpănă.

Singurul element co
mun — dacă şe poate 
numi astfel — al conţi
nutului ideatic şi afectiv 
din textele schimbate in
tre cei doi parteneri îl 
constituie faptul că a- 
cestea sunt profund gre
vate, pătrunse şi încăr
cate de un autentic dra
matism, de frământare?, 
lăuntrică a două conşti
inţe ce-şi puneau cu gra
vitate probleme şi între
bări cu privire la soarta 
ţării şi a poporului ro
mân, in perioada'grea r.i 
confuză dintre 1940—1944.

Cele două conştiinţe o- 
puse, ce aveau totuşi ca 
punct de convergenţă cul
tul eliberării şi întregirii 
României, au fost strivite 
deopotrivă, cu brutalita'c, 
odată cu suprimarea fi
zică a protagoniştilor te 
către totalitarismul co
munist stalinist.

Prof. DUMITRU SUSAN

V

. VAMSNTIN BRETOTKAN
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Proces împotriva tero- 
rismului de stat la Curtea 
cu juri din Paris, având 
pe banca acuzaţilor Ira
nul şi conducătorii săi! 
Puţin contează că în reali
tate judecata priveşte doar 
trei presupuşi asasîhi, cei 
ai lui Shapur Bahtiar, 
ultimul premier al şahu- 
lui, şi al lui Sarăuch Ka- 
tibet, şeful său de cabi
net. Căci, mai important 
decât procesul în sine ' 
este interpretarea sa po
litică: pentru prima oară 
în , Occident un stat su
veran este pus la index, 
în mod public, într-o 
aulă de tribunal, pentru 
că a organizat un act de 
terorism internaţional, în 
cazul dat, eliminarea bru
tală a unui duşman aflat 
în exil. Când a fost u- 
cis, în 6 august 1991, 
Bahtiar avea deja 76 ani. 
Trăia la Suresneş, margi
nea Parisului, într-o vilă 
elegantă, protejat de po
liţie. Responsabil de si
guranţa şa era, ironia 
sorţii, chiar fiul său, Guy, 
de naţionalitate franceză, 
inspector general în Mi
nisterul de Interne al 

• Franţei. Oricum, la vârsta 
şi cu mijloacele de care , 
mai dispunea, Bahtiar 
nu mai putea fi conside
rat un pericol pentru 
revoluţia islamică: Dar

această realitate nu conta: 
„Fatwa“, pronunţată de 
mullah-ii de la Teheran 
împotriva sa, implacabila 
condamnare la moarte e- 
ra definitivă şi irevocabi
lă.

Împrejurările uciderii 
lui Bahtiar şi ale cap
turării câtorva dintre a- 
sasinii săi par şi azi. lu
ate dintr-un film poliţist. 
Fapt e că trei iranieni

PREMIERA 
JUDICIARĂ 
LA PARIS

neînarmaţi au intrat sâ-i 
facă o vizită lui Bahtiar, 
după care, o dată pă
trunşi în casă, l-au, ucis 
folosindu-se de cuţitele de 
bucătărie. Apoi au- plecat 
netulburaţi, delictul fiind 
descoperit abia după 
două zile, pe 8 august. 
Au început investigaţiile, 
urmărirea şi, pe neaştep
tate, tnai mult din'În
tâmplare, trei dintre cei 
implicaţi în asasinat au 
fost arestaţi în Elveţia : 
Aii Vakili Rad, 35 ani, 
unul dintre autorii ma
teriali ai delictului; Mas-

Şingure pe lume, sărace, 
dezrădăcinate într-o ţară 
atât de diferită de aceea 
din care au venit: cum să 
se: adapteze oare . imigran
tele evreice sosite din Ru
sia în Israel 7 Simplu, de
venind amantele arabilor! 
Şi formula a fost adopta
tă. Cu rapiditate în mai 
toate centrele din Galileea, 
unde s-a aşezat cea mai 
măre .parte dintre cei 500000 
de evrei, veniţi de pe me
leagurile fostei URSS, din, 
1989 şi până azi. Cotidia- 
mil -.„ycdiot Aharonot" îl 
descrie ca pe „noul feno

men al Galileii“. Iar zeci 
de soţii arabe nu mai ştiu 
ce să facă, abandonate, cu 
copii cu tot, de soţii care 
preferă tinerele imigrante 
din Est, cu care, adesea, 
încearcă să-şi refacă viaţa 
la doar 2—3 kilometri de 
vechiul cămin. „In ultimul 
timp, soţul meu s-a schim
bat, a devenit violent, nu-i 
mai pasă de copii, pleacă 
de la lucru mai devreme 
ca de obicei şi-şi petrece 
toate serile cu o rusoaică, 
uneori nu se mai întoarce 
acasă nici ca să doarmă".

i

soud Sayed Hendi, 47 ani, I 
omul de afaceri care a * 
furnizat comando-ului pa-1 
şapoarte turceşti; Zeyal'  
Sarhadi, 28 ani, ftincţio- j 
nar al ambasadei Iranu-1 
lui la Berna. Alte şase' 
persoane, cinci iranieni |  
şi un turc vor fi jude- » 
cate in contumacie. 1 

Oricum, trebuie spus câ J 
procesul început pe 2 no- 1  
iembrie este privit cu 1 
destulă îngrijorare de, j 
cel .puţin, unele dintre |  
autorităţile de la Paris,1* 
probabil chiar de către I 
preşedintele Mitterrand,« 
care l-ar fi vrut mai de- | 
grabă „uitat", In iuUe J 
1990 preşedintele . Fran- • 
ţej a graţiat pe un cu- I 
noscut terorist, Naccache, J 
condamnat la închisoare | 
pe viaţă în 1982 pentru » 
un precedent atentat îm- I 
potriva aceluiaşi Bahtiar ' 
(în 1980) In care şi-âu i 
pierdut viaţa o femeie şi I 
un poliţist francez. Şi, j 
dacă cei trei se află a- | 
cum în boxă, meritul e * 
al; unui magistrat specia- I 
lizat în probleme de te- * 
rorism, judecătorul Jean-ţ 
Louis Brugniere, care a J 
condus investigaţiile, de-» 
monstrând, între altele, I 
implicarea directă a auto- J 
rităţilor politice de la |  
Teheran, în organizarea» 
crimei.

p e... arabi!
se lamenta reporterului 
ziarului o gospodină pără
sită din Nazareth (cel mai 
mare oraş arab din zonă).

După declaraţiile lui So- 
hil Haddat, fost poliţist, 
acum patronul agenţiei lo
cale de detectivi particu
lari „Ovdo", riumeroase fa
milii arabe s-au ruinat' pen
tru că bărbaţii îţi cheltu
iesc veniturile pentru a-şi 
întreţine destul de costisi
toarele amante evreice, în 
cartierele ebraice de la 
marginile Nazareţh-ului sau 
din orăşelul veci». Migdal 
Ha-Emek.

VIOLATOR
PRECOCE

e Incredibilă poveste 
de violenţă. Un băieţel 
de 12 ani, arestat de 
poliţie pentru un furt, 
a mărturisit şi că a 
violat o femeie de 61 
ani. Fapta s-âr fi pe
trecut luna trecută. 
Foarte tânărul delinc
vent a relatat poliţişti
lor cum a pătruns în 
rulota în care locuia 
victima, cum a violat-o 
şi cum a jefuit-o de 81

de dolari sub amenin
ţarea unui, cuţit. Puş
tiul, al cărui nume nu 
a fost dezvăluit, in con
formitate cu prevederile! 
legilor, privind protec
ţia minorilor, â fost în
credinţat funcţionarilor 
care se ocupă de vio
lenţa copiilor.

SUPREMUL LUX: 
MASA LA BUCĂTĂRIE

• In restaurantele e- 
litei din capitala Fran
ţei a servi masa in bu
cătărie e uri privilegiu 
rezervat celor mai a- 
ese vip-uri, „Fouquet’s", 
braseria pariziană atât 
de iubită de intelectuali 
şi de stelele de cinema 
asigură Zilnic această 
favoare Ia 8 persoane 
care,' in două serii, pot 
Servi prânzul la o masă 
de 4 persoane, aşezată 
lângă maşinile de gătit. 
„Lumea vrea să ne cu
noască reţetele, să a- 
leagă ingredientele. Şi 
laboratorul nostru nu 
are motive să rămână 
secret", explică un re
prezentant al direcţiei 
restaurantului care a- 
rată că această iniţia
tivă urmăreşte recâşti- 
garea încrederii cliente
lei, după ce In iulie 
1992 restaurantul fu
sese obligat şă se În
chidă datorită unei con
damnări pentru minu
suri de igienă.

1

Pieile roşii fac danii»
Micul trib al indienilor Mashantuckct Pequot, pro

prietarul celui mai mare cazinou din SUA şi generos 
susţinător financiar al campaniei electorale a Iui Bili 
Clinton şi a partidului democrat, va dona 10 milioa
ne de dolari pentru construirea, la Washington, a 
Muzeului naţional al indienilor. Este cea mai impor
tantă donaţie făcută vreodată de un trib indigen vre
unui muzeu american şi suma cea mai mare primită 
de Smithsonian Institution in cei 148 de ani ai exis
tenţei sale.' 1

„Suntem un trib mic, dar cu un puternic simţ 
al istoriei neamului nostru", a explicat Richard 
Hayward, preşedintele Celor 230 de indieni Pequot.

Tribul, aflat pe teritoriul statului Connecticut, era 
până acum câţiva ani pe cale de dispariţie, dar a 
reuşit să se regenereze graţie înfiinţării unui mega- 
cazino (mai mare chiar decât celebrul „MGM“ din 
Las Vegas!), unde vin la sfârşitul săptămânii mii de 
Clienţi, provenind mai ales din statul vecin — New 
York — generând profituri ce depăşesc. 600 milioane 
de dolari anual.

Noul muzeu, ce va fi ridicat în faimosul Mall din 
Washington, va fi gata in anul 2001 şi va expune, 
între altele, obiectele provenind din faimoasa co
lecţie Heye (cu peste un milion de piese).

Romeo e complet gol, 
Julieta asemenea. Iar ce
lebrul balcon e un trapez 
în mişcare. Acestea sunt 
ultimele noutăţi în mate
rie de punere în scenă a 
unei piese de Shakespeare. 
Evenimentul se va petre
ce; cât de curând, la Lon
dra, şi va da naştere pro
babil unui maro scandal. 
El va avea loc în cadrul 
festivalului internaţional 
al teatrului shakesperian, 
care a început săptămâna 
trecută în capitala brita
nică, la „Barbican Center". 
Va fi, categoric, uri spec
tacol neobişnuit, un „Ro
meo şi Julieta" cum nu s-a 
mai văzut până astăzi. „Va 
fi o lucrare de înaltă teh
nologie, Cu muzici asurzi

toare şi laser şi nu va plă
cea tradiţionaliştilor, dar 
pot să spun că spiritul au
torului rămâne iritact" — 
ne asigură directorul ar
tistic Adrian Noble.

„întregul spectacol va fi 
concentrat asupra extazu
lui şi a pericolului de a fi 
îndrăgostiţi. Desigur, Sha
kespeare nu poate fi pus 
în scenă mereu; în ' acelaşi 
fel: în vreme ce, în mod 
tradiţional, Julieta şi Ro
meo sunt reprezentaţi în
tr-o manieră mai degrabă 
castă, aici dimpotrivă sunt 
văzuţi ca doi tineri mo
derni însetaţi de sex", a 
explicat la fându-i regizo
rul, nemţoaica Karin' Be- 
ier.

muzeu 1
•  Ceasuri istorice cu o valoare estimată la 5 mi- V 

1 ioane mărci germane <3,3 milioane dolari) an foşti 
furate sâmbătă noaptea de la „Deutsches Museum" i 
din Munchen, a anunţat poliţia printr-un comunicat.) 
citat de France Presse. Ceasurile, din care cele mai ţ 
vechi au vârsta de patru secole, au fost sustrase del 
hoţi, care aur pătruns prin podul clădirii. Opt vitrine, / 
au fost sparte. „După constatările noastre, lipsesc 2# j 
de ceasuri*̂  precizează comunicatul poliţiei. 4

Arestat la începutul a- 
nului’ şl condamnat la în
chisoare pe viaţă, AIdrich 
Ames a adus — după un 
raport oficial al Senatului 
american •-» „mai multe 
daune siguranţei SUA de
cât ' oricare alt ' spion îh 
istoria lui Central Inteli- 
gence Agency. Fostul agent 
al CIA a dezvăluit KGB- 
ului numele tuturor spio- 
nilbr americani din URSS : 
şi i-a informat pe sovietici f 
despre cel puţin 100'de o- 
peraţiuni de spionaj.

îribf-67 întâlnire, în • • în
chisoare, cu senatorul Den- 
nis De Concini, preşedin
tele. Comisiei pentru ser
viciile secrete, Ames a fă
cut mărturisiri. A vorbit 
despre legăturile sale cu 
KGB şi despre ineficienţa 
CIA. Şi-a explicat motivele 
trădării. „Interviul", din 
care publicăm câteva frag
mente preluate după presa 
americană, a servit Sena
tului pentru a întocmi un 
raport de o extremă duri-

M

tate privind răspunderile 
şefilor contraspionajului a- 
rriefican. Senatorul Howard 
Metzcnbaum a mers până 
la a cere .preşedintelui Bill 
Clinton demiterea' directo
rului CIA, James Woolsey, 
pentru pedepsele prea 
blânde pe care le-a dispus 
faţă de superiorii lui A- 
mes. Pe timpul trădării lui 
Ames. CIA era condusă de 
amiralul William Casey, 
mort între timp.

I. Când ai intrat pentru 
prima oară ’ în contact cil 
KGB? ■

R. în februarie — martie 
1986.

I. Cum s-au desfăşurat 
lucrurile?

R. Eram într-o jenă fi
nanciară. La noi acasă 
n-am trăit niciodată în lux, 
dar atunci ne era practic 
imposibil să ne mai ajun-

f H  CIA? 0  MACA DE COPII! IC

gem cu leafa şi averea fa
miliei se subţiate cu totul. 
Aşa că ăm hotărât să ob
ţin bani de la KGB cu o 
şmecherie.

I. Adică să obţii bani de 
la KGB în schimbul unor 
informaţii inutile.

R. Exact, şi priveam a- 
facerea ca un pact, unul 
singur, voiam doar 50 000 
dolari, pentru a ieşi din 
iinpasul financiar şi a trăi 
liniştit. 7

I. Cum ai făcut pentru 
a stabili contactul cu' ruşii?

R. Un funcţionar al am
basadei sovietice,: care se 
ocupa de controlul arma
mentelor, a acceptat să mă 
întâlnească. Eram la mij
locul lui apriUe 1985. M-am 
prezentat cu o scrisoare a- 
dresatfi şefului KGB: eram 
sigur că funcţionarul avea 
să i-p transmită. In scri

soare se arăta că CIA era 
la curent cu jocul dublu 
al câtorva sovietici care 
colaborau cu SUA;

1. Gare a fost răspunsul 
KGB la scrisoare?

R. A fost foarte pozitiv, 
în mai mi-au transmis cei 
50 #00 de dolari cu care mi- 
am plătit datoriile. Dar 
după aceea a început să-mi 
fie teamă că voi fi de
mascat, tn particular, de 
agenţii KGB care lucrau 
pentru CIA: doi erau chiar 
Ia Washington. Pentru a 

V mă apăra m-am gândit să 
scap de eL
. I. Şi aşa, în iunie, ai a» 
vut un al doilea contact 
cu KGB.

R. Am adunat din biroul 
meu toate documentele, te* 
legramele, datele despre 
cazurile mai importante pe 
care le aveam şi le-am pa

sat lor.
I. Le-ai dat aşadar nu- 

niele celor doi ruşi ai am
basadei din Washington 
care lucrau pentru CIÂ ? '

R. Da.
I. Şi alte nume de agenţi 

secreţi care lucrau pentru 
CIA? •

R. Da, le-am dezvăluit a- 
devărata identitate a tu
turor agenţilor noştri in
filtraţi în KGB. Şi, tn 
timpul acelei veri, am con
tinuat să le predau alte 
documente referitoare la 
ei... - ■; , .

1. Iţi dădeai seama că 
puneai mulţi agenţi în pe
ricol?

R. Da, dar nu eram ne
liniştit

1, Te-ai gândit vreodată 
cft ar putea fi ucişi?

R. Da. m-am gândit, dar 
ajunsesem la p&nriuzia că

KGB-ul ar fi acţionat cu 
multă prudenţă,’ nu ‘ doar 
pentru a-mi proteja iden
titatea — pentru că le ser
veam ca sursă de infor
maţii — dar şi pentru a 
Cvita ţrezirea < bănuielilor 
că au o cârtiţă în condu
cerea CIA. Dar, când KGB- 
Ul a omorât pe toţi agenţii 
care făceau joc dublu, 
am înţeles că mă înşela
sem. Şi m-am îngrozit

I. Ai spus-o KGB-ttiui ?
R. Când în. Octombrie 

1986 l-am întâlnit la Roma 
pe Vlad, legătura mea cu 
KGB, voiam să i-o spun, 
dar el mi-a luat-o înainte, 
cerăndu-şi scuze. S-a justi
ficat spunându-mi că fu
seseră obligaţi să o facă, 
deoarece trădarea mergea 
prea sus. ;

1. Era uşor să ieşi din 
cartierul general al CIA 
cu documente în buzunar?

R; Mai mult decât uşor, 
nimeni nu mă controla: 
iar sovieticilor nu ■ ie ve
nea să creadă! .-*•
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

O „Măreţia lumii este creată pe ju
mătate de bărbaţi şi pe jumătate de femei. 
Durerea lumii este creată şi ea pe jumătate 
de bărbaţi şi pe jumătate de femeia.

KAZI NAZRUL ISLAM

■w m w w w w w w v iw w w w v w w v w v v w v w

PROVERBE ŞI CUGETĂRI BENGALEZE
•  „Care şarpe nu te muşcă, atunci când îl calci?**
•  „Nu ştiu, nu pot, nu am: poţi să scapi de orice 

cu aceste trei pretexte**.
•  „Prostul nu ştie să preţuiască înţelepciunea; 

cel care nu iubeşte nu ştie să preţuiască iubirea**.
•  „Renunţă la prietenie cu rudele bogate, oa

menii răi, fetele neruşinate şi femeile infidele
Proverbe

•  „Tinereţea unei femei este ca apa fluxului; 
odată ce se duce, nu se mai întoarce**.

Chandidas
•  „Dacă nu ţi-am adus nici o fericire, îţi las prin 

Ş despărţire o ofrandă a eliberării**.
Rabindranath Tagore

•  „Femeile nu învaţă viaţa din carte**.
Pramatha Chowdhury

Selecţie de 1LIE LEAHU <
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— Anul trecut, o ghi
citoare i-a prezis fiicei 
mele că va cunoaşte un 
tânăr de perspectivă, se 
va căsători cu el şi-i va 
dărui un copilaş.

— Şi ? S-a adeverit ?
— Da, totul, cu excep

ţia căsătoriei...
a

— Mamă, pot să trec 
pe trotuarul- de vizavi ?
— întreabă un melcişor 
pe mama sa.

— In nici un caz! Peste 
trei ore va trece un taxi...

O
. La Paris, doi poliţişti 

culeg, după miezul nopţii, 
pe un american, beat tur
tă.

—Haide, nu face scan
dal. O să te ducem în- 
cet-încet acasă. Unde lo
cuieşti ?

Printre sughiţuri, ame
ricanul răspunde :

— Chi — ca — go...
„ °Colonelul inspectează 

infirmeria. «
— Ce mai e nou ? — îl 

întreabă pe doctor.
— O, nimic !... Obişnui

tul simulant.
— Şi ce a născocit de 

data asta ?
— E mort, domnule co

lonel !
O

Intre miliardari:
— Ţi-ai cumpărat un 

„Fiat** nou ?
— Da, ştii, acum cinci 

minute am intrat într-un 
salon auto să dau un te
lefon şi nu se făcea să 
ies cu mâna goală...

„MURPHY S.A."

i Era a t â t  d e  fe r ic ită , p r o a s ta !
| Când ne plimbam pe sub castani — schelete 
I Şi fulguia destul de graţios,
' Ne-am sărutat şi noi pe îndelete 
| Lătraţi frenetic de-un dulău flocos.
[ Dar, pentru că aşa 'sunt toate-r» viaţă,
I Iar lumea nu e cum am v?ea-o noi, .
• De undeva am auzit şi-o ţaţă:
|  „— Ia uite cum se ţucă ăia doi!.„“
» Era atât de fericită — proasta —,
I Şi cred că-i radia hidosul' chip,
« De parcă o prinsese pe locaş ta-- 
|  Că tocmai se culcase cu’Edip.
, Iar noi, îndepărtându-ne de „crimă**,
|  Cu mersul întrucâtva furişat,
J Ne-am consolat Că multe se suprimă
( De gura unei ţaţe, de-un lătrat..

DUMITRU HURUBA

I

© Legile dragostei, ale 
lui Arthur.

1. Oamenilor de care 
eşti atras li se pare în
totdeauna că semeni cu 
altcineva.

2. Scrisoarea de dragos
te pe care ai găsit’ cu
rajul necesar să o tri
miţi. va fi - întârziată la 
poştă îndeajuns' de mult 
că să te faci de râs.

3. Gesturile romanti
ce ale altora par noi 
şi excitant^. Propriile 
tale gesturi • romantice 
par prosteşti şi comice.

© Regula * parteneru
lui,- de pat.

Cel care sforăie, a- 
doârme primul.

© Lamentarea ■ Iul . 
Cheit

Dacă ajuţi un prieten I 
la nevoie, cu siguranţă , 
că îşi va aminti de tine i 
cu prima ocazie când I 
are din nou nevoie. j

0  Maxima lui Matz j
Concluzia este mo- | 

mentul când te-ai plic- < 
tisit să mai gândeşti. j 

- ' '. ■ * 
0  Maxima computeru- | 

lui j
A greşi este uman, dar j 

pentru a încurca lucru-I 
rile complet,, este ne* ! 
voie de un computer. |

I
0  Legea lui Fowler j 

. Intr-o birocraţie, rea- i 
lizările sunt invers pro- | 
porţionale cu cantitatea | 
de hârtie folosită. |

Selecţie de- |
ILIE LEAHU . . i

'fllvfpivăNlT UN OM CU SRE« 
M 1. C MC PIN CE î/lf C£ 

MAI SREU.
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Singurătatea nopţilor
Niciunde nu e mai preg

nantă senzaţia de singu
rătate decât într-un oraş 
mare când eşti singur 
in camera unui hotel. Sunt 
mii de oameni, treci zil
nic printre ei ca prin 
lanul de grâu. E mereu 
zgomot, o forfotă neîn
treruptă. Nu ai pic de 
linişte, mereu mai e ceva 
de făcut, mereu eşti în 
urmă cu timpul, alergi, 
te zbaţi, abia seara poţi 
să-ţi tragi sufletul şi a- 

, tunci singurătatea cade 
peste tine ca o placă de 
bronz. Nu ai cui spune 
bucuriile şi tristeţile de 
peste zi, nu ai cui îm
părtăşi planurile pentru 
mâine, te simţi ca un 
câine hoinar pe care 
l-a prins noaptea pe 
străzi. Camera ţi se pare 
rece, priveşti pe geam şi 
vezi luminile cum se a- 
prind şi se sting apoi 
una câte una. Bănuieşti 
căldura şi forfota speci
fică unei seri în familie. 
Iţi vine să strigi:

— „Hei, ascultaţi, am 
şi eu ceva de spus!"

Dar nimeni nu e să te 
audă, iar tu. rămâi doar

cu dorul unei seri în fa-J 
milie, cu poveştile spuse* 
sub lampa aprinsă, cu! 
ceaiul fierbinte aburind. J 
Şi se apropie miezul * 
nopţii, te gândeşti cum! 
toţi cei ce se iubesc s-au J 
cuibărit unul în braţele •

celuilalt şi patul ce te* 
aşteaptă ţi se pare rece! 
asemeni unui cavou. Nu| 
oboseala de peste zi te ■ 
.doboară, ci singurătatea [ 
acestor clipe de seară. J 
Priveşti pe geam, o ul
timă lumină s-a stins înji' 
blocul vecin. Eşti singur,^ 
trist şi flămând de pu
ţină tandreţe. în cameră 
se aude doar respiraţia 
ta, un oftat prelung, o 
lacrimă îţi cade pe faţă... 
Te gândeşti la omul iu
bit şi o licărire de bucu
rie îţi veşteşte că singu
rătatea va lua sfârşit în 
curând. Şi mâine va fi 
o nouă zi.

INA DELEANU
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Desen de CONSTANTIN GAVR1LA

INDICATOARE RUTIERE
— Ce semnificaţie are 

indicatorul de circulaţie 
dare are desenat pe el o 
trompetă peste care este 
trasă o linie ?

— In apropierea locu
lui unde este amplasat 
acesta, nunţile se vor face 
fără lăutari.

- -  o  -

— Am văzut într-un 
loc un triunghi care în
făţişează o maşină care 
plonjează în apă. Ce tre
buie să înţelegem ?

— Automobiliştii care 
trec prin sectorul de 
drum respectiv trebuie 
să posede permis de pes
cuit şi să ştie să 
înoate.

* O “

— Triunghiul care în
făţişează un om care 
sapă cu lopata, ce sem
nifică ?
’ — Acest: indicator ru

tier vă avertizează că 
cineva vă sapă.

-  O  -

— Semnul care are 
înscrisă cifra 60, cum 
să-l înţelegem ?

— In raza lui de ac
tivitate este interzisă cir
culaţia conducătorilor 
auto sub 60 de ani.

-  ©  -

— In unele locuri este 
un indicator care are 
desenate pe el un cal, o 
căruţă şi un căruţaş. 
Asta ce mai vrea să 
zică?

— Nu importă cum şi
pe unde* mergi. Poli
ţiştii' nu-ţi au baiul. Im
portant e să ai cal 
şi căruţă. Cui îi .dă 
mâna ? Asta-i proble
ma ! •

Selectate şl prelucrate 1 
de N. ZAMFIR
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ORIZONTAL: 1) Manifestare mobilă 
cu tentă incisivă; 2) Calificativ acordat 
unui specialist în acupunctură — Prilej 
de prefaceri conjuncturale în văzul lu
mii; 3) Raport sui-generis la calculul mul
ţimilor; 4) Varianta proverbială a unşi.

curci plouate — Imperativul ordin de 
execuţie în stil popular — Sinteză orgo
lioasă din retortele naturii; 5) Dată pen
tru refacere în regim special preferen
ţial — Strângere de mână cu premisa 
puterii; 6) Micul intermediar al marilor 
despărţiri" — Forme de exploatare de 
sorginte... lactogenă; 7) Anvelope auto 
de cauciuc, la modă — Fugar nostalgic 
dintr-un paradis îndoielnic; 8) Fratele 
adjectival al consecinţei — Elitră sonoră 
de greieri trubaduri; 9) Oază râvnită în 
pustiul rece al iernii — Factor incontesta
bil de decizie a legalităţii; 1#) Remarcate 
indezirabil cu înflăcărarea în suflet.

VERTICAL: I) Terminatori intem
pestivi ai propriei longevităţi existenţiale;
2) Notoriu autor necontestat de plagiate;
3) Tradiţional autor de piese rulate in 
turnee — Argument punitiv într-o for
mulare argotică; 4) Sistem uzual de le
gături între pescari — Goliciune puerilă 
specifică stilului baroc; 5) Sfera de atrac
ţie a unor preocupări infantile — Blin
dată în sistemul de apărare (var); 6) 
Mijloace inductive cu reacţie acută — 
Simbol de acoperire prezent la o baie;

7) Proces de vlăguire imputat Daliei — 
Sector audio expus la elongaţii punitive;
8) Element constitutiv al unui sistem pe
riodic — Săgetători zvâcniţi în câmpul 
de observaţie; 9) Mecanic de tură în ga
rajul bolizilor moderni — Drumul lipsit 
de urme al cuvintelor; 10) Context defi
nitor al unor noţiuni de prim rang.

vasijle MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„CANALIZĂRI** APARUT IN ZIARUL 
’ NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

I) MATEMATICI; 2) ASEMĂNĂTOR; 3) 
CI — OLUŢ — ME; 4) AGATAT — PUP; 
5) DULII — TINA; 6) ARIE — DELIR; 7) 
MAC — DESECA; 8) UT — PAŞI — AB; 9) 
ROPOTITORI; 10). IREMISIBIL.

Soluţia problemei de sâmbăta trecută :

MAT IN 2 MUTĂRI:

1. T f 51. R h 6! T
2. g 5 mat 2. g : f mat
1. •—--- - T h 5 -f 1. — T : g
2, g : h maţ : 2. D h 2 mat

Controlul poziţiei.

Alb: R f 7, T c 1, C d 6, C e 8, p : C 8* 

Negru: R d 8, C b 6.
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LA NUMAI 5 KILOMETRI DE HAŢEG

UN PARTENER IDEAL DE AFACERI, UN MAGAZIN SUPER APROVIZIONAT 
PENTRU AUTOTURISMUL DUMNEAVOASTRĂ

r

SERIOZITATE

CALITATE
FIABILITATE

Cu sediul în Sântămăria Orlea — Ciopeia 

FAX: 621499; TELEFON: 620649

Vă oferă o gamă diversificată de: r

o  PIESE AUTO ŞI ACCESORII DE PRO VENIENŢA FRANCEZĂ, 
la cele mai accesibile preţuri, pentru :

•  Renault 12 •  Renault 4 •  Renault 5
•  Renault 9 •  Renault 11 •  Renault 18
® Ford ® Opel ® Citroen ® Volkswagen Golf etc. v _
© ANVELOPE, JENŢI, CAMERE Şl MU LTE ALTELE.

SI
(92710)

[; LUNI, 5 DECEMBRIE
T V R I

13.00 Interferenţe; 14,00 Actualităţi;
14,10 TVR laşi; 14,50 TVR CIuj-N.; 15,25 
tV S  Timişoara ; 10,00 Actualităţi; 16,10 
De ^  Ayutthaya la Bangkok (do); 16,25 
Turism şi agroturism; 17,00 Emisiune 
tn limoa maghiară; 18,30 Legenda lui
Zorro (d.a.j; 19,00 De luni până tuni;
19.30 Serial; 20,00 Actualităţi; 20,45 Se-
riat •  Curbe periculoase (ep. 5); 21,40
Transfocator; 22,05 Teatru liric; 23,00
Actualităţi ; 0,20 Repriză a treia # Emi
siune sportivă.

I V R 2
11.00 Actualităţi; 11,10 Filozofie şi 

politică ; 11,40 Videoteca melomanului ;
15.30 Atlas; 16,00 Desene animate; 16,30
Succesoarea (sj; 17,00 în direct « Eco
nomia ; 17,40 Serial « Maia Mujer ; 18,30 
In faţa Dvs.: Sub observaţie dinamica 
demografică şi starea biologică ; 20,00 Ac- 
tuallt ţi ; 20,35 Arte vizuale ;. 21,00 TVM 
•  Mesager; 21,30 Tribuna non-confor-
raiştilor: 22,00 TVS Europe ; 22,30 Se--
riai •  Santa Barbara ; 23,15 Redescoperi- 
rea lumii ; Australia ; 24,00 Jazz-club.

MARŢI, 6 DECEMBRIE 
l VR i _

7,03 TVM •  Telematinal ; 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Sophie (fiim — Danemarca/ 
Norvegia/Suedia, 1992); 14,10 TVR laşi şi 
Ciuj-N.; 16,00 Actualităţi ; 16,10 Fii tu
insuţi ; 17,05 Convieţuiri ; 18,00 Totul
despre muzică (cs); 18,30 Desene anima
te ; 19,00 Clio ; 19,30 Serial ; 20,00 Ac
tualităţi •  Meteo •  Sport; 20,45 Film. 
Blestemul iubirii Rimânia, 1980); 22,35
Ref.'ertor ; 23,05 Cadouri muzicale; 23,55 
Gong!

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

zică ; 10,00- Telejurnal Worldnet ; 10,30
Memoria Europei (II); 11,30 Desene ani
mate; 12,00 Teatru liric (r); 14,00 Ac
tualităţi; 15,00 Limbi străine (r); 16,00
Desene animate ; 16,30 Serial t  Succesoa
rea ; 17,00'Măseaua de minte; 17,40 Se
rial •  Mala Mujer; 18,30 23 de milioa
ne ; 20,00 Actualităţi; 20,40 Ritmuri mu
zicale ; 21,30 între da şi nu ; 22,00 TV 5 
Europe; 22,30 Credo; 23,45 Magazin
sportiv.

MIERCURI, 7 DECEMBRIE 
TVR 1

7.00 TVM • Telematinal; 10,05 Video
teca muzicală; 10,20 Desene animate:
10,50 Vldeolexicon ; 12,20 Maia Mujer
<s/r); 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-N.; 16,10
Magazin sportiv; 17,00 Şlagăre; 17,15
Alfa şi Omega; 18,00 Tele-discui muzi
cii populare; 18,Ş0 Desene animate;
19.00 Magazin politic; 19,39 Serial; 20,00
Actualităţi; 20,45 Serial •  Dr. Quinn (ep. 
28); 21,-20 Fotbal; Hajduk Split — Steaua 
Bucure,ti; 23,50 Conliuen e; 0,20 Fot 
bal •  Anderlecht Bruxelles — Benflca 
Lisabona (rez.); 0,35 întâlnirea de la
miezul nopţii.

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

zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 10,30
Magazin satelit; 12,00 Gong (r); 13,00
Trăind pe muchie de cuţit; 14,10 Expe
diţii la noi acasă; 15,00 De lingua lati
na ; 15,30 Palete; 16,00 Desene animate;
16,30 Serial •  Succesoarea; 17,40 Serial
•  Mala Mujer ; 18,30 Emisiune în limba
maghiară ; 20,00 Actualităţi; 20,25 Rit
muri muzicale ; 21,00 TVM « Mesager :
22.00 TV 5 Europe ; 22,30 Santa Barba
ra (s); 23,15 Cafeneaua literară.

JOI, 8 DECEMBRIE 
.. IV  R 1

7.00 TVM •  Telematinal; 10,05 Limbi
străine; 11,05 Serial (r) Mala Mujer;
12,45 Desene animate; 13,00 Fotbal •  
Farul Constanţa — Oţelul Galaţi; 14,50
TVR Chij-N.; 15,40 La orizont econo
mia de piaţă; 18,25 Desene animate j

19.00 Medicina pentru toţi; 19,30 Serial;
20.00 Actualităţi; 20,45 Serial •  Om bo
gat, om sărac; 21,40 Studioul economic; 
22,20 Reflecţii rutiere; 22,30 Muzică 
populară; 23,40 Actualităţi; 0,00 Serial
•  Forsyte Saga (ep. 21).

T V R 2
7.00 La prima oră ; 10,30 America mu

zicali; 11,30 Desene animate ;• 12,00 Ma
gazin satelit; 14,00 Actualităţi; 14,10
Magazin social t 15,00 Limbi străine («•);
16.00 Desene animate; 16,30 Serial •  Suc
cesoarea1; 17,00 Ceaiul de lâ ora 5 •  In
vitat dir. gen. al TVR Dumitru Titus Po
pa ; 19,00 Emisiune în limba germană;
20.00 Actualităţi: 20,40 Ritmuri muzi
cale ;2l>00 TVM « Mesager ; 21,30 For
mula 3 (cs); 22,00 Film •  Misterul de la 
Oberwald (Italia, 1980); 0,10 Eurogol;
0,40 Şlagăre.

VINERI, 9 DECEMBRIE 
TVR I

7.00 TVM « Telematinal; 10,05 Video
teca muzicală ; 12,20 Mala Mujer (s/rt;
14,10 TVR laşi şi Cluj-N.; 15,40 Ziua
Drepturilor Omului; 15,45 Tradiţii ; 16,10 
Agenda consumatorului; 16,30 Pompie
rii vă informează!; 16,45 Emisiune in 
limba germana ; 17,45 Pro Patria ; 18,45
Handbal masculin « România — Austra
lia (rep. II); 19,00 Serial « Casa EliOtt 
(ep. 13); 20,15 Actualităţi « Meteo •
Sport; 21,00 Tezaur folcloric; 21,40 Film
•  Marele Waldo Pepper (SUA, 1975); 23,30
Viaţa parlamentară; 1,10 Film. „Sal-
vează-mă“ (SUA).

■ TVR 2
7.00 La prima oră; 9,00 Ora de mu-,

zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 10,30
Itinerar german; 11,30 Desene animate;
13.00 Aniversări culturale; 14,10 Varie
tăţi ; 15,00 Arena; 16,00 Desene ani
mate; 16,30 Serial « Succesoarea; 17,00 
Bursa invenţiilor; 18,10 Maddie şl Da- 
vid ($); 21,00 TVM « Mesager; 22,30 
Muzica e viaţa mea; 23,00 Teatru TV.

SAMBATA, 10 DECEMBRIE
TVR 1

7.00 Bună dimineaţa... de Ia Iaşii;
9.00 Feriţi-vă de măgăruş!; 10,00 Serial

•  Eu şi McGee (ep. 10); 10,30 Pas cu
pas ; 11,30 Ecranul; 12,50 Povestea vor
bei ; 14,00 Actualităţi; 14,10 TURNUL
BABEL •  Desene* animate ; 15,00 Tenis ;
•  Serviciile secrete (s); Reverly Hills,
90210 (s); 18,45 Mapamond ; 19,15 Tele-
enciclopedla; 20,00 Actualităţi; 20,45
Serial •  Kojak (ep. 1), cu T. Savalas ; 
22,15 Vedete în recital; 23,15 Actuali
tăţi ; 24,00 Săptămâna sportivă; 0,30 Ei,
şi 1... Magazin pop-rock.

Tva a
8.00 întălnirea de sâmbătă •  Program

td Studioului TVR din Clllj-N. i 13,00 
Est meridian « Magazin de sfârşit de 
săptămână d e ja  laşi; 16,00 Desene ani
mate ; 16,30 Serial « Succesoarea ; 18,09
Tradiţii; 18,30 Convieţuiri; 19,30 Pa
riaţi pe campioni (cs); 20,00 Actualităţi;
21.00 TVM • Mesager; 21,30 Planeta
Cinema — 100; 22,30 Serial « Santa 
Barbara (ep. 62); 23,15 Interferenţe (r);
0,15 Jazz-magazin.

DUMINICA, 11 DECEMBRIE 
TVR 1

8.00 Bună dimineaţa! ; 9,00 Arlechino;
10.00 Fantastica fam. Mellop (s); 10,30
Lumină din lutntnă; 11,30 Melodii popu- 
lare; 11,45 Handbal masculin: Româ
nia Australia (repriza a 11-a); 12,15
Viaţa satului; 13,30 Atlas; 14,00 Actua
lităţi; 14,10 Poşta TV; 14,20 Video — 
magazin ; 17,50 Serial •  Star Trek (ep.
53); 19,15 Robingo (cs); 20,00 Actuali
tăţi ; 20,45 Film « O dată în viaţă (SUA, 
1994); 22,20 Tragerea Loto Special; 22,30
MTV ; 23,10 Duminica sportivă; 23,46
Actualităţi; 23,55 Maeştrii.

■ TVR 2
8.00 5 x 2. Magazin duminical de ia

laşi; 13,00 Serial (r) « Dr. Quinn ; 14.10
Marea sfidare (film — România, — Po
lonia, 1989); 15,40 Videoclipuri ; 16,00
Desene animate; 17,00 Tenis « Trofeul 
„Compaq Grand Siam“ ; 19,00 Serata
TV; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 Des
coperirea planetei; 22,15 La puterea 
a doua ; 23,00 Serial « Santa Barbara
(ep. 63): 23,45 Live Dance Rio Show •  
Dr. Alba». . — ---- ■ ■



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

TEUFAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare color

M egavision G o ldsta r S am sung
* Maşini de splai automate
* Frigidere si congelatoare ARCTIC
* Toata gama de produse eiectrocasnice

ROW ENTA

NU UITAT! PLATA IN RATE !!!
Pentru clienţii nostrii care achiziţionează 
produse in valoare de peste 300.006 lei 

firma organizează
TOMBOLA CRĂCIUN "94
Cu următoarele premii •
1. Televizor color
2. Mastna de spalat automata 
3frigider de 2 #  Ţ
4.20 de mixere eiectrocasnice 
Tragerea va avea ioc la sediul firmei in 
25 Decembrie 1994
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S.C. COMBOR S.A. ORAŞTIE 
Organizează concurs pentru ocuparea posta-V 

lui de l
•  MANAGER j
fe conformitate cu Legea 66/93, tn data de î 

21 decembrie 1994. )
Ofertele se primesc la sediul societăţii din ’ 

Orăştie, strada Luncii, nr. 3. j
Informaţii suplimentare la tel.' 642350.

Ş.C. LU.G. S.A. HUNEDOARA 
cu sediul In Hunedoara, str. Pestiş, nr. 1

, o rg anizează  co nc ursul  d e  selec 
ţie PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

•  MANAGER
Condiţiile de participare sunt prevăzute 

în Legea nr. 66/1993 şi Normele Metodologice. 
nr. 1/1994 publicate in Monitorul Of. partea IJ 
nr. 54/02.03.1994. Documentaţia de prezentare! 
a societăţii poate fi consultată la sediul acesteia. \ 
Candidaţii vor depune oferte tn plic Închis şi ţ 
sigilat, cu îndeplinirea condiţiilor legale, până f 
la maximum 30 zile de la data ultimei publi- | 
cari. Relaţii suplimentare la telefon 054/711287. \

(92730)

S.C. XEREX S.R.L. BAIA MARE
Vinde la sticle de 1/2 1
•  Vodcă 33° cu 600 lei +  T.V.A.
•  Rom 33° cu 615 lei + T.V.A.
Telefon 062/431084.

• FRIGIDERE, ARAGAZE. TELEVIZOARE,

«MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE,

•cp eşţe , FAI,ANT.*X»OR!FCTF SANiTARe ttMACWtATt

3t POTACHiZITiONA DIN STOC SAU LA.COMANOA CU 

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AL S.C. "UNIVERSAL" IMPQRT-EXPORT SRL DEVA .

situat in CartieA dacia, str. dacia
LA PARTERUL BLOCULUI P+10 <TURN|p

tA COMANDA MARFURILE ACHITATE POT FÎ LIVRATE LA, 
DOMICILIUL CLIENTULUI.

jfi
I VCtî Vţfr-V

I! pun
'fetfe. ~ ■■' - 

UNIVERSAL

B-dui . 22 '̂Decem&fe.
T n-L~- i *f
. Li L . i i _ j  CUB î l  
^ — — — — —*

Societate comercială cu capital privat, 
activitate de producţie şi comerţ în con 
strucţii şi instalaţii|  organizează interviu 
pentru ocuparea postului de manager.

CONDIŢII:
— vârsta între 30—4$ ani; ,
— studii superioare economice (sau 

tehnice); ■
. ■  cunoscător al unei limbi străine 

(engleza sau germana).
SALARIZARE: FOARTE ATRAC

TIVĂ. ' -
Candidaţii sunt invitaţi să prezinte 

Curriculum Vitae, până la data de 10. 
12. 1994.

Interviul va avea loc la data de 17. 
12. 1994, ora 10, la sediul societăţii, Str. 
B. Delavrancea, nr. 13, Deva.

Informaţii suplimentare: tel. 6186001 
613370.

r
„HORTICOLA" S.A. DEVA j 

Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic,}
j exceptând sâmbăta şi duminica, între orele {

8—16:

: include TVA)
tulburel — 700 lei/litrul (în care se*I

fân — preţ negociabil.
I

I%■ •
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SOCIETATEA COMERCIALA \
FARMACEUTICĂ „REMEDIA"" S.A. j 
Cu sediul in Deva, str. Dorobanţilor, nr. ! 

43, judeţul Hunedoara. (
Organizează ia sediul societăţii, în ziua de *

15 decembrie 1994, |
%

l
*

I

S.C. „ACOMA" S.R.L. DEVA 
Oferă spre vânzare, 

prin magazinul alimentar de la „Ulpia".
O diversificată gamă de produse alimen

tare: preparate din carne, pui, peşte, margarina 
şi unt, brânzeturi, pâine şi specialităţi de pa
nificaţie, Coca-Cola, sucuri naturale din fructe, 
dulciuri de tot felul, bomboane pentru pomul 
de iarnă. .

Se vând, de asemenea, detergenţi, săpunuri, 
articole de întreţinere a obiectelor de faianţă 
şi gresie.

Asigurăm clientela de o servire promptă şi 
corectă. (0092740)

| pentru ocuparea postului de

ELCO IMPORT EXPORT“ S.R.L.
DEVA \

Of eră, în condiţii excepţionale, tele- j 
vizoare color DAEWOO, cu teletext. j

•  Garanţie 3 ani la tubul cinescop; j
2 ani la piese. ;

•  Cel mai bun raport preţ — perfor- J
manţă. j

Informaţii la tel. 616759 (S—16) sauj 
la sediul firmei din bdul Decebal, bloc S, j 
parter. (92657) j

R.A.G.C.L. DEVA j
Anunţă intenţia de majorare a chi- j 

riei, la spaţiile cu altă destinaţie decât lo- J 
cuinţă, cu 400 lei/mp/lună. j

Majorarea chiriei este ca urmare a* 
creşterii amortizării mijloacelor fixe şi aj 
majorării taxelor şi impozitelor pentru j 
clădiri şi terenuri. j

Majorarea se va aplica începând eu» 
data de 1. 1. 1995. I

BANKCOOP S.A. DEVA 
VINDE LA LICITAŢIE

Apartament cu 3 camere în suprafaţă <te 
45,50 mp, situat In Deva, cartier Micro 15, bloc 
50, apartament 46

Casă şi curte in suprafaţă de 576 mp 'Şl 
grădină intravilan In suprafaţă de 1072 mp, si
tuată în Lăpugiu de Jos, sat Teiu, nr. 59.

Apartament cu 2 camere, bucătărie, baie, 
hol, cămară, debara, balcon în suprafaţă de 
50,63 mp, situat în Deva, bdul Decebal, bloc 
N, scara C, apartament 56.

Autoturism Alfa Romeo, an fabricaţie 1985, 
înmatriculat.

Automobil mixt Peugeot 270, înmatricula*. !
Casă cu 2 camere, grad de confort I, eu 

suprafaţă de 74,45 mp, cu garaj, grădină şl.' 
curte situată in Orăştie, str. Beriului, nr. 12.
. Autoturism BMW 320, an de fabricaţie 1996.

Autoturism Dacia 1310, an de fabricaţie 
1988, culoare roşie.

Apartament cu 3 camere, bucătărie, baie, 
hol, cămară, debara, şi balcon, în suprafaţă de 
62,56 mp, situat în Deva, str. 1 Decembrie, bloc 
4 A, apartament 8. \

Grajd din cărămidă situat în comuna Hă- 
rău, sat Bârsău.

Apartament cu 2 cartiere, bucătărie, bale, 
hol, debara în suprafaţă de 28,79 mp, situat In 
Deva, Aleea Romanilor, bloc 24, apartament 34,
‘ Licitaţia va avea loc în data de 9 decembrie 
1994, la sediul Judecătoriei Deva, biroul execu
tori judecătoreşti, ora 9. ,

•  Farmacist pentru Farmacia nr. 62, Brazi, j 
Condiţii de participare: J
— Studii superioare de specialitate. |
Informaţii suplimentare se pot obţine la • 

tel.: 054#— 623260, interior 46. (092745) |

\ S.C l̂ TSTl IMrinRT KVPnRT» R T. I

-

BANKCOOP S.A., FILIALA HAŢEG 
VINDE LA LICITAŢIE

•  Autotren frigorific, an de fabricaţie
•  Autobasculantă de 10,4 tone.
•  ARO 243 Diesel, an de fabricaţie 1987.
•  Un cuptor panificaţie CEP 150, tip A- 

MIRO, cu anexe: una bucată malaxor 206 litri, 
3 bucăţi cărucioare port-tăvi, 12 bticăţi tăvi.

Licitaţia are loc în data de., 8 decembrie 
1994, ora 10, la sediul BANKCOOP S A-, Fi
liala Haţeg, str. T. Vladimirescu, bloc Bucura 2.

R.A.G.C.L SIMERIA
•  Anunţă intenţia de majorare a ta

rifelor şi preţurilor eu 50 la sută, înce
pând cu 1.1. 1995.

•  Angajează jurisconsult.
Informaţii la tel. 660935. (D.P.)

S.C. AGROMEC S.A. HAŢEG 
Str. Progresului, nr. 57, anunţă

:•: m & m  - w 1 u?1 V gui-aC'/jr '

l pentru vânzarea de tractoare — maşini a- 
gricole casate şi închiriere de spaţii pro
ductive.

Licitaţia va avea loc pe data de 10 
decembrie 1994, ora 12, şi va continua în 
fiecare zi de sâmbătă, din luna decembrie 
1994 şi ianuarie 1995.^

Informaţii suplimentare la tel. 770523. 
între orele 9—13. - (92747)

SOCIETATE COMERCIALĂ 
Cumpără teren pentru construcţii, în Deva, 

amplasament ultracentral, front stradal, min. 
30 m, posibilităţi de racordare la gaz, apă, ca
nal. Telefon Timişoara: 056 — 143704 (sâmbătă, 
duminică).

SOCIETATE COMERCIALA 
Strada 22 Decembrie, 37

.

prin cele 20 de raioane, la preţuri avantajoase, 
un bogat sortiment de mărfuri indigene şi de 
import cum sunt: articole electrice şi electronice, 
ţesături, confecţii şi încălţăminte pentru femei, 
bărbaţi şi copii.

Toate produsele se vând şi cu plata în rate.
Vă aşteptăm, stimaţi clienţi, asigurându-vă 

de o servire ireproşabilă, (0092741)
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VÂNZARI- 
; CUMPĂRĂRI
i •  Vând garsonieră, bl.
! ZI, ap. 18,' Deva. Infor

maţii Cantonul silvic Be- 
jan. (93298)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj 1, bl. 50/46,

; 'Al. Crişului, Deva, 6000001 
: Iei. Telefon 626419.

(93286/89)
•  Vând convenabil corn

ii ţină frigorifică 390 1, fri
gider mic 120 1, ladă fri
gorifică 270 1, aparat de 
făcut gheaţă, video Pana
sonic, cuptor cu microun
de, storcător de rufe. 
Caut garsonieră în chirie. 
Telefon 612463. (93281)

•  Vând apartament
două camere, mobilat, 
etaj I, parchet, deco
mandat, telefon, boxă 
— Liliacului. Informa
ţii telefon 624512, după 
ora 18. (93250)

•  Vând apartament 3 
camere, parter, zona- pie
ţei, posibilităţi privatiza
re. Telefon 618712.

(93261)
•  S.C. Moniea Brad 

vinde en gros, en detaille 
Hajnc import Olanda, sor
tate, nesortate. Tel. 650961.

(932tfc)
•  Vând armă vânătoare 

mixtă cu lunetă,- cehoslo
vacă, ’ nouă;: Tel. 650961.
> » Vând- masă - circular, 

moară adaptată la motor 
trifazic. Teii 660052, , Si- 
meria. , - (93292)
■ 0  Vând / televizor color 
gtomptie. DEva, tel. 615627.

(33295)
•  Vând maşină electrică 

de prăjit lângoşl, şi re
morcă pentru Dacia, preţ 
negociabil, Tel. 620410.

(93310)
•  Cumpăr maşină VW

Derby (polo) neînscrisă, 
Vând player Sharp nou. 
JTel. 626669: (93304)

•  Vând motor tăiat lemne
tracţiune mecanică, preţ 
convenabil. Informaţii Bă
lţa, nr 71. (93317)
. ' •  Vând apartament trei 
camere mobilat, congela
tor, dormeză, aspirator, 
televizor, frigider. Tel. 
629706. (93311)

•  Vând apartament două
Camere Ploieşti, cumpăr 
Simeriâ, schimb. Tel. 
661097. (93264)'

•  Vând casă Nojag, tel. 
626114, orele 16—22.

(93258)
•  Vând magazin demon-

tabil din aluminiu, design 
deosebit, unicat. Tg. Jiu, 
str. T. Vladimircscu, nr. 
19, tel. 053/213589. (93057)

•  Vând porc 140 kg şi
masă birou. Informaţii tel. 
621021. (93256)

•  S.C. Karina S.R.L.
Deva vinde en gros 
din depozitul situat în 
Deva, Al. Pescarilor, 
punctul termic 1, car- 
tier Gojdu, următoa
rele: produse cosmetice 
şi de uz casnic fa
bricate de concernul 
Colgate — Palmolive, 
S.C. Farmec Cluj-Na- 
poca, S.C. Miraj Bucu
reşti, Astra — Cehia 
şi Gillette. La depune
rea comenzii se asigură 
transportul mărfii la 
magazin. (93250)

W' 'â'+mm: • mmm t  mmm * «mmm « mmmm «

0 Vând maşină transport 
tnarfă marca1 Leyland, cap. 
-1,5 tone, motor 1800 cmc, 
pe motorină. Tel. 858/ 
¥11504. (93316)

0 S.C. Emltex S.R.L. De- 
jya_. cti sediul în str1; T De

cembrie, nr. 9, vinde en 
gros, instalaţii pom eu 100 
de becuri la preţul de 
4 300 lei fără .TVA. Infor
maţii suplimentare la tel. 
613222, zilnic între orele 
9—18. • (93315)

•  S.C. Confort- Tâmpă, 
nr. 11, vinde din stoc plăci 
azbociment, ciment, ciment 
alb, ipsos construcţii, ipsos, 
modelaj, var, vinde 1,78 
ha teren situat la şoseaua 
naţională, între Simeria 
Veche şi Spini, 50 m la 
şosea. Informaţii tel. 661626. 
Vinde Nissah avariat şi 
piese Oltcit — motor, cutie 
viteze, roţi etc. (93312)

•  Vând casă mare, gră
dină. Brad, str. Oituz 
nr. 1.4.

vA (93318)
•  Vând urgent aparta

ment confort I, : telefoa
ne 623870, 628698.

(93291)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere, etaj I, 
telefon 613296.

(93319)
•  Vând apartament trei 

camere, etaj 3, îmbună
tăţit. Deva, cartier Goj
du,' bl. A 7,' sc. 2, ap. 34.

. (93331)
•  • S.C. Micia Sittdprest 

SRL Deva - (Patronat de 
Sindicatul Liber Ind. Elec" 
trocentrale Mintia — De
va), str.' Pietroasa, ” bloc 
2, paşter, oferă p r i h  
Complexul comercial . pa
chete pentru pomul da 
Crăciun, în gamă .diversă

! şi , la cele mai .avantajoa
se preţuri. Preţurile sutiţ 
negociabile. Cpiitactâţi-ne 
la telefon, 62î099t '  " V:

(9332©
- •  Vând urgţht' apar
tament 3 caitfere central,

- cuier hol, două ;fofolii, ca
napea. Deva,/ Decebal, bl, 
15, sc. I, ap. 72 telefon 
620095. (93327)

•' Vând Opel Kadett, ne- 
înmatriculabil. Telefon 
629793. (93320)

•  Vând Dacia 1300, an
fabricaţie 1982: ' Telefon 
625822. - .(93325)

•  Vând orice piesă de 
Ford Escort. Tel.'620775.

(93325)
•  . Vând garsome'ră, 

ultracentral, etaj 10, fa
ianţă, gresie, parchet, preţ 
7 milioane lei, negocia
bil sau două raţe şi pian . 
viehez. Telefon 627265.

(93340)
•  Vând - apartament : 2

camere, Gojdu, K l . . In
formaţii Băcia, str. Prin 
cipalâ, nr. 189. "  ̂ :

(93337)
•  Vând apartament 2 

camere, cu parchet pe jos, 
etaj 4, bl. E 13, autotu
rism Fiat Ritmo, neînma- 
triculabil, cu cinci viteze, 
vamă plătită, anul 1983, 
1400 DM. Telefon 61870».

(93332/33)
•  Vând Audi 80LS, în

matriculat, stare perfec
tă. Telefon 618577.

(93338)
'•  Vând apartament 2 

camere, Gojdu, etaj 4, 
10 000 000 lei; 613480.

(93339) ■
•  Vând Opel Rekord 2,2, 

injecţie, ' fabricaţie 1985, 
vama achitată, 1 800 DM, 
negociabil. Tel. 613105.

(93321)
•  Vând căţei Ciobă

nesc german. Tel. 620915.
••K (93343)

•  S.C. Elvila Impex 
SRL Deva anunţă des
chiderea unui . maga
zin alimentar, înce
pând cu data de 5 de
cembrie 1994. Maga
zinul şe află la parte
rul blocului 6, str. 22 
Decembrio (vis-a-vis de 
Liceul .Auto). .

. (93326)

•  Vând acţiuni Ursus,

Orăşt-ie, telefon 647577, 
după ora- 18.

. ' ' (2968)
•  Vând apartament 2

camere, şi Trabaht. Brad, 
str. Timişoarei, bloc 19/13. 
Informaţii familia Lipo- 
van. (92264)

•  Vând apartament ,2 
camere, plata în două 
rate. Telefon 714131.

(92391)
•  Vând urgent, conve

nabil, magnetofon Kas- 
than, Trabant, Dacia, stare 
foarte bună. Tel. 718377.

(2416)
•  Vând casă cu etaj, 

pentru una sau două fa
milii, microbuz Diesel, 
videorecorder. Tel. 718101-, 
sau 717129.

(2414)
•  Vând Ford Capri, în

matriculat, preţ 1 300 DM, 
negociabil. Informaţii tel. 
712991. -

(2413)
•  Vând apartament 3 

camera, decomandate, ultra 
central şi garsonieră. Hu
nedoara, informaţii -tel. 
718676, între orele 8—18.

(2411) *
0. Vând motor 1,6, ca

roserie şi piese schimb, 
Opel ' Ascona. Telefon
712621. . . m m  -

- « Vând apartamente zo
na teatru, 2 camere. Tel. 
717446, orele 15—21. :

Ş I (2406)
. 0 .- Vână ■ urgent; aparta
ment ' 2 camere, Hunedoara,. 
Mureşului 2, bloc C3, ap. 

,16. : : ;V j  . (2404).
•  Cumpăr «îaşină- dfe

cusut- Singer, angajăm ex- ■ 
pert contabil. ’ Telefon 
712624. . - / (2403)

•  Vând urgent aparta-
- ment, 3 <»mefe,‘ • -deeoiftan* 
date,. conjiiţii excepţionale: ' 
Tel. 717621, sau 01/7253808

'  - (2384) /

0 ATCOM DEVA. 
Adresa: str. Depoziţe- 

' lor/ hr. 1, Informa ţii:
■ ţel. 627108'; ' 610319.
. Vinde en gros: jneăl- ,
• ţăminte bărbaţi, fş- 
, mei; tenişi şj cizme 
: cauciuc pentru copii ;<
; sticlărie (pahare,- vase "
, iena şi . căni); că
măşi China;, . fâşuri •;

, îrtallasate bărbaţi :şi 
femei ; pantaloni da"

. ştofă ; stofă metraj; 
globuri: pom Iarnă.
De asemenea, efectuea
ză ' transport - auto, 
capacitate 10 t Preţ 

- negociabil. •
' ‘ V : (93290)- 

> v .W m v ,W A
/«  Banca Română pentru 

Dezvoltare, Sucursala jud. 
Hunedoara — Deva, cu 
sediul în municipiul Deva» 
str. 1 Decembrie, nr. 23, 
vinde la. licitaţie : sparta- . 
ment cu două camere/si
tuat în Deva, Micro 15, 
bl. 64, ăp. 68'; autocamion 
furgon' Izoterm RD-^15; 
autoturism Audi 80; - auto
turism Renault Fuegq^, Li
citaţia va avea loc Ia 
data de 5 decembrie 1994, 
la sediul Judecătoriei De
va, ora 9, executor ju
decătoresc.

./ ' /://////, .  (93322).

ÎNCHIRIERI
•  Ofer de închiriat 

garaj, cumpăr capotă faţă 
şi braţ Trabant, vând bi
rouri, maşină cusut e- 
lectrică. Tel. 611949.

(93220)
•  Ofer de închiriat gar

sonieră, pe timp de un an. 
Informaţii la tel. 611074.

(93301)
•  Ofer- de închiriat ■ a- 

partament central. Tele
fon 612229.
/. - • (93252)
. 0 Caut pentru închiriat 

apartament sau garsonieră. 
Telefon 714699.

^ — ------- <  (2409)

■ * Caut peptru închiriat 
apartament, garsonieră sau 
uscătorie la parter, pentru 
privatizare şi vând maşi
nă > pop-eorn. Telefon
712186. (2407)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Efectuez transport 
1 tonă, convenabil. De
va, telefon 616483.

(93219)

•  Firmă autorizată pro
iectăm, întreţinem şi exe
cutăm instalaţii electrice 
casnice şi industriale, pu
tere nelimitată, tarife 
minime. Tel. 614203, 
648202. . ' (93307)-

•  Firmă particula
ră angajează două 
vânzătoare, profil a- 
limentar. Condiţii p- 
bligatoru . — liceul e-

conomic. Informaţii De- 
va, tel. 626549.

(93326)

•  Societate comercială 
angajează contabil. Tele
fon 714699.'

PIERDERI- -
•  Pierdut bonuri căr

bune, seriile de la 64226 lai 
64231, pe numele Bra.ş- 
coviţă Gheorghe. Le de
clar nule. - ■

V '  . (92266)
' •  gierdut un sac cu 6 
pături, găsitorului ' re- 
compensă. Tel. 618444.

(93335)

, v  DIVERSE .
•  In 6 decembrie, ora

9, magazinul Bobi, din 
Hunedoara, str. Românilor, 
53, oferă 20 cadouri gra
tuite/ (924120)

... •  S.C. CATV LINE SRL 
Deva anunţă intenţia di 
majorare a tarifelor pentru 
prestări servicii, începând 
cu datâ: de ‘3 ianuarie :19'95.
. -  -v-: - „/.,'■■■?" (93344)' ■

•  S.GV -DEVASAT SRL
Deva anunţă intenţia de 
majorare - a preţurilor şi 
tarifelor la produse şi ser
vicii, îijpepând cu data de 
3 ianuarie 1995. . ,

" (93336) -
. mont * mmm » mmm » m im  » mm--  ̂ ‘; ■ '''

" •  S.C. FORICON 
Ş A. Deva (fost ACMR, 
ICF) - /inVItă” pe toţi 
pensionarii şi foştii- 
salariaţi care au avut 
ultimul loc- de muncă 
la această societate, 
să-şi depună' opţiu
nea pentru înscrierea 
In ASOCIAŢIA P.A.S.'
7 Relaţii suplimenta
re la tel. 620713, 631880 
— irigi Todoran Ma
rin. (93314)

COMEMORĂRI
0 Se împlinesc doi ani 

de la dureroasa despărţi
re de dragul nostru soţ şi 
tată

ec. PETRE BOBEI
Dumnezeu să-l odih

nească în pace I Nu te 
vom uita niciodată. Fa
milia. ;

•  Azi sc împlinesc 6 
săptămâni de când a ple
cat dintre noi, pe dru
mul fără întoarcere, cea 
care a fost o bună soţie, 
mamă, soacră şi bunică 

VICTORIA TICULA, 
lăsând în sufletele noastre 
multă durere. Şase săp
tămâni de când te-ai duş/ 
Un cuvânt nu ne-ai mai 
spusI Tot te-am aşteptat 
să vii/ La bărbat şi la co
pii/ Dar degeaba aştep

tăm/ Că tot fiu te mai ve
dem. Soţul Aron, copiii, 
ginerii si nepotul.

(2405).

DEC E S E

•  Cu inimile zdro
bite de durere, mama, 
sofa şi - copiii anunţă 
decesul dragei lor 

FORRO MARGARETA, 
de 70 de ani. 
înmormântarea du

minică, ora IA la 
Cimitirul Reformat De
va. (93329)

săvârşită soţie, mamă, bu
nică - si străbunică 

M1NERVA 
KUNZELMANN 

înhumarea — azi, 3 de
cembrie 1994, ora 13, la 
cimitirul Popa Şapcă, Hu
nedoara. Dumnezeu s-o 
odihnească I ■ 1

(2415)

•  Cu nemărginită du
rere, soţul Petru, fiica Lu
cia, fiul petăvian, gine
rele Mihai, nora Viorica, 
nepoţii Claudiu, Lucian, 
Blanduzia, Claudiu, Mire- 
la şi strănepcata Ioana 
anunţă încetarea din viaţă 
a celei care a fost o de-

•  Conducerea Spita
lului municipal Hu
nedoara aduce un ul
tim omagiu celui care 
a fost

dr LUCIAN 
TOMESCU

(2418)

•  Secţia medicală 
din Spitalul munici
pal Hunedoara aduce 
un ultim. omagiu celui 
Care a fost

dri LUCIAN 
TOMESCU

(2419)
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vorţul doamnei X“; 20,30 
Worldnet: Secretele ti»
nei specialiste în arta 
culinară.

RADIO DEVA

SAMBA TA, 3. 12. 1994

0,00 V.O.A. Europe ;
7.00 Cafeluţa de dimi
neaţă (I); (WH) BBC; 8/10, / 
Muzică populară; 9,00 
Cafeluţa de dimineaţă 
(II); 10,00 Fun Gabi; 12,00 
Adolescenţa; 14,00 BBC; 
14,30 Ziua a VI-a (1) — 
program de divertisment; 
1X00 Mesaje radio; ISAO 
BBC; 19,00 Ziua a Vi a 
(II); 21,00 BBC; 21,30
Muzică; 22,00 Btsco.

DUMINICA,
4 DECEMBRIE 

0,00 V.O.A. Europe; 7,00 
Bună dimineaţa; 8,00 . 
BBC ; 8,30 Muzică popu
lară ; • 9,00 Amfiteatru ;
10.00 Ritmpri duminica
le ; .11,00 Top V.O.A. 
Europe; 14,00 BBC;
14,30. ! Week-end ‘ ra
dio (I); 17,00 Mesaje
radio ; 18,00 BBC ; 19,00 
Week-end radio (II); 21,00 
BBC; 21,30 Love songs.
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SÂMBĂTĂ,
- ; 3 DECEMBRIE
10.00 Videotext ; 10,38

. Observator -e- Antena 1;
11,30 Teiemedlca: Hepa
tita virală (r); 12,30 Film 
artistic. „Fsycho** — de 
Alfred Hîtchcock; 14,15 

' Worldnet i ' Femeile din 
KuSia.

• DUMINICA,
, 4 DECEMBRIE

10.00 Week-end maga-
’ zin (r); 11J)0 Observator
, — Antena 1; 12,00 Film 
artisţic. „Drumul ..spre,. 

'Santa Fe‘‘; 13/10 World- 
• net,: Figurile; sculptate 
; de la Mount Rushmore. C

; LUNI/ 5 DECEMBRIE .

ş  . 15,00 Videotext; 17,00 
: Observator — Antena 1: 

T 18,00 '.Retrospectiva săp- 
. tămânii; 18,30 Rock llve;
- 19,00 Film ' artistic. „Di-

SOCIETATEA COMERCIALA „QUADRA"
: ' .. SR.L. DEVA

/ Str. Spitalului, nr. 17, ţel. 616984 
; v Vă oferă; la preţul producătorului.
- #  Napolitane produse de S.C. „Victoria"
/S.A. Sibiu.    ■■

: •  Cremă „Finetti*, la preţul importatorului.
•  O gamă variată de dulciuri, ţigări indi

gene şi de import. . , (92750)

A R D A F 
D E V A

str. Dragoş Vodă, nr. 18 
Telefon 622299; 
HUNEDOARA — 

MONTANA SJR.L. — 
Hotel „Rusca" 

Telefon 713606

SOCIETATE PRIVATA DE ASIGURARE
VA STA LA DISPOZIŢIE CU:

- Asigurarea de autovehicule CASCO
- CARTE VERDE
- Asigurarea bunurilor în timpul transpor

tului
- Asigurări de sănătate pentru călătoriile 

în străinătate.
- Asigurarea clădirilor şi conţinutul aces

tora. './vlv':.
- Asigurări de credite şi garanţii.

— Program zilnic: 8—16 ; sâmbăta : 8—12.


