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Ne place sau nu, gluma 
mal veche cu tăiatul por
cului de pe listă revine 
în actualitate *de fiecare 
dată când se apropie Ig- 
• itui Prilej _ dc bii in ie 
pe cei :-f .«< cu ade
vărat ce tăia, adică porcul 
crescut în cocina proprie 
sau pe cel cumpărat de pe 
piaţă, cui îi dă mâna la 
. preţurile ' practic ate în pre
zent sau moment de o f ta t. 
şi de reflecţie pentru cei 
mai mulţi şi nevoiaşi. Ig
natul vingv cu sau fără 
voia noastră, reînviind . ri
tualuri, tradiţii şi obice
iuri alo pământului înscrise 
în calendarul sărbătorilor 
de iarnă.

Găsindu-ne la împlinirea 
sorocului, târgurile încep

„LA  V jO yE Ţ Ţ E ^

Sau casa cu mai mulţi capii
SIMPOZION

Astăzi, când nu j a d  p
: xistă decretul ce le O- 

bliga pe femei să nască 
patru copii, familiile nu
meroase s u n tra re . " Aşa 
că a  întâlni o casă cu 
*  .Ic copii e*motiv -a te 
opreşti şi să arunci o 
privire asupra '■ xiului 
fii care trăiesc. Trebuie 
menţionat că este vorba 
despre o casă familială.

* _ „La Violette?*, din Ha
ţeg, imitâ sistemul k de 
siţ a» izare .. unei familii, 
pentru a c fer copiilor

* un mediu afectiv lavora- 
> ) un i dezvoltă ri n js 
male teasa * * -n inau
gurată în august a.cT şi 
găzduieşte în ' prezent co
pii proveniţi do la Bre- 
tea Stre I>intn aceştia 5 
sunt elevi îâ şcolile din 
oraş, ceilalţi fiihd pre- 
eolai :â t a fost caid 

au frecventat grad niţa t i  
oraş. Acum însă, fac ac

tivităţi educative, pe grupe
de. cute 8—10 copii, cu 
cele 10 educatoare ale 
casei, dintre care 3 au 
gradul I didactic.

Au început să apară 
schimbări de comporta
ment după 2—3 luni de 
convieţuire a  copiilor în 
noua lo rc a şă . O  fetiţă 
a  început să vorbească, 
alta, mai ..mare, care « 
şcolăriţă, : jObţine note 
bune şi foarte bune. 
Schimbarea ambianţei, a 
felului în care sunt tra 
taţi; face să se- atenueze 
retardarba pe I t f J  alte •

’ tiv ă  pe care o a ii K» ge- 
neraî Copiii Oftăm  ori 
abarîetdnftţi; Contribuie r 
Ia acest t e u  şi faptul 
că pe uiiii ii vizitează 
familiile, sunt. luaţi a- 
casă; ta  sfârşit de săp- 
tămâriăT*

Mulţimea hăinuţelor în
tinse la uscat jn  curte, 
perfecta .curăţenie de Ia 
grupurile sociale, dormi- 
ţn.ire aer .<* v « • *r
preocupări a y m  inânentă * 
pentru igienă. Aceasta se i 
adaugă grijii pentru re- /

VIORICA ROMAN ţ
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dr. ing. Vladimir Rojaiischi 
şi biolog Luminiţa Ştefâ- 
nescu î

— Transparenţa — com
ponenţă esenţială a demo-" 
: craţiei în problematica de 
■gospodărie comunală — pre
zentat? de prof. dr. ing. A- 
drian Găzdaru t 

* — Organizarea băncii de 
date privind deşeurile ur
bane din România — de 
biochimist Magdalena Chi- 
’riaed fizician Bădiţă Potroai- 
ca, ing. Cristinâ Cîrlan.
V Au mai prezentat comu- 
nicări şefi de secţii şi com
partimente din cadrul RAGCl 
Deva-, , ; ■ . '

Ieri, la Casa de Gul- 
■ tufă din .Deva, in  cadrul ce- 
ilel de a V-a 'Conferinţe ar- 
nuale. A.P.P.G.C.L. din Ro
mânia, s~a desfăşurat sim
pozionul cu tema : . „Pro
tecţia. mediului şi a salu
brităţii urbane". fa cadrul 
t  my or lui au fos - ţ.i 
£■• >t* e - at* unic ărili , '

. -• Starea salubrizări în
oraşele din '«•-a.&’ite »i pre
zent pe ti r,. n i ,4 eclir ; 
Legislaţia in domeniu — pre
zentată de irig. Jisnu Ni- 
colau i . '

1 — Satubrizarea în Bucu
reşti ; colectare, transport 
depozitare controlata- c«e- 
verîte'l.i de ir a. Silviu Ju- 
raU  ;

ţ  — Perspective privind

precolectarea gunoaielor 
menajere ,• soluţii moderne 
de neutralizare "folosite In 
SUA — prezentată ' de ing. 
Victor Busuioc j

Tehnologii , triale pen
tru neutralizarea şi valo- 

, rificarea deşeurilor urbane 
•  — prezentată de prof. ’ dr. 

ing. Ni >iac ânto eseu; .
— Studiu de 1 zabili a i 

privind modernizarea ii - 
ternului de colectare şi 
transport a gunoiului me- 
najer ;s ■> mnajarea depo-, 
zitării lui în oraşul Focşani 
— de ing. Gheorghe Vasi- 
lescu;

- - Sti ategie p i*. i id ges
deşeurilor urban din 

România şi reglementări 
pentru recuperarea.; şi reci
clarea-., materialelor — de

să fie luate, cu asalt, cei 
ce au crescut patrupedele1 

idind - i r  să se prl ->.̂ - 
sb <i- fi»~ temi ;■> ci ca 
răsplată pentru eforturile 
zilnice fă i-te în vederea 
îngrii n i şi hrănirii porci
lor t>va te î pem ’.te 
negre. Aflaţi în criză . fi
nanciară, majoritatea po
tenţialilor cumpărători se 
întorc cu buzele umflate, 
deşi se mai întâmplă ca 
ţ re i rile sâ fit spari “ t. 
cătte cei cit clare de mâ
nă. Culrt nici crescătorului 
riu-i convine să se întoarcă 

jcu' „marfa“ acasă, econo
mia de pklţă- îşir spune cu
vântul, D^pă se dau la 
kilogram, udică prin cân
tărire, porcii la viu se 
vând şi se cumpără, după 
conjunctură,, cam la 2280— 
2400. de lei la unitatea de

NIGOLAE TlRCOB 

(Continuare în pag. a 2-a) -

Sperăm ca din manifes
tările organizate la Deva 
starea de salubritate . şi 
protecţ î mediului în loca
li iţile j ideţuîu o
realizeze -âstigul calitativ 
scontat.

(Continuare în  pag. a 2-a)

O  ÎN TR E B Â R E ... !
I Mai mulţi deveni, dare 
I incă mai au difuzoare, 
• vor sâ-i întrebe pe dom- 
I nii de la telecomunicaţii 
I de ce cbntinuă să le 
|  "pretindă abonamentul 
'  lunar în condiţiile când 
|  acestea nu mai funcţio

nează de foarte mult 
timp, devenind obiecte 
inutile, intr-o bucătărie 
ori Intr-un garaj? Ori 
să se repună în funcţi
une, ori' să nu mai plă
tim — spunea dna V.B. 
din strâda Văcărescu. 
(E.S.) •

Cu prilejul celei de «a V-a Conferinţe anuale a Asociaţiei profesionale şi 
a  gospodăriei v w & i'e  şi locali e şl t  si mpozionulu , rotecţia m 

«j; î-u ţî salubritatea urbană1*, li Casa de Cultură din Deva t i  organizat şi o 
expoziţie « - aparaţură, dispRzitive 5s de concepţie şi con

strucţie românească destina te activităţii de gospodărie comunală.
Exponatele au . s tâ rn it un viu interes participanţilor la conferinţă şi 

. Foto: PAVEL LAZA

„C© NOI ESTE .
"DUMNEZEU" . -

.Sâmbătă .(începând de 
la ora 15,30, şl duminică, 
(de la ora 12,30), la  Ca
tedrala Ortodoxă din O- 
răştie are loc festivalul 
de coruri bisericeşti, a- 
flat Ia cea ‘ de a  V-a e- 
diţie. La această 1 mani
festare participă forma
ţii corale din judeţele 
Alba, Arad, Argeş, Ca- 
raş-Severin, Cluj, Dâm- 
boviţa, Satu Marc, Sibiu 
şi Hunedoara. (N.T.) ;

SPECTACOL UNÎCEF

Sâmbătă, tO decembrie, 
ora 10, la  Casa de Cul

tu ră din Deva are loo o 
m anifest» i u ' i - i . ă  «foi 
lej uită de Ziua UNICEP. 
La spectacolul or g - t i r i t  
de către Asociaţia. FRA- 
DEV, cu sprijinul Prefec
turii Judeţene, sunt in-r 
vitaţî să participe copil, 
părinţi, bunici dornici 
sâ asiste la o. întâlnire a 
bucuriei, la realizarea că
reia îşi dau concursul 
formaţii te topii şi a iulţi 
din municipiul Deva, 
(M.B.)

NOUTĂŢI
EDITORIALE

Oricât a r fi de scumpă, 
cartea rămâne un prieten

rf, roj ■ s’ ş* a- c  j .-’ Car
tea îi**-* înd ialăl ■
Pentru a trezi interesul 
cititorilor, aducem în a- 
tenţie câteva titluri:- Ga- 
briel Liiceahu — „Despre 
lim â Virgil te runca 
„Dimpotrivă", „Poeziile 
creştinilor români'*' (an
tologie), Ion Lăncrănjan 
„Coridorul puterii", Lu
cim» Blaga —- „Trilogia 
culturii", Radu ■ GiobanUj 
-— „Mic dicţionar de cul
tu ră religioasă". Cărţile 
se află la ‘Librăria „Ga
rant" din Deva, deschisă 
şi sâmbăta. (M.BJ

TELEFONABEA
TELEGRAMELOR

Aveţi de transmis o. te
legramă de feliditare, ori

de anunţat un eveniment 
deosebit? S u n a ţi. la nu- 
m ărul de telefon 612021;

In  caz de urgenţă, dacă 
sănătatea vă creează pro
bleme, sunaţi la telefonul 
961 sau 611313 (E.S.)

ORARUL
FARMACIILOR

în  Deva, duminică, 11 
decembrie, este deschisă 
farmacia „Salutaris" din 
str. Libertăţii (în vecină
tatea poştei).  ̂ Sâmbătă, 
până la ora 14,00 sunt 
deschise 'toate farmaciile 
din oraş. (E.S.)

v r e m e a  f o t b a l u l u i

DE SALA

Sâmbătă şi duminică, 
10—11 decembrie, în Sala 
Sporturilor din Deva, 
Continuă turneul de sală 
a micilor fotbalişti, în 
ceput' de vineri, la care 
participă echipe de fot
balişti în vârstă de 11 
şi 12 ani, din > câteva o- 
raşe ale judeţuly-i nostru. 
Sâmbătă de dimineaţă, 
începând de la ora 9, 
până seara la ora 29 şi 
duminică, între orele 9— 
13, spectatorii deveni 
pot vedea „la lucru" pe 
viitorii fotbalişti . de 
mâine. (S.C.)
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Sâmbătă, 10 decembrie

•  Au trecut 343 de 
zile din an; au mai 
rămas 22; '

•  46 de ani de la a- 
doptarea de către Adu
narea Generală a ONU 
a Declaraţiei universale 
a  drepturilor omului;

•  1934. S-a' născut,
la Tâmpa (Băeia), ION 
BUJOR PADUREANU, 
scriitor; - - :

• ' 1966. Moare cri- 
■ te i l  '.iBecar.. ION Cfflte 
NlfZU; (n. 1894), condu- 

H > ul ™ vi * ’i m 
„Gând românesc" (1933—

: .

Duminică, 11 decembrie

•  Cuv. Daniil Stâlp- 
nicul şi Luca; Sf. Mc. 
Varsava;

•  1803. S-a născut 
HECTOR BERLIOZ (m,

"compoziior fran 
cez; ..

•  1810. S-a «născut 
ALFRED DE MUSSET 
(m. 1857), poet roman
tic francez;

•  1843. S-a născut 
RO.BERT ROCII (m. 
1910), savant german,

>er ton t ba i aiul 
tuberculozei;

•  1950. S-a născut 
scriitorul MIRCEÂ DT- 
NESCU;

S ‘  

\
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\
\
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|  Luni, 12 decembrie

■ •  Sf. Ierarh Spiridon,
făcătorul de minuni; 
Sf. Ierarh Alexandru;

•  1843. S-a născut
GHEORGHE STEPHA- 
NEŞCU . (m: 1924),
compozitor român;

•  1912. S-a născuţi
MARTOL LILI, scrij- , 
toare de naţionalitate 
maghiară"; |

•  1962. A murit FE- I
LIX ADERCA (n. 1891),, 
scriitor şi publicist ro
mân. I

\s
\V
I-

k\

una pe zi
SFAT: ' ;

•  Aruncă cu pietre 
în alţii, ' numai când" 
eşti incasabil.
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LICEUL „AUBKL VLAiCU" OKAŞYHg

In prag de sărbătoare
In zilele de 16—17 decembrie ajc., Liceul „Aurel 

IjVIaicu" din Orăştie aniversează 75 de ani de la  în-; 
^fiinţare. lin  m odem  de mare incărcăiură emoţională' 

pentru dascălii, actualii ş i foştii elevi ai unei insti
tuţii de-învăţăm ânt cane, de-a lungul anilor, a  format 
şi a  hotărât destinele a mii d e  tineri cealeătu iesc 
„corola de minuni" a  oraşului Paliei. O ra ţie  a fost, 
şi va • rămâne un nume ca referinţă' în culîiira ro"; 
mânească, un nume respectat. Ia r instituţia de tavă-, 
ţămănt care acuna sărbătoreşte 75 de ani de existenţă,; 
rămâne, asemenep Paliei, un edificiu al culturii, darj 
şi ă l ştiinţei româneşti. Să ne întoarcem cu gândul' 

'•pentru o clipă la  cei care au  ajuns vârfuri ale spiri
tualităţii noastre în domeniile cercetării ştiinţifice,! 
medicinei, ştiinţelor umapiste şi filozofiei, ingineriei; 
tehnologice -şi managementului.

La o astfel de sărbătoare se cuvine ca toţi cei 
legaţi intr-un fel m. 1< u să fî ilătur Je  organiza ] 
tori, participând la manifestările ce vor avea loc cu 
acest prilej. V ortrezi, fără todoială, interes, momen
tele unice prilejuite de întâlnirile generaţiilor, expo
ziţia documentară „LieeUt Aurel Vlaacu Orăştie -*■ 75 
alţi de existenţă", simpoziomA ştiinţific ^w oSîtia  fa-ţ 
vlţământedai- r omânesc  fn zona Orăştie i. Liceul Aurel; 
Vlaicu — oampni şi fapte". Acestora li se vor adăuga 
Pfatiru a filarea aniversarea, dezvelirea unei plici! 

j, comemorative, expoziţia de arta  plastică reunind Ic» 
i J cţări realizate de foşti profesori şi elevi .al liceului,'
■ omagială ţ . şi,

;>înalte tastituţil «de statului, iar ta  final, un  spectacol'
,Joferit de formaţii artistice ’J*  elevilor, 4s» 

tiţră, de corul „Armonia" ş.a.
, La trei sferturi 'de veac de la  înfiinţare, Licee.

,A urel Vlaicu" Orăştie îmbracă, aşadar, haina dej
s^M to ate i Să etedem In  această instituţie sî să cm 
v tm tm  cum se ctssineî

m m  bo bea
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Organizarea d a  către  Bi- y ^  
blioteca JndefaHkft i ) v  i  
Densuşianfa" a « m l  ,jta l i 
al editurilor tsussedorene"
— m eritata laudă slujitO-'' 
rilor împătimiţi ai acestei 
Instituţii — a oferit o sur
priză şi, în acelaşi timp, 
o rpalitate pe care mulţi 
nu o bănuiau — existenţa 
unui număr impresionant 
de edituri in judeţ, cu 
precădere în municipiul 
Deva. Aşa cum menţiona 
dl. Ioan Sicoe,' consilier 
şei al taspîectoratului Ju- 

•* .teu Cultură, 'la  
începutul secolului nostru, 
în câteva localităţi hune- 
dorene -  Orăştie, Brad,
Deva, Hunedoara ş a ,  —

,S t a n u l  i!or
huned e"

existau e«ta*t ce rit dKŞfa» 
rau o  sustinută activitate^ 
ptM M knd i f e ţ i . de refe
rinţă. A  urm at ■ apoi, dup i 
al dsătea : săsâ)Oi' 
o perioadă todelimgata te  
ca te  tradiţia »-,»
După *89, iată «că tradiţia 
se reia apăr^nd o  serie de 
edituri particulare O d cairs 
au avut curajul a i -*i- 
vesteaseăta numele euvânr 
tului tipărit ssurtii, toată 
lauda şi trebuie să se 
bucure de respecţi

Atenţie Ia darurile .greetlor"!

H O T M !

DL Octavian B. se afla 
de serviciu la  pupitrul 
de comandă â l stafiei 
C.F.R. Petroşani. Era 
seara târzju. La un mo-, 
ment dat a observat pe 
tabloul electronic că un 
anume circuit îşi între
rupe funcţion^ea. S-a 
dus să verifice ce s-a 
întâmplat şi â  constatat 
că la o linie conductorii 
de cupru sunt tăiaţi pe 
o suprafaţă însemnată. A 
fost alertată poliţia care 
i-a depistat utgent î »  
făptaşi care nu erau al
ţii decât Marin Fekete şi 
Viorel Minodor.

Un caz asemănător 
s-a semnalat, tot in Va
lea Jiului, de data a- 
ceasta autorii fiind Mi hai 
Căldărar şi Dina Eanu.

Ceea ce vrem să subli

niem, apropo V ,.v. 
-genul a  . - • \
«•te c i  1» ultissa m m m  
s-au radi*
furturile de m etale'nefe
roase, în  special de cu
pru d e - la  calea ferată. 
De ce cupru? Fiindcă — 
se ştie — .-din acest me
tal se confecţionează ca
zane de făcut ţuică, oaie, 
cazane, pentru .tăcui sm~ 
giun, precum şi o  sume

denie de alte ustensile 
casnice. Ş e ' pare că e» 
xistă o mafie care acţio
nează în  acest domeniu. 
Cei ce fură metalul ro
şiatic sunt doar pionii 
acestei îndeletniciri, ta  
spatele lor se situează 
boşii ceţ m ari' care orga- 
n zează *« coordonează a : ,  
tiunca.

TRAI AN SONDOR

H i
Feriţi-vă de greci, chiar 

şi când v* I  *c daruri!*,
. Spune. o  maximă. Pentru 

' 5. se ştie, darul ; .teu-; 
Wîyse «ara. fr tonilor & 
ius te pieirea re t MU Iul 
Prima.

Deschiderea către haoe 
realizaţi de România du
pă 1888 » c rea i a «  I* 
m s î c  ttoztifi. a " .âp.plmc#fc
f.oe.bîvi «fee msx&îiiipulm, 
oraşelor ţ i  cSu ar d e  cc- 
s.'«scfc€ de, -s avea ps.»- 

Itaeznaflmud*. 
bhj y  w  pw e ua htn-a 
dBaiâtor. Cu ' condiţia: ca 
toate fs'.cvl' % r,t«ru- Pg- 
se deg ţişm ie  cu Trstm : 
teirea legilce- şl, ta : lato*

' rosul coamajtSţiîor şi nu 
; să se transîojaie . ia  siai>
. ple ş S a * M ' '<!#"' agrement 

in lumea latg&. Dacă mu- 
,ni( ipiul, oraşul, comuna

mar Încheie ca s  «H( ţo .
calitate

.......

O activitate serioasă des- 
I* : A e a s a -a r â  E- 

£ l l  Deva, 
r * t *să da 81. DţaS jCâm- 
pedn. Aka au  apărut o 
serie de cărţi bune, între 
1 VîX. yU('»®Eft'*0«r»îfUÎÎ“ vfe 
Mircea El iade. o carte de- 
spre ConstMitin NoicAi apoi 

de Ton
Lăncrănjmn, carte  ce des- 
ehîde ciclul „Coridon l pu
terii , dicţionare, ti iduceri 
din literatura străină. 1 
w  rt*iî<irâ Editura ,Că 
«uza", ondusă de dl. Va- 
leriii Bârgâu, ; -jirc sferă 
prioritate in apariţie vo
lumelor semnate* de scrii
tori hunedorau, ceea ce 
este un lucru tacui ' 
pentru creatorii de aici.

. Iţpăritu ri căutate scot 
editt»Hb|‘iiăPti»?'«ii»#,# = ţ  s fţO i ■

La puţinătatea bugetu-1 
lui, oamenii caută sotutii *

. .Şi le gâsesc. pe care 1 ed itu ţfleŢ jp jri 
aplteai o. tm t»  J K tm

Consitiul judeţean, dat  $3 ş 
cei local deiaîjpva, înca- l  
drul unor ttafid In Marea î  
Britetaie sau Prenţa, s  emv-1 
sin ta aceea că h  |  
gaţll t a ' - f c ţ  In d ie i"  ia - | 
scop de tp ^c ţm tşem ,' ş f  
oaaieni de t i i te ri, ' ' '.  |

. Nu facem -atatăitot pro- * 
c tse  t e  tateatiL dnf sioi- t  
ţim n ev tta  «Bul aeiuud* 
de ateafie. Nhueitl «§1- 
cheltuieşte' dta poS tii-f: 
s a u  d ta v e ţt i t i |r i le s t ta i tr f i | 
să obtteă an  «mmt^. f a - ;  
tr-u* caz, uvaatajal p o a -ş  
te fi litehtoerea de către 1 
sponsor a unei atacaţi î  
profitabila cu ua parta-1 
»>•' din ţara do destina- * 
fie. cega .ce, nu. oşte de-fe
m '- m 'ş m  a .

>*,Tra«|ţfi#orz", „Aii .
CongBBfia", „Trfaafifib", 

«ea p CorpuMt Di-
tac tie  i â .  Şi am fitil a- 

noi — cei puţin din 
orgoliu propriu —- „Casa de 

ş t | t a ă  şi Editura „Cuvân- 
b t  liber" care editează co- 
SMianul cu acelaşi npme 

Afijjkecunosdut de locuitorii 
^i& ţUlui şi a editat ghi; 
#Jrile  municipiului , Deva 
şi judeţului Hunedoara, iar 
intr-un viitor nu prea în- 
depărtal sperăm  să  ofere 
şi alte lucrări de hsteres 
pentru . publicul cititor.
. Meri tă  să f ie  t i n t i t  «Sa*. 
Ionul editurilor hunedo- 
Toîr.tf*. ptcyr izaţ de 
bîîOtMa Judeţeană, raoc*« 
pentru o  utionpare saJ» 
,, receptare mai 1 tea a 
unor strădanii 'care  au ta  
spatele lor un cert profe- 

căutare enorm 
4% ctatatie v. «u-
raj, nebănuite a  fi la în
treprinzătorii hunedoreni cp 

, şaşe ani în  u rm â ,. ,  v ,-:y

. ţ ţ * » »

INSPECTORATUL DK PQUţlB AL J«B«TULUI I 
«B N IB M R A  - • |
COMUNICAT , . I

iatitulat tentat la se f
pnMimt sufc •eamlitinfi'ţtaMn- a

...  ia  s*. tata dfa* l»--M  # 0-1

giolita sd Judetedsfi Hmae- l  
ie a tare m ntltnarels pre-

I
I
|  J n

«caritatea 
nfilai

1' M iM  KM, al ifififilaa 
LUfinr, tataectoretal da _

Idaaea «it i ş i rei drapare de a fata ai'«ai«aarels »re- |  
Adiate i

I >- .A taad , ia. vedwa că  faptele eăpttanBÎwj M IM U -| 
Tiu m v tm  »**« « w  w m  ««reteM M  |

!I.<diare-: .ifitameă mpacta.; da «Mtta penal, *  
n u d ie tg l  « t a r  Ctatova ca re  ş r n M d  *  s«  f i t a m t i j  
m M m  ereapefjfRţiw . 1

. ; Catilte-o -faitata afiţertaui drept nfflmltddteţ * -1  
I i .  MMI . » . r „• • * I
|  lor pr44M  #«#4® ». ' . I
|  w t» x  im m cvm & tw joi, J
!  . ‘ Col. ARSEN1EIO/IN DUMBTEU «

I
I.
I

Ii
I
«*

rea «nor soaie de la  fi»> 
get pentru stabilirea de

I

I ' ftatâa fa dtamHla..fe.l - 
teaţŞfia o- ’ 

__ t i f t t  fa »  pre ta S i m  de*
contacte nu-î va ni- fa localitatea re s -1
mSmfi risipă a u  banal Pfa^v*. faeDltâti tui a  A a -Î  
public. ' ta  sttoate pe f a g i  leg e  ■

Bugetele . locale, ca şl ffa  am v rea  să fim taxaţi * 
cea centrai « ritfaL se- drept oobe re ra  văd n e - î  
află insă, de *■-. « .  fa . *oracS*m fa  droitai de r e - 1 
tr-o stare’ de anemie aca- “  tfa fa li t’l ta  
tâ. O  ' f a p t a  fa f im - .  1  S fa  A  prin fata 3 j  
ţa. In Elveţia sau  m ri ştia  fa  care statul - de fa a p t l  
«  nade, «srtă m  to 4x*@tse&v. •
a lif» ! ţ rente sfe lA r f  5a I
nnHoanrior. Primirea a m f a l  file câni s ad- . 
reciprocitate a  unei deta 1< ms j
‘4>ţH străine,, de refaafatre, dfaHAsit iv  t» *

Tocmai aefiHL «fa f ii-  JP-tafil flfifal f»  * H  farlfc; 
miţi prin lege să veabare fafited dantet, faaefam bul* 
la legalitatea fi efiefeota t» w »  >! -at sau adj|a-1 
cheltuirii banului public fa< isfi o In sî'̂ r.» le- I
îşi fac cu maximă exigea- 9ti- !
ţă datoria. * '  ION CJOCLEI I

» falfai .

SÂMBĂTA, 10. 12. 1904

9,00 Emisiunea din  seara 
precedenta (reluare); 18,05 
La est de vest. Emisiune 
de Radu Budeanu; 19,00 
Film serial: Casa • din 
prerie — ep. 84; 19fi0
Tara nimănui; 20,00 J îa -  
diogafie britanici — «ti- 
|fi;2040 fa  miezul lucru* 
rilon fi,0S FUre serial; 
K.I.T.T. — ep. 1; 2ZM  
Film aKistie: Băieţii buni 
SUA, m

DUMINICA- 11. 12 .;i9N  
E m fa u m  -S»- ?ea*> 

precedentă (reuiarel; 18JMJ 
Desene animate: P e te r ( 
Pan; I9fi0 Film  seria l: ■ 

- Casa din prerie — ep. 85; 
20,00 Chestiunea zilei. , 
Emisiune de Miltai Ta- 
tulici; 21^5 Film serial: 
Vegas — ep. 42. >

LUNI, 12. 12. 1994 
9,00 Emisiunea din seara 

precedentă (reluare); 18,95 
Desene animate: Peter
Ban; I8r15 Film documen
tar; Festivalurile verii în
SUA» 20,00 intersia Hr* 
baţilor; ILM  FHm serial: 
Dinastia; 0,15 Ţara noas
tră .

(Urmare din’ pag. 1)

cuperert a  «tew'dfi* cţ> 
w iîor, pentru ."wt,p ic o 
tea dotării casei, a  fin- 
brăcării de sezon a  celor 
mici şi, desigur, hrănini 
lor. Şunt griji multe,' pe 
măsura unei „familii" cu 
atâţia copii. E dificil ca 
•kn sum s de î-^xl de  lei 
alocată zilnic pentru hra
na unui copil să le asi
guri 3 mese plus 2 gus
tări (masa de prânz are 
trei feluri de mâncare). 
Casa se încălzeşte cu 
lemne şi magazia ; plină 
la început s-a golit re
pede.. Fireşte, nu. pentru, 
mult timp, căci copiii au 
nevoi# căldurii, Şi 
voffa« î 0 $ p ¥ e  m m a, as- 

l-ar f l  « f -;««*«?S •: raa*
• entiu.A» t̂ face a-

mintea şi încălţămintea 
piticilor ' „la Violette" o 
realizează prin colaborare 
cu Liceifi nr. 2 H une-, 
doara, cu profil de ta- 
dustrie uşoară, s u ie  *• ■.«  
făcut pijamale, papuri

de casă şi s-au comandat 
cizme, bluze .groase, că
ciuli, fulare. Iar fâşurile, 
valorând aproape uit m i
lita) de lei, le-au primit 
în,'dar de la firma Nagh1 
si Esok Deva 

De altfel însăşi casa 
„La Violette" s-a născut

prin generozitatea So
cietăţii umanitare Tou-
louse (Franţa), de unde-,
fi vine şi numele, regiunea 
respectivă fiind conside
rată „ţara violetelor". 
Consolidarea, amenajarea 
ş i ' dotarea casei s-au fă
cut cu sprijinul-societăţii 
franceze. La bunul mers 
al lucrurilor au contri
buit P eferttira

Îi Inspectoratul Ş e f i»
ufieţean, căruia unitatea 

1i aparţine. D a r-  , ^a®-

vfsjţăc, orice sşMnsoi * — ' 
pnţeiza d n a , Carmen Cri- |  
şan, directoarea casei.« 
v.' mai benâficteAşl fiâ-'l 
nă acum de sp rijin , din* 
partea societăţilor corner*» 
ciale 'Sai-mintex Deva,* 
Columna Tipo Corn S.R.L. ■  
Haţeg, .Hperanţa", tot I 
lin Haţeg'. Pentru w sţi- î  
n e rea . materială a  casei |  
se va înfiinţa şi o aso- * 
ciaţie cu acelaşi- nume. I 

Te-ai aştepta - ca în- '  
tr-o casă cu atâţia copii I 
să fie gălăgie. Nu e r a . '  
Dna directoare ne-a dez* |. 
legat enigma: fiind ora * 
amiezii, deci înaintea |  
mesei de prânz, aveau % 
program de desene an i-1  
mate la  televizor. Şi ort- J 
cum liniştea de aici p a re i ,  
mai in firea lucrurilor, J 
ta  spiritul ordinii din 1 
dormitoarele aranjate, -cit * 
lenjerie frumos şi colorat } 
imprimată, dip băile cu I 

..-cMibcţâe - de i^ec  - ■, fier- î ' 
*a*’f  itţfjrm fişţiecta a - | 
Hxăem dto roclteia * 
sală de mese care-1 aş- l  

«fapta pe copii. •

TĂIATUL PORCULUI
(Urm are d ta pag: I ) .

măsură amintită. Luând ta 
calcul costul furajelor «ta» 
sumate, câştigul vânzăto
rului rate departe de a*i 
acoperi cheltuielile, dacă 
se ia in  calcul şi munca 
sa, timpul cât se ocupă 
zilnic de prepararea şi ad
m inistrarea hranei. Neca- 
. h el raa n  i r  îl 
tuie faptul că, dorind 
să crească, un  a lt porc ta  
locui celui de care s-a 
scăpat cu chiu cu vai, se 
vede nevoit s& cheltuiască 
undeva ta  ju r  de 80—9Q 
c >; mii lei pentru |sU> t :?i i- 
V11 de abia taţăreaţ, a- 
oesta ajungând în  ju r de 
zece mii de iei pe kilo
gram  (I). Cui ii mai dă 
oare mâna şi mai ales bu
zunarul : să lio ă  -o aseme
nea investiţie? La gândul 
că, profataL.--te- anu l viih 
tor vor da fbtuşi lovitura, 
unii mai sunt dispuşi să

facă şi acest sacrificiu. Se 
pune însă întrebarea: cum 
de s-a ajjfaiifelfiajfey.*,

Exş-îlrâţla tta e ff is tM  ‘ de 
situaţii tefi este greu de 
găsit dacă avem in vedere 
că, cel puţin ta  judeţul 
nostru,* aşa se prezintă 
lucrurile, num ărul scroa
felor de prăsilâ s-a înju
m ătăţit ta  ultimii ani, e* 
fectivul actual fiind mai 
mic de 7500 capete; din 
care circa 70 la  sută se 
găsesc ta  proprietatea pro
ducătorilor agricoli parti
culari. Cum ilnâicele da- 
natalitate este intr-o oa- 
recare suferinţă, norocul 
este că mai există oferte, 
de purcei pentru Ingrăşare, 
din jiîeteţele limitrofe.

Dacă nu este departe 
vremea când se promitea 
câte o jum ăţate tfe porc 
pe locuitor şi era stabilită 
pe baza raţifa ş i  alimenta
ţiei raţionate, d ta  cam  se 
mai alegea şi consumatorul

‘ cu câte ceva, acum jocul 
economiei de piaţă reglează 
cererea fa  -
rk tin a  f l  I* 1gn&\ vor fi. 
sacrificaţi toţi porcii exis
tenţi in judeţul nostru 
(deşi mulţi sUht la gre
utăţi foarte mici), a r re
veni cam un porc la_ 5 
consumatori. Vorbind 'd e 
spre preţuri, gândul ne 
duce şi la  situaţia d in  alfa 
ţări, cum este cazul Elve
ţiei, sp re  exemplu, unde 
de peste' 4 decenii costul 
unui kilogram de cam e se 
menţine * la acelaşi niveL 
Vor veni oare asemenea vre
muri pe la  noi? Până una 
alta, să ne vedem de să- 
răcia , s svoile ’jisruîre. 
Ceva mai multe cereale 
s- si' a î - ^ ţ ,  în  acest an ta  
hambare şi dacă este po
rumb,: cu siguranţă «ar fi 
şi mai mulţi porci pentru 
sacrificat ta  anul viitor, 
care rămân ca dătători de 
speranţe.

m .mm , mm ,mm • mm vW■AlVVVVV»WTft<WW^lW<^rfVWVVlf̂ VWV»WVWVsW»V»>«V»V»■| W W V W W âW V W



1

Titlul acesta l-am furat 
de la  poemul cu care se 
deschide cel de al doilea 
volum al l a i 1 IC** Scorcr 

:; te te , - ■port ea  ■ d eb u t: târ
ziu (d a rm i tardiv.) şi c a  
un „earriculum" intere
sant, a fla t aciim ia ' de
plină m aturitate artistică. 
S-a născut în 1947, lâ 
M en i, Ir  Inima mirifică 

; a • tărâm ului pădurenesc," 
a  cărtti nostalgie latentă 

' o  vehiculează subtextual 
ambele sale volume, deşi 

' poetul a  evoluat în tim p 
şi e  reeognoscibil a2* prin 
profilul său citadin „par 
excelience**. Acesta e  pa ' 
radoxul său. Şi-a făcut 
studiile superioare — lite
re şi drept — la Bucureşti, 
stabilindu-se apoi, ca ţa 
rist, la  Timişoara- Aici 
a şi debutat, in 1973, k> 
revista „Orizont**. D e .a - 
cum, v ra n e  de  două de
cenii, colaborează la  prin
cipalele reviste de cul
tură, d a r editorial debu- 

• tează abia in 1993, -  eu 
volumul Geometria zăpezii, 

ram at anul acesta de a 
r doua carte, Baricada ca 
ţ îngeri. S-ar putea face 
, desigur diverse speculaţii 
’ pe semna acestui debut 

editorial târziu, d ar nu 
1 cred că a r mai avea vre

un rost. El interesează ar 
cum doar â» m ăsura In 
care  explică apariţia — •

Pentru a vorbi astăzi 
despre «olumul „Ultimele 
poeme**, semnat de Radu 
Gyr, aş pom i de la cuviri-
«>- « ? »  ¥ *  
car#» aâMitetga* atenţia «- 
supra cuvmtelor ce au ca- 
pârttotea d» % .i
descreşte/şl a  mari. Ele, 
spore* W rtd te  StSnwcih 
locuiesc te  tnsule şi m unţi, 
pe şesuri ori călătoresc pe 
ape.

Dar desigur, o spunem 
• i u  «ut exis \  sdati e® 

ifefce net, şi de
vin emoţionante atunci 
cAatf le  dOseoperfes In fan* 
ibs*,". goettiîsl, îîw *> îe* hv» 
vesfifă cb ar ic a te  m oral 
pasdtlv, ca *  Radu Gyr,
* p& care b  acceptăm «a 
plăcere Jn capriciile ei pli
ne. de' o  melodioasă deli
cateţe; o primim in mean
drele e) ca  pe o dumuea- 
*â * poeziei c* toamnă, a- 
t*», tic transparentă şl li
nişti oare, fctcj?* culorile 4* 
străbat intr-s amănunţime 
pe care numai aplecându- 
rte  ptenţi asupra paginilor . 
volumului „Ultimelor po- 
eme“ o putem „Percepe. S

De k t  '  s |t â ta  ia»*

CONTRAPUNCT

Ucenic la pasărea ceruiui
A" site condiţii, rw >5'ţ- 
nuită — a  .celui de al 
doilea volum la un  in ter
val atât de scurt după 
primul. Impresia cu  care 
am  rămas după lectura 
celor două cărţi este că 
Geometria zăpezii este un 
*t * -> select hiar
crâncen selectiv, al Ulti
milor zece ani, sâ zicem, 
pe când Baricada cu în ' 
g'v» este o carte imitară, 
rotundă, concepută, gân
dită, ca jpetâ

s i" ' stătăloars 
spus că Geometria zăpe' 
a*l reflectă doar-creaţia  
ultimilor zece ani, pen- 
ti u c 4 nu s.* găseşte aici 

d t- ităt € “ ine 
rente oricărui începui. 
Graţie debutului târziu, , 
Ion Scorobete îşi poate ; 
permite sâ apară în pri
ma să carte ea un poet 
deplin format. Se ‘ simt, 
In schimb aici, uneori, 
locurile cptnune a le . e- 
pocii literare, de la  -ev 
«m rite nicuitiene ia, În
tâii® âmptoiis® posti® • 
demisia. Mai e apoi — 
nana roată şi de critici - • 
«i anume ;ir_ye«sHJf*ia ~-*nn 
iil decantată înspre aiito-

scopie, cu nuanţe uşor 
narcisiace, chiar dacă ful
gerată in  răstimpuri de 
m arile ingândurâri exis
tenţiale: « ă i s i  treci în 
maşina aburită de amâ
nări/ fără inisse/ în  ma
şina inserării/ în maşina 
ceţw jîor a t te 
Imperativul copleşit/ cu 
ferestre din banchize de 
gheaţă/ într-e xi/ nu ţi 
vai mai putea cuprinde 
sânii/ atonei mai 
oare pasărea nopţii/ din 
palma ta?** (Intr-o i i )

A l doilea volum, Bă- 
ricada cu Îngeri, are  altă  
amplitudine Poeme * 
cresc dintr-o respiraţie 
mai largă, dintr-o viziune 
mai cuprinzătoarer cu vir
tu ţi integratoare ale u- 
n u ita tre g  univers poetic 
specific. Totodată se de" 
săvârşesc aici virtt|aţ|tă- 
ţîţe  serişaŞiile ţa  i -primul 
vălurft o ralof * 
temperată, ferită , astfel 

. de m a n ik v i 'i  «  UliV;ro. ,• 
mantism disimulat într-d 
expresie modernă, ce do
bândeşte nu o  dată vir
tuţile unei sinteze intre 
tftsm k prezente o su
avă .metefălcă- # -cetor.ee ,

au fost. Dar,' cu toată 
deplina şi autentica sa 
aderenţă la  universul ci*
, din, Ion Scofobete, euns 
ziceam, rămâne în inti
mitatea euîui său poetic 
■ ceea ce singur spune că 
e: un  „ucenic la  păsărea 
cerului**. Amintirea ră
dăcinilor şl a  apartenen
ţei la peisajul natal e  o- 
crotită discret, păstrări- 
du-se vie in  timp, şi, nu 
întâmplător, cel de al 
doilea volum se Încheie 
cu poemul "'Ooasta «tealtT 
lu i : „Nu se desparte de 
mine pentru că e Prima/ 
mea .investiţie/ norii cobo
râ ţi pe păm ânt/ eu tră 
gând linii pe coperta ier/ 
de carte/ pe adolescenţa 
mea anonimă/ pe uimi
rea ambuscată/ în  faţa 
dealului de dincolo de 
fereastră/ ea conturează 
dimineaţa visului meu/ 
umbra şarpelui din în
depărtata grădină/ şurile 

1 pline eu  fân..,** ş.a.m.d-
f- u pct Încheia fără ş. 
adu « uf) tŞcşfrp < •trioe? - 
lui timişorean Lucian A- 
lexiu, ia  a  cărui editură, 

•„Kertia**, ocmsacrată, ' s e  
pare, exclusia? poeziei, a - 
p a r ambele volume ale < 
poetului Ion Scorobete.

RADU CIOBANII
te -«■■‘■âi-saiwaf»

N O T E  D t  L8C TU R A

Radu Gyr: „ULTIMELE POEME”
dhlfrvun « ta r ta ră -  . 

rilf <fe"' seariă ş l  uft dorp 
chinuit de închisori ? ■ De 
unde claritatea şl curge
rea lină a  versurilor ? r»» 
signr -lin fno- şi 
peeşki !si M M n G yr «« ri- 
.K*ă c® msi$rnl i-v*-
culat din nătboioi de pe . - 
NndiB “Pri V-m î „Ce s«- 
cffaJî’- &&  isţ tiî^răteţă/'GW ’ 
rădăcioile-n r-orp».!/ ‘ Ce 
-.tess p?s«te ît-rvttF* de 
ţ ă J  ’7u ochi -de âmcnht «to
FsCl t  *. . .

Volumul despre care v frr- ' 
'm «mţttlttde t r r t  d e  '

4*. îă rs  dttt pfiff*, „Cs^srîn- 
dere** şl ,J?ragul de piatră".
In  rimul cieiil ţsrintre . i« 

p&eţlce S  iaiC - 
nim  adesea auţor Iden
tificat căssî eu © vidară 
din pod, eSoâ a  m  it* 
s te r  „dinr^do", şi-a
îeSOl Ivrt zărim JEn colţ 
pe harfa lui de raze, pă
ianjenul S S’-'i. VW :
punct/ placării fără flori 
i  j r a z ţ /  te lăvdnrului der

rănile, reuşind ss  se înal
ţe deasupra lo r .1 FanteziS 
ol âloi la ea ă-4M ,
în poezia  „Ospăţ* se spun*: 
, j j a  aMbra t-eişagul tănm j. 
-4 tow riA  isws ts»î
sţau a tă t de bine spiniu/ 
dte care-i greu să mâ den-
«aţB.

Ca to rt#  putere» 
tă  î-w e&iem ,£,3»  toAfcwt, 
;îin-poeri* nuiî iâă „Autum- 
mdSP*...11 aBKm că trecutul 
dprtulu!, aiancd e feb  »  » *  

î® minte este 
iţot-. S a r  reec^a poetalui < 
#  ffeţ- «jte m M te s » :

p te |« i» i ..atteeecB- 
âtD^tte.../ Şi tu  inalţi te- 
seara acestor desfrunziri^ 
VUieştU ea o  pădure, d e1 
Umbre şi morminte ri ntţ 
teeeşti, cl fulgeri, a p tm  
do *mS*ţâri”.
; „Copt pentru cules", 

cum T V i  Sntr-o admira 
bilă poezie, bafdul cuhoaş- 
V mirajul impliuirii, g'„- 
tă  fericirea zilei pe care, 
In fine, «oarţa i le acordă 
jkât Jtelapuţbutel «ele:"

mereu scormonit •*, '  ?si- 
mântare ce nu dă pace, 
despre partea artei şale.

Di® ciclul «Pragvrt de 
piatră", am d ep rin s  ver- 

<r» x s^ârţin  poeziei 
„Silex". Ele vin sâ ®ccen* 
l ;eî c îxa r rivire Îna
poi s. purtatul d te  «s-î ţ a 
ţa  de-a renaşte.

„Iar când, precum un 
trăsnet, sus, pe. creastă./ 
mă spbitecâ-&nBntizile de 
foc,/te piatra mea,, acuma/ 
tOt î*^s Ok-te, ,ii»l

. \cl^irt.,.mâ-te^>«B ;te : toc*1- 
Gândul &# «fueeţ

gus?5 ak4  In
dintre ixiet şi pasărea Phoe- 
niX.

Citind voîuibul „Ultimele 
perne**» ^  deja
ateinUt, chiar dacă am 
* irea să-i t'nuU's v 'c -
. şurile, pentru a  ne întoarce, 
prozaic, ia ale noastre, ele 
n ş  vot arm ări mu î* v^e 
me şi se vor întoarce în 
gândurile noastre precum 
se Întorc, - Sa fiecare prl- 

. măvară, florile în cireşi, 
s a1: j oate-n in ri, p« 
f*4 în sttfletut Wî Rada 
Gyr suferinţa a  rodit.

' ţ BOBICA LAZĂR
p w w w w w / a m w w m w w w a w m v .w

Bunul, statornicul meu 
prieten — CALENDARUL 
— mă priveşte cu ochi 
-trişti, nostalgici, compă
timitori. O face în fie
care început de zi, de 
atâta am ar de vreme.
CSod cu mâna tremu-
rândă mă aplec să mai 
întorc o filă, parcă aş 
rupe ceva sfânt din tru 
pul Iul, din sufletul meu. 
Mă dojeneşte: „Cu mfina 
ta  arunci in negura ui
tă rii t e c i  o zi de viaţă. 
Nu ţtee milă? Nu-i pă
cat? Nu te  doare, nu  te 
frăm ântă gândul că tot 
Întorcând o filă. şi încă 
u n a  apropii am urgul?-.**

încă o f î lS .. •
Ba mă frăm ântă, mă 

doare, bunule şi dragule 
prieten. Mi te  sfâşie i- 
nima când .filele tale cu 
însemnele zilelor mele Îşi 
pornesc călătoria spulbe
rate de yolbura drumului 
neîntoarcerii. Pustiit de 
gânduri nu-mi gătesc ră
gaz nici să vă dau bi
neţe, să vă strâng la
pieptul meu încărcat de 
dorul de voi,, zile senine. 
Vă întreb; De ce treceţi 
te  taină? Spre care ca
p ă t de lume grăbiţi?

Scurgerea .voastră n-are 
oprelişte? Unde v-aţi gâ* 
rit tainic ascunziş, blânde 
mN eem -aţ legănat toi-r-.- 
mea prunciei? Mai bine 
n-aş. fi întors filele, cu 
numele vostru.' Prunc să 
fi rămas de-a pururi. Să 
nu  fi ajuns să înţeleg 
cugetările înţeleptului : „în 
fiecare clipă ne stingem 
câte uit pic". Aş face un 
legământ Se inimă şl su
flet, bunule prieten: să 
t iu  mal întorc filele tale, 
să pun stavilă nemiloasei

scurgeri a vremii. Ştiu, 
Este cu neputinţă. Oro
logiul timpului n u  cu
noaşte răgaz. O dată cu 
el se toarce şi firul vieţii. 
Bunule prieten să nu fii 
trist. Va sori şi clipa îm
păcării. N-am sâ te mai 
necăjesc cu acest nesăbuit 
gest de a ţi întoarce filele. 

• Va fi clipa Împăcării 
noastre. Altă mână tre- 
murăndă va continua. Cu 
o zi, cu fila ei. Picătură 
cu p icătură. pârâul vieţii 
Îşi va ctmtinua scurgerea. 
De la  izvoare spre matca 
necuprinderii... J .

Gh. I. NEGREA
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Dansul ultim ei» *

- - faumm.. - ,  '
Eu nu mai scriu 
Şi toamna vine 
ca la-nceput 
când pe hârtie 
o frunză cântec s-a făcut.

De ce. mi-e dor de poezie*
Ca de un înger împărat 
'& inima o fantezie '
Ce fabulează în palat?

Eu nu mai scriu 
E poezie
Toamna de au r dantelat 
Iar dansul ultimelor frunze 
E graţia firului brodat: .  . -

Natura e a tâ t de vie 
Când luna ca un halloweii 
Zămbeşte cu melancolie,
De la-nălţime de eden. ■

MIOARA GIURG1U.LUC1A

Stam pe
Cerul iubeşte:
A trimis norii cei albi 
In. zbor spre pian.

☆
In privirile noastre 
Peşti zburători

’ învăţau să înoate '
"tr

Mă uit la TV. -
Acolo c posibil 

- Un săru t gti-Jlb  |
CIPRIAN NICKEL

Jletethe ta n d tă  

ş i  m i t m a
Iubito, să intrăm  in 'lumea bună 
t i  « » r«  4-z’o Se*? 4e s„mîtn 
ŞU stoisd aţa priviri ia  privire,
Să-1 ascultăm pe Ilandrt împreună;

Să ho isănai cu nuntea în  neştire ' .
P rin  muzica 'de  ape şl de lună 
Perechea cea mai tandră şi nebună  
f>’« câte au 1 im it .p .c  nemurire.

...îmi vei ierta atingerile mâinii, - 
Intâm Blătoam  sau poaţe intenţiona|&,ir. 
'A* fi «te sin..' t tehtit al nerdşiaii

Că-n lumea aat%<i>eaaten grţma dată, '
Un sclav a  f ^ t e t e f r  euâtăpânii,
Ca-ntr-o poveste că ,^1 fost odată..." !

DUMITRU HtIBUBA
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D i n  t a m e / e  l i m b i i
•  Antmiă, set., (adesea 

f%.Jţ fiecare - d in tre, rele 
două firişoare mobile a- 
ftate pe capul unor insec
te, crustacee şi miriapode, 
î«»ţr,*s; ca* v -r. -dr va><*

A b i  ambii dc 
XHSdOcte electric® aeriene 
itTî! imrmeazg h» r -,1 ;«ţ 
electric (folosit în  radio- 
comunicaţn); bară lungă şi 
mobilă prinsă tranversal de 
catarg, spre a ţine o- parte 
din pânzele corăbiei (fr. 
antenne, it. antenna, la t  
antenna):
- 1. Radu a montat o an
tenă pe acoperişul clădiriL 

m A nteră ,. s j„  umflătură 
mică din vârful staminelor. 
în care se află polenul (fr. 
anthfcrtS gr. antheros):

1 t  stamină 4 ,o
floare are câte o antenă 
«ii.» • xiţint polen.

Deosebirea dintre terme
nii antenă şT' anteră con
stă te  alternanţa sunetelor 
şi -literelor N cu R te si
laba ţ t « i-t, :eleîaRe cine 
#r-.rf« «•; .i»cr- ţ - nd identi- 
ce. Această alternanţă con
sonantică creează de fapt 
pe cei doi termeni diferiţi 
ca sens.

•  Şuber, s.n., dispozitiv

' ta  formă de pâln ie. pentru 
încărcarea vagonetelor; 
(teba.x obturator pentru 
reglarea tirajului la căidă- 

.r iie  cu. abur şi la cuptoa
re (germ. Schieber):

- L Muncitorii: din carie
ră au încărcat cu ajutorul 
unui şuber peste o sută de 
vagonete.

* Şabler, s^»., instrament 
de măsură pentru lungimi 
sau grosimi mici, compus 
dfhtr-o riglă gradată pe 

-care alunecă un cursor şi 
care are ia capăt un braţ 
fix. . perpendicular cu ea 
(germ. Schublehre):

1. Pădurarii au  fiecare 
câte un şubler pentru mă
surarea lemnelor. .

Constatăm că termenul 
şuber are în ' componenţa 
sa cinci sunete şi litere, 
pe când cel de-al doilea, 
şubler, mai primeşte te  
silaba a doua, deci în păzi
ţi mediană m-â o on- 
soană in plus, L, obţlnân- 
du-se astfel, un a lt cuvânt 
ii ferit le primul « i *t.-r â 

d ar şi ca înţeles (are şase 
sunete şi litere ta  compo
nenta sa).

VALENTIN BRETOTEAN
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în acută scădere de po
pularitate, hărţuit cu acu
zaţii de corupţie, Boris El- 
ţin se pregăteşte să schim
be guvernul în tr-o atmo
sferă în care din ce în ce 
mai mulţi încep să solici
te o schimbare mult mai 
radicală, de regim, prin în
toarcerea la ţarism. Până 
de curând puse pe seama 
unei minoritâţi nesemnifi
cative, dominată de nos
talgii, opţiunile monarhice 
au căpătat, începând cu 3 
noiembrie, o anumită res
pectabilitate, culegerea de 
semnături pentru un refe
rendum instituţional depă
şind pragul, de 1 milion ce
ru t , de constituţie. Eveni
mentul a fost anunţat, nu 
fără satisfacţie, de VÎaces- 
lav Grecinev“, liderul nou 
creatului „Partia- Bolşin- 
stva“ (partidul Majorităţii") 
al cărui nume, ironia soar-

— * — *  -

Un milion de semnături 
pentru întoarcerea 

Romanovilor
tei, este atât de apropiat 
de cel al... Partidului Bol
şevic. - -

„Instituţia monarhică, a 
spus Grecinev într-o con
ferinţă de presă* constituie 
singurul mod de a realiza 

'pacea socială, consolidarea 
Statului şi a societăţii, de
păşirea ambiţiilor politice* 
şi a extremismelor". Refe
rendumul, devenit inevita
bil după părerea: liderului 
neo-ţarist, va consta în do
uă în trebări: prima privind 
extinderea mandatului pre
zidenţial al lui Boris Elţîri 
cu doi ani peste scadenţa 
din 1996. A doua,'  asupra

restaurării monarhiei con
stituţionale a dinastiei Ro
mâno vilor începând cu 1998;

în  privinţa Organizăm a- 
cestei consultări populare 
urmează să decidă acum 
Cartea Supremă, deşi, se 
apreciază la Moscova, In 
această problemă atât de 
delicată, nici dublul semnă
turilor cerute de- lege n-ar 
putea fi un argument con
vingător.
- Să precizăm că moşte
nitorul la coroana tuturor 
ruşilor, ce întruneşte cele 
mai numeroase simpatii, 
este adolescentul Georgi 
Romanov, nepotul Marelui.

Duce Vladimir, mort anul 
trecut. Crescut şi educat 
în  Franţa, Georgi a căpă
ta t recent paşaport rusesc 
şi se pregăteşte să facă al 
doilea • pas pe îinia tradi
ţiilor ' familiale şi dinasti
ce: în 1996 se va înscrie 
la cursurile Academiei Na
vale din Sankt Petersburg, 
pe care le-au absolvit cei 
m ai m ulţi dintre prede
cesorii săi.

Un al doilea candidat 
— căruia i s-a oferit deja 
corOâna, Itinâ trecută/ -din 
partea unei grupări a mo- 
narhiştilor ruşi -— este, să 
nu ne mirăm, prinţul An- 
drew, cel mai mic dintre 
fiii reginei Elisabetâ â 
Angliei. Pentru dinastia 
britanică, tot mai - nesigu
ră de viitorul său pe in
sulă, aceasta s-ar putea, 
cine ştie, să fie tocmai 
ultima şansă.

STORY FLASH
Din greşeală îşi 

ucide fiica
zerilor şi coaforilor ne
îndemânatici. Im Birmin- 
gham a fost deschis pri-

- m u m e m t  ş i-a  a d s

***- Su .iama dTS»
Ideea înfiinţării acestui 

°“  trp oficiu juridic aparţine 
trus. Tragedia s-a petre- 0L-ecare Brigitte
a ia Goff, care, cu doi ani în
L n ^ m nmh'iirbii> a Tos urmă- a fost victima unei Monroe, o suburbie a  Dos Si

zând că fiica lor. Maţii- - ă ,
da, 14 ani, va rămâne F* saptam ana.

procese

14 ani, va rămâne 
peste noapte la prietena 
sa Stacy, unde era ple
cată. Cele două adoles
cente s-au întors însă în 
Caşa Mâtildei şi, pe la

Farul din Genova, 
stins de un trăsnet *

Roma. Celebra Lanternă,

«—o— «—o—»—»—»-- *—» —«
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De ce s-au separat cei 4 Beatlesi?! : „Masculul j

O scrisoare plină de ve
nin, scrisă do Jotm Len- 
non lui Paul şi Linda Mc- 
Cartney, imediat după des
părţirea de Beatles, relevă 
profunda antipatie dintre 
Yoko Ono, soţia lui John, 
şi Linda, soţia lui McCart. 
ney. Redactată de mână, 
pe 6 pagini, la începutul 
anilor ’70, preţioasa m ăr
turie va fi vândută la li
citaţie la Los Angeles de 
către un proprietar ce nu 
vrea să-şi decline identi

tatea. Valoarea sa este es
tim ată în tre 40—60 mii do
lari. '

„Sper că veţi ajunge în
tr-o zi să înţelegeţi câte 
murdării aţi turnat, voi şi 
ceilalţi amici, despre mi
ne şi Yoko din ziua în ca
re suntem împreună. Aţi 
fi putut să fiţi măcar ce
va mai subtili", scrie Len- 
non, cu furie-dar şi cu i- 
ronie soţilor . McCartney. 
Scrisoarea este răspunsul 
la câteva comentarii sar-

anului" icastice ale Lindei privind 
anumite interviuri date 
presei de John şi Yoko (în 
care se exprimau aprecieri 
negative referitoare Ia > nut, surprinzător, titlu l I
Paul). „Şi noi v-am iertat |  băşcălios de „moscului*
de mai multe ori, în trecut, « anulai", decernat anual |

* ‘ ‘ *" chaa »

( Preşedintele brazilian |  
Itam ar Franco a obţi- V

-1 grădina ta, 
Doamne

Soldaţii britanci — cobai pen t r utes  tar ea LSD,

ţ  SeldaţWobai au fost folosiţi în anii *60 în Marea ţ  
1 Britanic pentru a studia efectele halucinogene ale i 
? LSD. Esţp dezvăluirea, incomodă, făcută recent de-! 
'  Centrul de apărare biologică şi chimică al Mioistc- 
7 rului» Apărării, care a răspuns pe 4 'noiembrie unei {

!i interpelări parlamentare.
Dfneoto d e  alte halucinaţii li5D-ul provoacă spas- ] 

me, dureri cje cap şi' o Creştere a  senzaţiei de neli
nişte şi disperare: efecte capabile să aducă la cotaţ 

 ̂ zero spiritul combatant a l trupelor.
I Ministerul britanic a l Apărării a subliniat că ex- } 
|  perimefitele au fost repede întrerupte, pentru că s-au 
J dovedit „inutile şi costisitoare". Dar nu a precizat 

dacă soldaţii implicaţi în ele au fost voluntari sau 
au fosţ supuşi Încercărilor fără ştiinţa lor şi nici da
că administrarea de LSD nu le-a produs efecte ne
gative asupra sănătăţii.

Răzbunare diabolică
O întreagă ţară • urmăreşte cu extrem interes — 

dar şi îngrijorare — cazul lui Ieshaiahu Damner, 46 
ani, docent in inginerie la prestigiosul Institut politeh
nic din Hâifa, al cărui cadavru a fost găsit goi şi 
într-o mare de sânge în apartamentul său, în noap
tea de luni, 31 octombrie a.c.

' „Damner era binecunoscut în cercurile „,gay“ 
din Haifa. Se prostitua de multă vreme şi, de ccâ un 
an, ştia că este bolnav jle  SIDA. Dar îşi înmulţise 
clienţii, făcând totui pentru a-şi ascunde boala. în  
Ultimele săptăm âni dinaintea morţii avusese sute de 
raporturi cu diverşi bărbaţi cărora ajunsese să li se 
ofere gratis cu condiţia „de a ito folosi prezervativul", 
scrie pe primă pagină cotidianul „Yediot Aharonot".

Poliţia nu are dubii privind mobilul delictului: 
vreunul dintre parteneri a descoperit probabil planul 
criminal al lui Damner, constatând poate că a . con
tractat el însuşi maladia, şi s-a răzbunat la rândul 
său.

Panica însă rămâne paralizantă pentru sutele 
de clienţi ai „profesorului".

pentru anumite lucruri, pe 
care le-am citit — revine 
John JLennon. Aşa că mi
nimum pe care l-aţi putea 
face pentru noi, voi, oa
m eni' „nobili", e : Linda 
dacă’ nu  te priveşte nimic 
din ceea - ce spun, ţine-ţi 
pliscul 1“ . - Z , / / - / / : v.

, -Yoko Ono nu fusese nici
odată acceptată in clanul 
Beatleş-ilor şi Lennon e- 
ra rănit mai ales de osti
litatea făţişă pe care i-o 
arăta Linda McCartney.
Scrisoarea e plină de re
feriri la  .ţesătura de resen
timente din interiorul gru
pului, care a  condus la du
reroasa decizie de-a-1 des
fiinţa.

„Eu nu mă ruşinez de ! au c o n tr ib u ia  ob- [
Beatles ' se citeşte în t  ^*j**îa adistsncţwV 'j j * »
scrisoarel— mi-e ruşine «adoptarea ^planului d e l
doar de* rahatul pe care a  I *?7<¥<,r*?i?re a  *
, . . . • «ei brazfbene,, ©fit f l  ho- |

ttărârea  de a folosi a r-*  
a devem aşa de importanţi. sm pptriva narco- J
Credeam că aceasta e o _ * traficanţilor la R io de |  
senzaţie pe care o împăr- |  Janeiro. 
tăşiţi şi voi. Insă nu c a- 1 
Şa...“ timamtmm

I de „Movimento Machao J
* Mineiro", o asociaţie t 
|  pentru apărarea dreptu- l 
J rilor... bărbaţilor. La a- j  
I ceăstă alegere (Itam ar a |  /
I îm plin it recent 63 ani) , »
1 au  contribuit substan- |
* fial celebrul episod cu .
I Lilian Ramos, partenera I
* fără chiloţi cu cape s-a J 
I fotografiat in  tim pul i 
î  CarHavtduluţ, şi actualul *
|  „ flirtî“ cu o atrăgătoare j
* profesoară de 31 ani. |

I* Preşedintele asociaţiei *
„masculilor'’ brazilieni, J. baţi şi femei, relevă că 

î  Luiz Ladeira Jaeare, a - > peste 60 la  sută dintre prosr 
I spus to tuşi că, pe t  tituate „de trotuar* Sunt

noaptea, auzmdu- ^  mai vechi fa r  de pe 
totorcandu-se p e , Crab- continent, încă în  funcţi- 
tree, au hotărât sa le fa- ^  stins în seara
că o gluma, ascunzându- de 4% oiembrie Ucăl.ul 
se într-un şifonier. Glu- neîntrerupt, între orele
ma, a PTinf* d.a x .S „ iUî î  17,30—19,00, navele fiind 
o turnură tragică: Robert exclusiv prin ra-
Grabtree, crezând că are d j0 Motivul ieşirii din 
de-a face cu un hoţ, a funcţiune a  fost întreru- 
tras două focuri cu re- * . . .  ,
volverul său 357-Magnum. P«rea circuitelor electri- 
Rănită, fetiţa a mu- ce<* urmare a , unui 
rit după 12 ore de trăsnet. In istw ia farului, 
zadarnice intervenţii me- con*tru„1̂  Genova te 
dicale anul 1300, s-a m ai înre

gistrat o singură între, 
rupere. Să remarcăm fap- 

Un avocat ■ ■ tul că datorită excepţio- i 
nalei vizibilităţi şi a ca- 1 
lităţilor sale iniţiale, nu 1 

Londra. "Victimele per- a fost nevoie de o reîn- 1 
manentelor şi vopsirilor noire a construcţiei me- • 
ratate nu vor mal ţre- dievale, ci doar de mo- 
bui de acum Încolo/ să dernizarea acesteia. (Deşi, 
sufere în tăcere, privind iată, sistemul de num i
te  oglindă tristul spee- nat bazat pe energie e- 
tacol al unor coafuri diz- lectrică se dovedeşte mai 
graţioase. Şi se vor pu-" vulnerabil decât o focul 
.tea răzbuna, desigur pe străvechi, alimentat cu

s i
'  )

pentru... păr

y căi legale, împotriva fri- vreascuri şi c a tra n !). 1

Prostituate de import
Prostituatele italiene sunt 

„o rasă pe cale de dispa
riţie". Un studiu prezentat 
la  Roma pe 9 noiembrie, 
având la bază un eşantion 
de 100 de persoane, băr-

- . I
* lângă nenumăratele „na-1
1 rwaradast' ţaventuri «ro- J uanuro iire
* tice), atribuite şefului |  racket-ului. Pe fondul.

I statului, văduv şi d ivo t- * schimbărilor d in  lumea
ter. au. contribuit la oh. I prostituţiei, demonstrate

de respectiva analiză, se 
înregistrează te  ultimii ani 
o puternică infiltrare s  
toxicodependenţilor, cu te»' 
ridicat, risc de răspândire 
a  bolilor contagioase, mai 
ales SIDA, pentru că sunt 
dispuşi la  orice pentru a-şi 
obţine fondurile necesgpe 
achiziţionării „dozelor".I

Vârsta medie a persoane
lor care se prostituează es
te  de 29 ani pentru  femei 
şi 27 pentru bărbaţi (în 
vreme ce prostituatele lo- 
xalnice sunt te  genere mai 
vârstnice — ih medie 33 
ani).

Dintre persoanele care. 
extracomunitare, adesea îşi pun în vânzare propriul
clandestine şi victime ale trup, 73,6 la sută nu au o

‘ '  familie p ro p r ie ta r  în 41,7
la sută din cazuri âu «to
pii. Dintr-un grup de 84 
prostituate, 40 şi-au efec
tuat întreruperi de sarci
nă. Trei sferturi pintre* 
prostituate (73,1 la  sută) 
declară că au  practicat o 
meserie regulată înainte de 
â fi îiiceput să se pros
titueze, meserie pe care 
şi-au abandafliat-o ca „pu
ţin  productivă".

4
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TEXAS Cinei adolescenţi violatori şl ucigaşi 
condamnaţi la moarte

O sentinţă fără precedent, 
prin duritatea ei, a fost 
pronunţată cu câteva săp
tămâni în urmă de uh tri
bunal texan. Cinci adoles
cenţi, care în vara lu i 1993 
violaşgcă şi asasinaseră 
două tinere, au fost con
damnaţi la moarte. Asta 
deşi la data delictului, doi 
dintre agresori, Efrain Pe- 
rez şi Raoul Villareal, a- 
veau doar 16 ani, iar alţi 
trei, Peter Cantu, Derrick 
O’Brien şi Josâ Medellin, . 
17. Al şaselea membru al 
„haitei", Cum i-a : definit 
presa din Houston, în vâr
stă de 14 ani, a fost con
damnat la, „numai" 4Q de

ani de închisoare. (In Te
xas pedeapsa cu moartea 
se poate aplica de la vârsta 
de 16 ani). *■ .

Cei 5 au fost judecaţi 
separat, juraţilor fiindu-le 
necesare mai puţin de 20 
de minute pentru a pro- 

■ nunţa sentinţele. De alt
fel, cazul în  sine era re
lativ simplu în ferocitatea 
lui. La 24 ipnie anul tre 
cut, două fete, Jennifer 
Ertman şi Elizabeth Pena, 
ce se întorceau acasă de 
la" o petrecere, au luat-o, 
pentru a scurta drumul, 
printr-un parc, unde au  
fost găsite, după 4 zile, 
desfigurate în mod oribil. 
Fuseseră violate şi apoi

strangulate, masacratorii 
ciopârţindu-le . apoi feţele 
spre a le face de nerecu
noscut. .

Vice-procurorul din Hous
ton, Don Smyth, a arătat 
că. banda se afla în parc 
pentru un rit de iniţiere, 
pe bază de alcooluri şi de 
drog. Arestaţi în săptâmâ. 
na următoare crimei, cei 
şase şi-au recunoscut fap
tele „fără să arate nici" cea 
mai mică remuşcare".

Procesul a  fost urm ărit 
eu o atenţie încordată nu 
numai de părinţii victime
lor, ci de tetreâga Ame

rică, în final, ca mai în
totdeauna în asemenea si- 
tuaţii, opinia publică des- 
părţindu-se în d o u ă : pe 
de-o parte, cei mai mulţi, 
care au  aprobat pe deplin 
verdictul, pe de altă, mai 
puţini, cei care consideră 
că „violenţa nu poate : fi 
combătută tot prin violen
ţă".

Sa precizăm că, pe fon
dul creşterii numărului de 

.copii ucigaşi, în mai multe 
state americane vârsta mi
nimă la care se poate dic- 

/  ta  pedeapsa cu moartea a 
coborât la> 14 ani. .*

AGENŢIA STORY PRESS
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1 REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

O „Gelozia? O boală iremediabilă, un 
cancer al sufletului împotriva căruia nu 
există leac, nu există medic, nu există a- 
meUorare, nici măcar acalmii datorită 
istovirii. Ea înghite cu lăcomie toate zvor 
nurile, şi nu lipsesc furnizorii' pentru a- 
ceasta“.

' I. WASSERMANN

I

,1

• ©  Un tânăr medic la nul de chimicale de după 
raportul de gardă: - colţ !...
' — Nu s-a întâmplat

nici un eveniment. Doar Q  Discuţie- între 
spre dimineaţă a fost a- medici: ţ

o —  H,red««a co-  pr‘Z V. !
Vârste, care striga cât o unităţile, trebuia să moa- |  
ţinea gura că nu a mai ră- acum zece ani, dar > 
văzut un bărbat de şase trăieşte.

hmie : q  j jn englez s-a in- j

I
doi |

I
f l f r i

DESPRE GELOZIE
•  „Gelozia este cea mai mare dintre toate neno- 

1 rocirile şi cea care inspiră cea mai puţină milă per- 
! soanelor care o pricinuiesc**.

F. de la Rochefoucauld
•  „Gelozia e sufletul dragostei".

Proverb japonez
•  „Dragostea şi gelozia s-au . născut împreună**. 

Proverb italian
•  „Dragostea îndură niai uşor absenţa sau moar- 

I tea decât îndoiala sau trădarea**.
A. Maurois

•  „!n gelozie superioritatea adversarului triumfă- 
|to r  te umileşte, inferioritatea lui te coboară".

G. Brătianu * -
•  „Dragostea e o consoană: nu scoate sunet, dacă

Jnu-i este pusă, alături, gelozia", ’
Hacob Paronian . _
Selecţie de ILIE LEAHU - ^

S M W W M W W W W W W A W W W W A W W W W

I

— Şi ce i-ai făcut ?

tors pe neaşteptate din- 
tr-o deplasare. Vede că 
soţia este tulburată şi, 
zărind sub pat o pere- > 
che de pantofi bărbăteşti, * 
îşi scoate briciul din ba- j 
gaj. I
v — Ce vrei să faci ? — îl * 

întreabă medicul şef cu- întreaM  neUni?tm -soţia. I
t» . • Adj •. _ ' *prins de. curiozitate.

— I-am pus picături în 
ochi... '

— Dacă în pantofi nu i 
e nimeni, am de gând să '  
mă bărbieresc... |

© O  femeie intră în- _V  , J * ©  Medicul rtli-a pi eziş l
tr-un aprozar şt se adrer ; __ _. __ . __ I
sează vânzătorului:

că, dacă. mai alerg după „
. . . . . . . .  . -femei, nu voi trăi- mai I

■— Fti bun, te rog, şt . - ............ -  *

w w w w w ra rfs f ip ii iw w v w v v v w fliw if^ ^

Libertatea dragostei
„De bună voie şi 'nesi- gelozia care este acapar 

Iit de nimeni...**, astfel ratoare şi implicit mic? 
ineepea clipa în care doi şorează libertatea. Deşi o 
oameni liberi îşi » uneau simt ca o dragoste în 
destinele pentru tot res- cafe vreau ca celălalt 
tul vieţii — în principiu, să-mi aparţină în totali- 
Ce păcat însă că mai tŞte, să depindă de mine, 
târziu această libertate în şă-i fiu necesar într-atâţ 
cadrul căsniciei se ţrans- s a . na poată trai

ţ  formă într-o relaţie de fără mine, gelozia , ră*
mâne doar acel sentiment 
de dominare ce vrea să 
suprime libertatea celui
lalt. Pentru a-mi putea 
iubi" partenerul la fel ca 

autoritate, în care unul la început am nevoie sa 
dintre parteneri preia rQ- simt zilnic că l-am ales 
Iul de conducător, ' celă- Şt"! iubesc „de bună voie 
lalt fiind condus. Uităm Şi nesilit de nimeni", a- 
că adevărata dragoste peastă libertate cotidiană 
poate exista si dăinui nu- -îmi. dă siguranţa că dra- 
mai în libertate, pentru g°stea mea et . Primită Şl
că iubirea absoUUă este ^ e e r e ^ 'p e  manentă îa  Şi gratuită. îl iubesc pe toarcerea permanenta _la
celălalt nu pentru că mi-e lV*»Pa idu*H  sa f i e d o  
supus în primul rând, ci su lo ltâ  ' w
pentru el însusi. 11 iu- Ş ? . u p0F , co”
besc si-i dau ' libertatea ?tranf 1re Ş1 pr,in tr-° eX * ■ . . trapolare aş putea spune:
de a ma iubi şi el ase* >iacolo unde nu este li- 
menea. Cat de importantă bertato, nu este dra* 

' este libertatea între do! g0ste". 
oameni ce se iubesc, o
aflăm doar când ' apare IN'A DELEANU

dă-mi două kilograme din 
strugurii aceia, căci îi

Anecdote
ţi Discuţie între doi dra
maturgi s

— Piesa d-tale în gene
ral este bună —- spune u- 
nul. Numai a r trebui în
viorat puţin dialogul, ca 
să fie. d a r  pentru orice 
p^est. -

— Dar ce anume nu-ţi 
este c la r?

■ ★  '
Regizorul de filme spu

ne artistei de cinema :
— Dacă ai să  . asculţi în 

toate, amândoi vom avea. 
un ©sear-h

-.— Şi dacă va fi fa tă . ce 
nume i-am da ?

★
Reportând ia un intere 

viu unei cunoscute actri
ţe:

— Câţi ani aveţi ?
— Aproape patruzeci..."
— Dereare parte ?

l „Cină ore de somn pentru uwvărst- j 
|  nie, şase pentry. un tânăr, şapte pentru o j 

femeie şi opt pentru un prost sunt de a- |
NAPOLEON |

Un scriitor îşi povesteşte 
necazul:

<— Când nu am ce bea 
nu-mi Vine nimic în min
te, ia r când beau uit tot 
ce mi-a venit In minte...

★
, — Mă jenez să cânt în 
faţa unui public aşa de 
numeros — spune tânărul 
cântăreţ. >

Numai să începi şi 
publicul se va rări în mod 
sigur.

★ . .
— Cum ai putut să is

căleşti scrisoarea -cu-un-nu
me străin 1 ,

— Numele meii este prea 
stimat, ca să poată sub
scrie nişte informaţii fal
se...'

★
— Se spune că piesa as

ta are un sfârşit frumos.
— Da. Toată lumea din 

sală s£& bucurat când s-a 
terminat.

Selecţie de
n . Za m f ir

mult de o săptămână.
— Dar ce boală, aşa |

. . .  de gravă, a i?  * f  î 
plac foarte mult barba- _  w.flm nimic> dar |
tului meu. Dar ştiţi cum- una /emei,e de care 
va dacă au fost stropiţi vorbcam  es£e... nevasta I 
cu vreo otrava ?

— Nu, doamnă, n-au

A W W A - M M ,'M V A W A W M ■A V J 'A W . 'W W r t

I
p reveni

ifost stropiţi, dar otrava Culese şi prelucrate de 
o puteţi găsi- la magazi- ILIE LEAHII . j Medicina recunoaşte, pe 

plan mondial, că stresul 
poate - produce afecţiuni

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

cardiace, ale aparatului di? 
gestiv etc. Studiindu-se si
tuaţii de stres obişnuit^ 
s-a constatat că acumulă
rile dintr-un an pot de
clanşa, de exemplu, o u- 
fecţiune cardiacă serioasă- 

Capacitatea fiecărui in1* 
divid de a se adapta şi de 
a rezolva situaţiile de stres 
din viaţa dd toate zilele 
(sarcini excesive' la locul 
de muncă, rezolvarea unor 
situaţii urgente, conflicte 
etc.) joacă un rol deose
bit. Măresc stresul •supra- 
estimarea posibilităţilor de 
muncă, suprasolicitarea, ca
rierismul, lipsa de încre
dere în frifţele proprii, ne
mulţumirile.^ . i

Discutând nemuiţurnirile 
d e " flecare zi;- tgr*jite, aca
să sau- cu prieteni adevă
raţi, vizionând filme, fă
când Cumpărături care W  
fac .plăcere, respectând în 
mod rigilros orele de Or 
dihnă tot timpul anului, n« 

” numai în zilele de conce
diu, iată câteva'posibilităţi 
de a preveni efectele stre
sului. (N.Z.)

M A L E A B I L E

1 2 î

I

3

8

9

10

ORIZONTAL: 1) Un gol marcat din,  
toată inima — Companie clasică' în zbo
rul lui Pegas; 2S Cursă aeriană mereu a- 
glomerată —- Nonconformtst intermediar 
în sfera mercantilismului; 3) Se- simte

bine în largul lui — Lovitură dată la 
timp cu tacul; 4) Concurent contemporan 
la prăjină — Motivaţii funciare. pe câm
pul insuficienţei; 5) Tratament de întă
rire prin acupunctură — Copilul parfu
mat al undelor de*Ja Felix; 6) Cortină 
trasă la scena ocheadelor — Pastă făi
noasă de sorginte agrestă; 7) In trat într-un 
proces de degradare — consem nate la i- 
virea zorilor; 8) Cadru de specialitate In 
materie — Bun de plată pentru depăşiri 
personale; 9) Armură- mioritică pe timp 
rece — Specializate în proba de disc; 10) 
Cu frecvenţă regulată la cursuri — Vie
ţuitor pe corabia deşertăciunilor.

VERTICAL: 1, Aprinzătoare pentru
focul de veci — Intrare în rol fără nici*o 
replică; 2) Proverbialele acolade ale prie
te n ie i—r -Distincţia personalităţii unei fi
guri; 3) Formă clasică de procesiune — 
Efect al mişcării de rotaţie; 4) Declanşată 
irezistibil de © mare' dorinţă — Indicator 
a l creşterii nivelului de trai; 5) Ramă la 
un tablou panoramic cotidian*— Arzător 
pus la baterie; 6) - Casă cu intrarea spre 
apus — Afectat de o stare euforică; 7)

Calme în cele din urmă — Cu calificativ 
foarte bun la instrucţie (pi ); 8) Ajung 
foarte repede 1Ş înţelegere — Ţelul ascen
siunilor cotidiene'; 9jt'perspectivă celestă 
acordată celor buni-—  Arzătoare pentru 
cei cu musca pe căciulă; 10) Luptători din' 
oastea domnului (sg.) — Vin cu schim
bări radicale.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ABRACADABRANTE" APĂRUT ÎN 

ZIARUL NOSTRU DE SÂMBĂTĂ 
TRECUTA:

1) STRĂBATERE; 2) IRONIC — ROL ; 
3) NATALITATE; 4) UDA — ACU — OM; 
5) CURA — UNIRE; 6) IC — MULSE — 
N; 7̂  GALOŞI — SOT; 8) ATARE — 
LIRA"; 9) SOBA —. NOTAR-; . 10) IRASCI
BILE.

M A T  I N  2 M U T Ă R I -

Controlul poziţiei.
Alb: R'el. Tal. Cb6, Md4, Ne2.
Negru: Rc2, pb4.

Soluţia problem*!- din sâm băta treCUtiT

1. T bl C ■

2. Tb2 mat

1. --------  C c8

2. Cb7 mat

1. --------  Cd7

2. C7 mat
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ECOLOG ?E Şt VtAŢĂ

—. |>nă doctor, care sunt 
zonele cu num ânil cel «nai. 
mare dc bolnavi ?

— Din acest punct de ve
dere, primul loc îl ocupă 
zona Deva, cu 963 de bol- 
navi. locul II zona Petro
şani, eu 784 do cazuri, res
pectiv Hunedoara, cu 701 
bolnavi. Apoi oraşul,Brad, 
Orăştie şi Haţeg. T rist este 
că mai mult de jum ătate 
din bolnavi vin la noi în 
stadii £ van sate. Dacă fa
cem o  comparaţie, începând 
cu anul 1990, se poate ob
serva d creştere de la an 
ia  an a  afecţiunilor onco
logice, de Ia 854 în" *90 la 
(389 de bolnavi în 1993. 
La fel trebuie să consem
năm şi decesele care cresc 
an  de an; 707 decedaţi în~ 
*9», fa ţă  de 917 t o m  Sunt 
date seci, dar în spatele 
tor se ascund m ulţi fac
tori care le generează. Da
că In perioada anilor 1990 
—''91 pe primul loc, ca 
frecvenţă, se situa cancerul 
glandei mamare, în anul 
1892 se situează plămânul 
pe primul loc, lucru înre
gistrat şi în m .

— Există o legătură. în
tre  alimentaţie, factorii po
luanţi şi apariţia tumori
lo r maligne ?

— Nu este . în răspunde
rea mea să vorbesc despre 
ecologie şi despre factorii 
de risc. Eu consemnez da
te atottottoe .#to»ce.s -Tre
buie sg atoâgem5 atenţia1 »* 
supra unor factori care,ge
nerează acest fenomen. E- 
xistă, în primul jâ« to ,ş î a  
predispoziţie geneiică. Ce 
este de fapt boala cance
roasă ? Este un eşec al ori 
ganlsmului-de f r  se adapta

i la  .mediu, un produs al in 
teracţiunii d in tre  organism, 
ş l mediu. Sigur, cancerul nu 
a  apărut acutn în. vremu
rile moderne, ci o dată cu 
omul. Frecvenţa Iui a eres-

S O L t INCURABILE ALE SECOLULUI XX -  CANCERUL $
cui an de an şi datorită 
factorilor de mediu. Pro
blema este în ce proporţie 
concură aceşti factori de 
mediu exogeni la  apariţia 
cancerului. Aiet opiniile 
sunt diferite, ele oscilând 
între 60—99,9 la şută. De 
exemplu, sunt eancerele 
profesionale—  ale vezicii 
urinare, care apa! ia cei 
•care lucrează In industria 
coloranţilor şi în iudustria. 
cauciucului; pulmonare — 
la oamenii din minele *de 
uraniu şl la lucrătorii din 
industria farmaceutică a

mare a acestor boli o repre
zintă zona vestică a ţârii 
— zonele Arad, -Timiş, Hu- . 

- nedoara, Bihor, poate şi 
datorită faptului că popu- 

: îaţia este--'mai îmbătrâni* • 
tă. Sau, la nivel planetar 
există zone unde predomi- 
nă un anumit tip de can
cer. Spre exemplu, în Ja 
ponia persistă Cancerul 
gastric, datorită peştelui 
afumat, de- unde şi nsediea- 
ţia, cea măi eficientă în 
tratam entul acestui tip de 
tumori maligne. este de 
coricepţie japoneză.

Discuţie cu dna dr. ELISÂBETA MEZO, 
şei secţie oncologie Ia Spitalul Deva

citostateldr, apoi eancerele 
hepatice ce' apar în indus
tria cloruri» de vinii e tc .: 
Am ajuns ca prin metode 
modeme — prin iradiere 
sau tratam ente eu substan
ţe citostatiee — să obţinem 
o supravieţuire îndelunga
tă  a  bolnavilor. Sunt si
tuaţii când o tumoare can
ceroasă este oprită ' la un 
organ, în schimb apare 1 1 0  , 
a lt cancer în alt loc. Şi 
aici aş vrea să vă dau un 
exemplu elocvent. Avem o 
bolnavă care a făcut în 
timp trei cancere conse
cutive,' Este în viaţă şi să 
zicem că boala este con
trolată. :

Un »alt factor favorizunt 
11 reprezintă-Şi medicamen
tele folosite pentru păstra- 

, rea sarcinii -— dietilbestfo- 
l fel —, apoi fenotiaxmele, 

folosite în tratam entul psi
hiatric sau pilule anticon
cepţionale '"administrate fă
ră recomandarea medicu
lu i.

— Se poate vorbi Ia ni
vel de ţarii de zone eu. o 
frecvenţă mai mare a bo
lilor canceroase?

— Frecvenţa cea . mai

Exista o relaţie directăv 
între alimentaţie şi apari
ţia bolii. In Ardeal se fo
loseşte mult afumătura. Es
te interesant că dacă o ge
neraţie se mută în altă par- 

. ' te, mi mai face cancerul 
{Specific, zonei- de baştină, 
ci se adaptează „noii zo
ne". Sau alunele care se 
importă, în special cele 
care sunt Ieşite d in te rm e- 
nul de valabilitate,'se pot. 
contamina cu ciuperci1 ce 

{ produc aflatoxine care sunt 
deosebit de cancerigene.

Un rol deosebit în  pre
venirea afecţiunilor cance
roase îl reprezintă alimen
taţia echilibrată, unele a- 
limente contribuind în mod 
direct, la prevenirea şi sto
parea tumorilor maligne.

—  Ce recomandaţi In fi
nal cititorilor ?

— In ultima perioadă,
' âu  proliferat o mulţime de

vîndedătofţ bioenergeticieto, 
diverse persoane cu 6 pre
gătire minimă sau chiar 
cu facultăţi, care au înce
p u t sâ „trateze-1 cancerul. 
Or, .acest tratament este 
plmîdisciplmar, împiedi- 
când o  coteborare. strânsă

to tre  diferitele specialităţi 
to  funcţie de localizarea 
afecţiumi canceroase. Mi-e 
imposibil să cred că einer 
va este dotat cu un har 
natural să* vindece boala. 
Este regretabil că oame
nii apelează la ‘diverşi- 
Vraci când medicina eşuea
ză. Se face nejustifieaţ mul- • 
tă  publicitate unor aseme
nea şarlatani. Nu cred că 
este dur termenul de cri
minali potenţiali. Şi aici 
aş vrea să vă dau un exem
plu: o bolnavă de cancer 
de col uterin a  început 
tratam entul intr-un centru 
universitar,- pe care l-a în
trerupt în favoarea trata
mentului cu ceai, Pe du
rata „tratamentului“ au În
ceput sângeTările, - spunân- 
ch-i-se că l i t r i i  n te ic , se 
elimină ceea ce este râu", 
ia r to realitate femeia pier
dea' sânge, ca să ajungă 
ulterior într-o anemie se
veră. Sau, un alt caz, con
secinţă a tratam entului' de 
la  Lugoj. Bolnava a între
rupt tratamentul medical, 
trecând pe ceaiuri, după 
6 luni a venit la noi, pBnă 
de metastaze, pe tratamen
tul indicat. Dacă tratamen
tul de la Lugoj era efici
ent, se pune întrebarea - de 
ce totuşi a progresat boa
la ?  Dimpotrivă, aceste 
practici sunt sub orice cri
tică, mai ales că oamenii 
plătesc, de cele mai multe 
ori, sume exorbitante. Sau, 
nelipsit de interes îl ; re
prezintă un alt caz, 1 cu 
fundaţia Torjefscn din Bu
cureşti. La, o femeie cu 
o tumoare malignă i s-a re
comandat un tr&tament a- 
napoda, de către un far
macist: clinician, tumoarea 
s-a dezvoltat ju? decurs de 
două luni do la 7 cm la 

■ 11 cm.

Discuţie consemnată de 
CORNEL P0ENAR .

Cel mei bun ajutor:
a j u t ă . - t e  s i n g u r !

’ Recte»User rto Anat fuse* "  
sem de mirii la- sediul Sco
ţiei de drumuri şi poduri' 
Păuliş.. Zic, la sediu, pen-. 
to» eă pe drumurile din 
raza • de acţiune ‘a dram ă- { 
riior de aici am fost des
tul ele des. Dovadă — la
udele şl criticUe, după'caz, 
.consemnate- .în  coloanele 
ziarului nostru, ■ / ; ' ■  ’ ' { ’ ' ' 
• Cum am găsit sediul sec

ţiei ? Nu se poate compa
ra cu Ceea ce- vedeam aici 
eu , ani în u rm ă Nu cu 
mulţi. Mai întâi notăm că 
respectul şi amabilitatea 

- încep de la poartă, mai 
precis de la portar.-Cu 
nă ziua", „cu cine (feriţi, 
vă rog“ „da, vâ rog să -
poftiţi". Apoi, ju r  îrhpfet’ 
jur, ordine, curăţenie, bu
nă rânduiaîă. Ca !a carte. 
Interioarele birourilor de 
lucru ? Mai ra r ne-a fost 
dat să admirăm aşa ceva. 
Fără cea mai mică exage
rare. Poate in unele far
macii. Mobilier în care te 
vezi ea-o oglindă, pereţi 
îmbrăcaţi în tapet alb i - . 
maculat, folie -de plastic 
pe jos, flori. Nu numai to 
biroul şefului, cum s-ar 
putea erecte Nu.. în . toate 
— Ia secretariat. eontabi- 

'lita te , tehnic, laborator, la 
eâlettfator, pe holuri.

Dl. ing. Geta Slmina, 
şeful secţiei, ne întreabă :

— Ce vi se pare deose
bit ? A şa-îîa  noi. peste tot. 
La sediile bazelor cţe pro- 
clucţie de la Mintia şl Do- 
bra se poSte intra to pa
puci de eaşâ. Asemenea la 
cele db. la cariera de pia
tră  de la -Roşcaţii, to balas

tie ra  de Tâ D rot Totul ne
am  făcut ea  -forţe proprii, 
alăturând zicalei „Omul 
sfinţeşte locul" una şi mai 
prâctieă -** ’ „AJUtă-te sin
gur l“.

- -  Adică ? .. " .
—  Ne producem singuri, • 

cu puterile noastre, toate 
.materialele de bază 4e <*• 
re avem nevoie: betoane, 
agregate de balastieră; pia
tră, asfalt. Avem grisâ să - 
le asigurăm "dă cea mal 
taină calitate şi cu ritmi
citate la livrare. Doar noi 
ai le producem, noi le-pu
nem . tri* operă. Nu depin
dem de nimeni" R oţile, in* 
termediare, care scârţâie a- 
desea şi creează „greujâţi, 
le-ato înlăturat. {Cumpătăm 
doar' motorină; ciment, ân- 
tigel, ceva benzină, vop
sele, unele piese de schimb. *r.. 
D ar încet, încet ne
extinde după principiul 
„cel mai hun ajutor — a- 
jută-te singur . ri
’ — Lucrătorii secţiei vă * 
în ţeleg? ■■

— Bineînţeles, S-au ren- 
vins pe... buzunarul lor..
Ln început a . fost un 
mai greu. Dar şi-au Id a ţlp  
seama că aşteptând ajuto
rul altora este un f e ld e  
âutopedepsire la a te te  
paştii pe loc, ba chiar a 
da înapoi, Bineînţeles, în 
prim ul rând la câştig.;

Ne vine-to minte o idee, 
fără » ne gândi' ia cineva ' 
anume: multor şefi de U- 
nităţi. le-ar prinde bine 
un... schimb de experien
ţă  la sediul drumurilor din 
Păuliş. . In multe privin
ţe...

Gh. L NEGREA
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LUNI, J2 B E C E M B te  
' -  T V R  I •

13.00 Interferenţe: M J» Actuaittăp: t ţ t f r  
«V R  la?»î  Hă® TV R Cluj-Napoca; 15,25 
TVR Timişoara; 16JH» Actuallfăti: 16,10 
Documentar; 16,25 Turism şi «^rtriurism; 
iJ£ 0  Emisiune în  limba maghiară; 18,38 
Desene animate; 19,80 De luni până luni: 
retrospectiva evenimentelor politice in
terne trie săptămânii; 19,3» Salvaţi de 
CtapoţeMs); zajHJ Actaalităţi, meteo, sport;
20,45 Curbe periculoase (s. SUA.1992, cp. 
6J; 21,40 Traasfoeator; 22,05 Teatru T V ; 
23,05 Actualităţi; 0,20 Repriza a tre ia : 
emisiune sportivă.

- r V E  2
*4,00 Actaalităţi; 1440 Politica între 

ideal şi real; 14,40 Videoteca melomanului;
15.10 Succesul Ia genul feminin (World- 
net); 15,30 Atlas (r); 16,00 Desene animate; 
16,30 Succesoarea (s); 17,00 In direct — 
economia; 17,4» Mala Mujer (s); 18JI0 In 
fata Dvs.; 20,00 Actualităţi; 20,35 Arte 
vizuale; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 Tri
buna non-conformiştilor; 22,00 TV5 E- 
uropc. Telejurnal în limba franceză; 22,30 
Santa Barbara (s); 23,15 Redescoperirea 
lumii (do); 0,00 Jazz-elub.

I V H - I  *
MARŢI, 13 DECEMBRIE

7.00 TVM — 'Telematinat; 10,00 Actua
lităţi; 10,05 Limbi străine: franceza (a* 
vansaţi); engleza; 11,05, Cinematograful de 
artă; 13,10 1001 audiţii; 14,00 Actualităţi;
14.10 TVR Iaşi; 15,05 TVR Cluj-Napoca;
16,00 Actualităţi; 16,10 Vii tu însuţi!; 17,05

. Convieţuiri; 18,00 Totul despre., muzică 
fes); . 18,30' Desene an im ate ;, 19,00 Clio; 
(9,30 Salvaţi de clopoţel (s): 20,00 {Actua
lităţi, meteo, sport; 20,45 Film: 22,35 Re
flector; 23,05 Cadouri muzicale; 23,55 

emisiune- de critică şi actualitate 
teatrală. 1 , ■ -

ger;

T V R  2
7,06 tia  prima oră; 9,00 Ora de

16.00 Telejurpăl Woriteiet; 10,30 
ria  Europei (do); tlAO Desene

S  Teatru TV; H m  ActaaUtăţ»: *448 
-documenţar; - 15,00 Limbi s tră in e : 
franCXsi, engleza fe); ISA© Desepe anî-.- 

m ate; .16,36 Succesoare» (s); 17JW Măsea
ua de minte: 17,40 Ittala Mujer (s)r 18^0 
23 de milioane; 26,00 ActuaUtă^; 20,40

_____nuzfe^e; n  - 1 TVM «  Mesa-
Z tm  In tre d» ăi nu; 22,00 TV5 E*
, 22,30 Crtalb; 2,3,45 Eurogol.

* MIERCURI, 14 d e c e m b r ie  
T V R  1

7,00 TVM — Telematlnal; IM S  Video
teca muzicală; B>,20 Desene animate; 10,50 
Videeriescicon,- 11,50 Moda pe meridiane 
(NBQ; 12,20 Mala M ujer (s/r); 13,1» 1061 
audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj N.; 

416*10 Magazin sportiv; 17,00 Şlagăre; 17,15 
Alfa şi omega; 18,06 Tele-discul muzicii 
populare; 18,30 Desene animate; 19,00 Ma- 
garin politic; l9dto SaIvaţi de clopoţel (s);
20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Dr. 
Quinn (s., ep. 29); 21,£> Noi frontiere;
22,00 Reflecţii rutiere; 22,45 Interpreţi de 
muzică populară; 23,00 Confluenţe; 0,35 
întâlnirea de ia miezul nopţii, v - ' ,v 

T V R  2
7,00 La prima oră;, 9,00 Ora de muzică; 

t 10,00 Telejurnal Worldnet; 1030 Maga
zin satelit; 11,30 Da ; 12,00 Gong (r); 
12,30 Valenţe interpretative; 13,00 Doca* 
mentar; 14,16 Expediţii Ia noi acasă; 
14,40 Videoclipuri; 15,00 De Iingua latina; 
15,38 Cultura In lume; 16,00 D.a.; 16^0 
Succesoarea (s)r 17,O0 Mini-eco; 17,40 Mala 
M ujer (s); 18,30 Em. în ib. maghiară;
20,00 Actualităfe; 20^5 Ritmuri muzicale;
21,00 TVM — M e ş te r ; 21,30 Pro memo
ria; 22,08 TV5 Europe; 22̂ W> Santa Bar
bara (s); 23,15 Cafeneaua literară.

JOI, 15 DECEMBRIE 
T V R  1

7,00 TVM — Telematinal; 16,00 Actua
lităţi; 10,05 Limbi străine: engleza ameri
cană, germană; 11,05 Mala Mujer (s/r);
12,45 Desene animate; 13JK» 1001 audiţii;
14,10 TVR Iaşi şi Cluj-Napoca; 16,10 Di
vertisment internaţional; 15,40 La orizont 
e'-mv-mia; 17,35 Milenii; 1825 Desene a- 
nimafe; -19,00 Medicina pentru toţii 19̂ 30

^a lv a ţi de clopoţei (s); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20A5 Om bogat, om sărac 
(s); 21,40 Stwlioul economic; 2£m  Re
flecţii retfere; 2?,10 Interpreţi îndrăgiţi 
de muzică P a n te ră : 22,15 Simpozion; 
23,40 Actualităţi;’ 0,00 l  orsyte Saga <s„ ep.

7,00 La prima oră; 10,30 Documentar 
Worldnet; 11,30 Desene animate; 1&Ş0 
Magazin sâteMl; 13,30 Confluenţe feR 14,00 
Actualităţi; *4,1» Magazin social; 15j90 
Limbi străine»' engleza americană, -ger
m ană (r); 16 ^0  Desene animate) 1«(S» 
Succesoarea (s); 17,00 Ceaiul de to  m »  5»;
19.00 Emisiwte în limba germană; 20,00 
Actualităţi; ^ 4 0  Ritmuri ă®zfeMeî MAfr 
TVM — Mesager; 21,30 Formula 3 (csL
22.00 'Cinematograful de p rtă : film; 0,(0 
Eurogol; 0,40 Şlagăre.

VINERI, 16 DECEMBRIE 
* T V R  1

- 7,00 TVM — Telematinal; 10,OST Video
teca muzicală; 19,20 Descrie, animale:f,:5SCurcubeu; 11,50 MTV: mari hituri 
Mala Mujer (s/r); 13,10 1901 a u d lţ» M 4 ,»  
TVR Iaşi şl Cluj-Napoca; 15,45 Tradiţii;
16.00 Actualităţi; 16^5 Agenda consuma
torului; 16,30 Pompierii ne informează;
16.45 Em. în lto ite  germană; l7,45 P?o 
Patria; 19,00 Casa EUott (s„ ep. 14); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 21,00 Tezaur 
folcloric; 21,40 Film; 22,55 Viaţa parla
mentară; 0,00 Actualităţi; 0,15 Melodii 
de feri şi d »  azi; 0,45 MTV: Euro Top 20; 
140 Cinematograful de noapte.

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

10.00 Telejurnal Worldnet; 10,30 Itinerar 
german; 11,30 D.a.; 12,00 Simpozion (r) ;.
12.45 Videoclipuri; 13,00 Aniversări cultu
rale *94; 14,10 Varietăţi internaţionale;
15.00 Arena; mag. sportiv şi dc divertis
ment; 16,00 D a.; 16,30 Succesoarea (s);
17.00 BQrsa invenţiilor; 18,00 Vldeocli-
puri; 1840 Maddie şl D avid '(s); 19,00
Concertul Orchestrei Naţionale . Radio ;
21.00 TVM—  Mesager; 21,30 Oameni caro 
an fost; 22,00 TV5 Eorope; 22,30 Muzica 
e viaţa mea; 23gM Teatru TV.

SÂMBĂTĂ, 17 DECEMBRIB 
- T V R  t

7.00 Bună dimineaţa... de Ia Iaşi!; 8,00

Rună dimineaţa... de la Cluj-Napoca; 9,80 
Şapte note fermecate-; 10,80 Film serial 
pentru copii; 10310 Pas cu -pas: *14® 
Vârstele peliculei; 1240 C ro i^ ra fu ; 1Ţ5« 
Povestea vorbei; *340 1001 audiţii;14,00 
ActuâUtăţi; 14,10 Ora 25 — tranzit TVţîV 
19,15 Teleencictopcdla: 204» Aetual t ă ţ ^ r  
buletin meteo; 20,48 PuWicitate;- 20.4 
Fdm  serial. Kojak (SUA); 22,15 Mari 'efe- 
c n ţ  «le lumii; 2345 Actualităţi; 2340 
Săptămâna sportivă; 24.00 Film serial. 
Maddie şi Da vid (SUA); 045 Et, şi...; 1,45 
tnctoddrea programului.

T V R  2
8.00 întâlnirea de sâmbătă; 13,00 Est 

meridian magazin; 16,«C Desene animate; ' 
1640 F i i»  serial a  Succesoare»; 1749 
Hyperion; 18,00 Imagini şi permanenţe in  
etnologia ronxăimască; *84» Convieţuiri ; 
Ţ946 Pariaţi pe camPtonl; 20.°6 Actuaii- 
tăţl; 20,40 Divertisment muzical; 21,00 ' 
TVM Mesager; 214» Memento cultu 
ra l; 22,00 Video-art-top; 22,30 Film serial. . 
Santa Barbara; 23,15 Interferenţe <r); 0,15 
Jazz --i' magazînt T.a» închiderea progra ’ 
mutai, •

DUMINICA, 18 DECEMBRIE
TVR 1

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Arleehitto; 
10,06 FSId serial pentwl cbpn; 104» Lu
mină din feauină; 11 4 0  Viaţa '6ătuiui;î
13.00 Fofhat; i t4 0  ’P«ote; tv ; i5.oo Ţideo- 
magazin; 17,50 Serial SF; 18,45 A doua 
Românie; tă^ţŞ Robingo; 1945 Publicitate;
20.00 Actaalităţi; 20,40 Publicitate; 20,15 
Film artistic. Tras pe sfoară; 22,15 Tra
gere» Ltao Special 6/49 şL tencurs Prono
sport; 22,25 Duminica sportivă; 2245 A- 
vanpremferă; fi*®® MTV; 23,3$ Actuali
tăţi; 23,50 Teterecital.

TVR 2
8,08 5 x 2. Magazin duminical; 13,00 

Film serial fe). Dr. Quinn; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 Film artistic. Alo, aterizează; 
străbunica!; 15,50 Video-clipuri; 16,00 De- 
sene animate; 16,30 Film serial. Succesoa
rea; 17,00 Serata tv; 1940 Oraşe şi civi- 
UzaţU; 20,00 ActBaHtăţi; 2045 Moda pe 
meridiane (r); 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Sport — studio; 22,00 Poesis; 22,15 La 
puterea a  dona; 2 3 4 » Film serial. Santa 
Barbara; 23,45 Jethro TuU în concert la 
„Sltip Rock *94“ (I),
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FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT }

FILIALA HUNEDOARA . I

Anunţă scoaterea la concurs a 3 pas-! 
ţUri referenţi: ţ

Condiţii de 'participare :
Istudii superioare, de preferinţă e 

comornice sau juridic* şi experienţă in pro-1 
ducţie de minimum 10 ani. i

Concursul va avea lac în data des 28ţ 
decembrie 1994, iar cererile se vor depune j 
pănâ în data de 26 decembrie Î994. j

Informaţii suplimentare Ia sediul fi-: 
Halei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. SS. *

' '  ,  ' | |  *

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR J 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI 

FINANCIAR DE STAT HUNEDOARA — j 
DEVA j

 ̂ «

. Cu sediul în str. 1 Decembrie, nr.,30. |
ANUNŢA * j

Bunurile devenite proprietate de stat 1 
se.predau spre valorificare pnn societăţile^ 
comerciale cu regim de consignaţie, prin * 
cedare de comision. "' î

în data de 12. 12. 1994, ora 10, are j 
loc la sediul direcţiei licitarea comisionu-ţ 
lui pentru preluafe de bunuri. *

De asemenea, în data de 10. 01. 1995, * 
are loc licitaţie publică pentru bunuri de | 
larg consum; aparatură electronică, bu~ j 
telii atipice ruseşti, gulere de’blană, cup-. 
ţmre patiserie etc. '  i

- —  -------------- r---------------------------*------------J

S.C. „CONDOR* S.A. DEVA \

Cu sediul în oraşul Deva, jud. Hune- 
doara, str. Avram lancu, btoc H 3, anunţă | 
lansarea de oferte pentru ocuparea posta- î 
lui de - î

•  MANAGER j
în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 
66/1993, a contractului de management, j 
a normelor metodologice de aplicare 
acesteia, precum şi enormelor metode 
gice ale F. P.S. şi FP.P. j

“  ~'1" latelefoanele: 054/612060, j
(

S.C. „UTAL1M» S.A. SLATINA 
JUDEŢUL OLT

1 Str. Cireaşov, nr. 10, tel: 0491422980, 
| fax: 049/421283, telex: 47237.
i Specializată în producţie de utilaje, instalaţii şi 

linii pentru industria alimentară, de la cele mai mici 
capacităţi şi dimensiuni până la cele de nivel in
dustrial.

Partener de înaltă corectitudine în afacerile cu 
beneficiarii, societatea este şi un furnizor la preţurile 
cele maţi avantajoase pen tru , dvs. 
i S.C. „UTALIM" S.A. produce;

— . utilaje, - instalaţii ş i linii pentru panificaţie 
iccraato-malaxoare. dozatoare, maşini dc modelat lung 
fi rotund, dospitoare, cuptoare orizontale şi Verticale 
rotative., cu combustibil, gaz sau- energie electrică);

— utilaje şi Instalaţii pentru  prelucrarea cărnii;
— . utilaje pentru producerea conservelor, berii,

. sucurilor şi uectarurllor;
— u tila je  mici pentru producerea uleiului vege

tal, sucurilor de fructe, îm buteliat băuturi răcoritoare, 
cisterne, pen tru  lichide Alimentare şi Realimentare;

— utilaje pentru viniflraţie, prelucrarea^ sfeclei 
dc zahăr, prelucrarea laptelui.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI j 
GEOAGIU j

ORGANIZEAZĂ î

S.C. „GOLDPRODUCT* — TIMIŞOARA |  

VA OFERĂ |

•  Transporturi mpide de persoane şi)
pachete m Germania, Franţa şi Belgia, lai 
adresă, prin Austria. S

•  Vize tranzit Austria, ]
•  Asigurări medicale pentru Germa- |

nia, Austria, Franţa, cărţi verzi. J
Informaţii Hunedoara, tel.: 054/1 

f 24402. , {93470)\

CONSUMCOOP ORĂŞTIE

Vinde prin magazinul situat în Oraş-j 
ţie, str. Unirii, b% 5 (parter), en gros şi eu | 
detaitif, la preţuri avantajoase, mărfuri' 
industriale import Germania. ~ j

, VA AŞTEPTĂM! <
------- -------------------------------

' S.C. „POUDAVA“ S.A. DEVA J
Vă oferă, In regim en gros* j

cu promptitudine. Ia preţuri avantajoase-1
şi de calitate Ireproşabilă, următoarele pro-1 
duse :> '

9 biscuiţi (într-o gamă sortimentală di- 4 
versăj; \

9 Eugenia — Divertis — Crem cu arome < 
de banane, ciocolată, portocale," căpşuni; ( 

9  sticksuri; '  ■ ‘ .
paste făinoase; (

9  tăiţei de casă. ,
Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul socie

tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257. ia tele
foanele : 054/620712 şi 621750; fax: «21159. <

|i
t e

611960, int. 139.

A R D A F
E. V-A-' ţŞi

ştr. Drago? Votfi, «r, 1Ş 
Telefon «22299;

î h unedoara  —
: MONTANA S R.L. —
» Hotel „Rusca** 

Telăfon 7136««

SOCIETATE PRIVATA DE ASIGURARE 
VA STA LA DISPOZIŢIE CU :

. Asigurarea de autovehicule CASCO 
CARTE VERDE
Asigurarea bunurilor In timpii transpor

tului
Asigurări de sănătate pentru călătoriile 
în străinătate.

L Asigurarea clădirilor şi conţinutul *aces- 
■ fora. ■■■■ * i

Asigurări de credite şi garanţii. 
Asigurarea managerului.

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

I
pentru închirierea unui spaţiu comercial |  
în localitatea' Bozeş.

Licitaţia are loc în data de marţi, 27 j 
decembrie 1994, la Consiliul Local Geoa- I 
giu. . |

Informaţii suplimentare la sediul Con- ţ  
sjliului Local Geoagiu, zilnic,, între orele * 
7—15. I

__________________________________I

I,/m
I

S.C. „HAŢEGTRAfJS* S.A. HAŢEG

Cu sediul în oraşul 
I fii*. 871 A.

Anunţă intenfm de 
In transportul de

j, str. Horea, |

• ,  r • *ijorare a tan -«
ri şi marfă, t

I
*• %;'
j începând cu data de 1 ianuarie 1995.
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I ------------- ----------------------------- *------- ----------------------  I
J SC. S1NGHXDNUM COMPANY S.R.L. TIMIŞOARA i 

Prin reprezentanţa sa din Deva, ■

I Tel. 618636.

|  #  O feri la  preţ de cumpărător cel mai
* VEGETOS S, CONDIMENT, la 250 g, cu preţul de 
|  1375 Iei -f- TVA, Ja r  la 125 grame, la preţul de 850 % 
; Iei +  TVA.

Vă aşteptăm zilnic cu comenzi ferme, după ora 18. î

(93477)î

UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE '

Angajează prin edneurs

Conform Legii nr. 30*15. 11. 1990:

•  DIRECTOR ECONOMIC'

Condiţii: . *

—- studii superioare în specialitatea 
Finanţe — Contabilitate . . -

—' vechime minimă 5 ani 
cazier
de încadrare atractiv.

Concursul va avea loc în data de 10. 
01. 1995, om 9, la sediul unităţii din O- 
răştie, str. N. Titulescu, nr. 60.

înscrierea la concurs şi relaţii supli
mentare la Serviciul Resurse Umane, tel. 
054164-1040, 641041, int. 233.
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a n u n ţ ă

Personalul unităţilor de telecomunicaţii, insărci-
* nat cu lucrări de instalări, mutări, modificări,' ridi- 
I cări de deranjamente sau verificări ale instalaţiilor 
» de telecomunicaţii, are acces liber în clădirile sau to- 
I cuinţele abonaţilor între orele 7—19 sau ta alte ore 
, acceptate de abonat, pe baza LEGITIMAŢIILOR e- 
|  liberate dc unităţile de telecomunicaţii.
» .Orice sume de bani se achită numai Ia unităţile 
|  de telecomunicaţii pe bază de chitanţă.
'  ABONAŢII TELEBONICI SUNT RUGAŢI SA LE- 
1 GITIMEZE PERSONALUL . CARE SE PREZBCTA 
> PENTRU EXECUTAREA DIFERITELOR LUCRĂRI 
|  DR TEI.ECOMUNICAŢII PENTRU EVITAREA UNOR
* SITUAŢII NEPLĂCUTE.
» ______________
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niu‘ noi. pentru irigaţii, dia
metru 100 mm. preţ nego
ciabil, tel. 054/713-187.

,v (93677)

VANZARI-
CUMPARARI.

•  Cumpăr talon Opel 
Rekord 22 E. Tel. 615729.

.«t Vând sau schimb a* 
parlament trei camere şi 
vând spaţiu comercial, tei. 
620715. (93666)

•  Cumpăr' casă două 
camere, Deva, tel. 613417.

(93473)
•  Cumpârv talon Dacia, 

tel. 626548, 624876, '627255.
, ,  (93708)

•  Vând Autoturisme marca
P iai Regata DS şi Mitsu
bishi înmatriculate, preţ 
4000 DM fiecare. Relaţii 
la ţel. 6^8107, Geoagiu 
Băi-, sau 255 Uricani, Firma 
Meda. " (93699)

•  Vând urgent aparta
ment două camere Hune
doara. Informaţii tel. 
626392. , (93703)

»  Vân'd casă central O- 
râştie,. Wl. 641548. (937Q7)

•  Vând casă Grigorescu,
51, tel.- 618772. (93698)

•r Vând microbuz NySa 
9 locuri, benzină, 1986, 
înmatriculat, preţ 3100 
DM, negociabil. Tel. 730386.

(98637)
•  Vând tub cinescop co

lor - A. 66510 X, Â. 66540 
X şi televizoare color 
Grundig, Telefunken, Phi
lips, convenabil, tel. 623253.

(93693)
•  Vând o perăche boi 

de şapte ani şi motor mo» 
nofazic 1,8 kw, Almaş Să- 
lişte, com., Zam, nr. 37-

(93691)
•  Vând pui Ciobăneâc

german vaccinat, Vârsta 3 
luni, teL 618700. (93690):

•  Vând 'sau schimb a*
partam ent cu două camere, 
prgprietate, Deva, cu Bucu-'- 
reşti. Informaţii tel. 01/ * 
6743597. (93687)'

•  Vând garsonieră con
fort I, zona Mioriţa. Tel. 
621007, 620993. (93683)

•  Vând loc de casă 
5780 mp în comuna Hă- 
rău, nr. 164, vizavi de 
SMA şi 46 ari pădure. In
formaţii Peştişu Mare, 29. -

(93682)
•  Vând maşihi de custlt 

şi tricotat şi apartament, 
două camere, tel. 621460.

(93661)«.
Vând autobuz RD 111 

şi autobasculantă 16 tone, 
ambele cu motor Raba. 
Relaţii tel. 545373, Petro
şani. (93465)

•  Vând maşină spălat
automată Philips şi tele
vizor color Telefunken. 
Tei: 728067. (93669)

•  Vând magazin domon- 
tabil din aluminiu, desigri 
deosebit, unicat. Tg.. Jiu, 
str. Tudor Vladimirescu, 
n r .:i9 , tel. 053/213589.

(93057)
•  Vând colţar tip bu

cătărie (preţ convenabil), 
tel. 620034, Deva. (93704) ,

• •  Vând casă trei camere, 
grădină, posibilităţi gaz 
metan, în Baru, preţ 20 000 
DM negociabil, tel. 611676-

(93680)
•  Vând casă • în Boz. .

Informaţii tel. 613276,
611404. . / ■  (93675)

•  Vând player, 400 000 
lei, si. combină muzicală, 
160000 Ici- T el 615313.

- '  1 ■ (93702)
•  Vând apartament con

fort redus Dacia, etaj IV, 
coiţducte irigaţii din alu
miniu, diametrul 100, ta 
lon "Trnbant şi talon Tal- 
bot Horizont. Tel. 624401. .

•  Vând urgent âparta-'
ment trei -camere, central, 
tel, 620095. (93721),

•  Cumpăr talon . Audi
80, anii -1982—1984. 1 tel.
671582. seara. (93386)

•  Vând conducte alumL

•  S.C. Cristy Andy- 
com va deschide un 
depozit en gros şi en 
detaille în Brad, str 
Cuza Vodă, 12, în 12 
decembrie. Vă oferă 
la cefe mai _ savanta . 
joase preţuri produse 
alimentare, dulciuri 
băuturi fine, produsa 
industriale. Vizitân- 
du-ne nu veţi regreta!- 

(93380)

•  Ocazie ! Volkswa
gen Passat 1080, stare 
bună, motor excepţio
nal, 800 mărci, urgent. 
T eî 641133. (93341)

•  Cumpăr caroserie Da
cia saii Dacia neînmatri- 
culabilă, tel. 054/713487,, 
seara.. • (93677)

, •  Vând casă şi şură în
Blăjeni sat. Informaţii Criş- 
cior, '657107. (92268)

j» Vând talon Dacia 1310, 
motor cutie viteză şi ca
potă Audi. Tel. 720426.

(2450)
•  Vând Opel .Ascona

1984 şi camion IVECO 3,5 
tone, neînmatriculabile. Te
lefon 717280. (2447)

•  SC Alpeus Comexim 
SRL vinde en gros pastă, 
de roşii, castraveciori, ma
zăre, ardei capia, băuturi 
alcoolică, detergenţi, bis-

, cuiţi, Eugenia, sticksuri, na
politane, globuri, portocale, 
pate ficat, carcasă porc.' 
Tel. 714626. , (2437)

b  Vând urgent aparta-
- ment 3 'camere, central,
' condiţii excepţionale. Tel.

720519, 717621.- (2446)
•  Vând • pui Ciobănesc» 

german,, două luni, părinţi 
deosebiţi. Tel. 716304. A

„ '   (2435)
•  Vând Trabant fabrica

ţie 1987; înmatriculat, te 
levizoare color, garanţie, 
280-400 000, tel, 714037.

•  Vând convenabil Mer
cedes 200 Diesel, înmatri- 
culat, stare bună, Telefon 
711866. * . (2444)

•  Vând microbuz Mer
cedes- 207 Diesel, neînma
triculat, motor' Mercedes

- 200 'Diesel. Tel. 723080.
. - „S -V- (2445)
•  Vând -Opel Kadeţt ne- 
înmatricuiabil, 629793.

* •_ . (93724)
•  Vând apartament" 4

c a m e r e ,  excepţional, 
20 000 000, negociabil. Re
laţii tel. 617571. (93467)

•  Vând spaţiu bar- Tel. 
612870, după ora 20.

(93485)
•  Vând în Timişoara

garsonieră fără bucătărie, 
zona Circumvalaţiunii — 
Dacia, et. 2, parchet, baie 
cu duş. Tel. 054/661471, 
după ora 18. (93480)
; «): Vând, mobilă Deva,. 

Micro 15, bloc 20, apr 56, 
(93709)

•  Vând pământ arabil
si loc de casă. Tel. 628060, 
620382. -” (0092318)

ÎNCHIRIERI
•  Caut garsonieră sau

cameră semimobilată, De
va, fol. 651263,' (93366/67)

•  Caut apartament 3—4 
camere cu garaj spre în
chiriere. Tel. 613417.'

J 93473)
•  Caut spre închiriere

garsonieră sau apartament, 
(mobilate), . Devi, tel. 
628076. - * (937l)5)

•  Oferim spaţiu, comer
cial «de' închiriat în Hune
doara ,str. Victoriei,. ... 13, 
(Lipscani), in fo rm aţii. tel. 
713295, 714759.: T (93701):

•  Ofer do închiriat a- 
partament Vouă camere,

mobilat, zonă centrală (Ca
tedrala Ortodoxă), tel, 
660983. ' ~ " ' (93.360)

•  Ofer de închiriat g ar-, 
sonierâ Bălcescu, pentru '5 
luni. T e l '613255, (93692)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament' 
două .camere Orăştie -car 
similar Deva, tel, 626185, 
după ora 16. (93689)

OFERTE 
DE SERVICII

o S.C. Avicola St A. 
Deva, Restaurant But 
levard, organizează re
velion. înscrierile se 
fac zilnic, informaţii 
la tei, 613401. (93380)

•  Cooperativa de Con
sum Şoimuş angajează prin  
concurs lucrător gestionar 
pentru magazinul Orjnln-

■ dea. Relaţii suplimentaro 
la tel. 668260! (93711)

•  Magnum Const' Serv
Brad oferă, efectuează 
transporturi m arfă şi per
soane cai microbuz Renault 
şi Peugeot 1,5 tone în ţară 
şi străinătate. T el 054/ 
651663. , . (92269)

:  •  Economist cţi studii
superioare ţin evidenţă; 
contabilă pentru firme par- • 
ticutare din Hunedoara.
Ir»Mimaţii tel. 715864, după - 
ora 16. \  (2448) '

COMEMORĂRI
-v •  Cu sufletele îndurerate, 
i anunţăm împlinirea ai* 40 ■ 

zile .dă la trecerea în ne- .
\ fiinţă, la numai 28 ani, 

0 a lui , !' i •
'  RADU ZERIU (DţJCU)
; . ■ din Ţebea ■ - *
- Părinţii ş i , frăţii nu te- 

von uita niciodată! (92270) ,

’ •  Amintim tuturor ! că .
; azi, 10 decembrie 1994, se
- împlinesc doi ani de lâ 

decesul scumpei noastre. ,

l.ENUŢA
din Livadia,

Comemorez- azi ziua cea 
mai tristă/ Din toate câte 
am putut avea/ Atunci 
Când moartea crildâ şi 

; cumplită/ Răpea „lumina"
- unei minunate stea/ Ai 

fost o stea in viaţă pă
mântească/ Rămâi o stea 
şi-n negrul meu abis/ For» 
mat în acea clipă nefi
rească/ In  sufletul m e u . 
trist... rămâi un dulce Vis/ 
Pe veci in  .ochi cu-o la
crimă duioasă/ II voi ruga 
pe bunul Dumnezeu/ Să-ţi 
ierte orice faptă păcătoasă/ 
Şi-n linişte să odihnească 
trupul tău. Costică. (93685)

•  Colectivul Muzeului 
. din Deva anunţă cu re

gret că au trecut şase săp
tămâni de la trecerea în 
nefiinţă m'celui care a fost 
an  apreciat pictor — re
staurator de .biserici —

• monumente istorice.
■ - ! " " DAN CâCEU 
apropiat ^ labo ra to r al 
rtuizeulut. Diîmnezeu să-l 
odihnească! ; '

•  Se împlinesc 6 săp
tămâni de când ne-arh 
despărţit de scumpul nos
tru  soţ, tată, socru, bunic, 
frate, cumnat, unchi, ne
pot, Verişor si cuscru 

SAVESTEAN ZBEGAN 
din Sârbi, în  vârstă de 5G 
ani. Lacrimi şi flo ri' presă 
răni pe tristul tău mor-' 
mânt. (93^2)

' D E C E S E

,  #  Soţia Gruia Adelina momentele grele, pricinuite
cu fiicele aduc mulţumiri de pierderea fulgerătoare a
pentru sprijinul" acordat de iselui care a fost " 
colectivul şi conducerea GRUIA AUREUAN
Termocentralei Mintia in ' . (93465)

BANKCOOP S.A. DEVA \
Organizează licitaţie publică pentru V

•  Familia :  mulţu
m eşte- pe această cale., 
celor care au fost a- 
lături de ea în clipele 
de grea cumpănă, în' 
urma decesului scum
pului lor
VAS1LE CIOBANU

Mulţumim tuturor ce
lor care l-au condus 
pe- ultimul său drum.

. (93694)

' •Soţia,' copiii, nepo
ţelul şi rudele apro
piate anunţă cu pro
fundă durere înceta
rea dirr viaţă a bunu
lui şi iubitului lor 

col. (r.) MIRAI 
UDUBAŞA

înmormântarea va va- 
vea loc astăzi, 10 de
cembrie 1994, ora 12, 
de ‘la pasa - Mortuară 
Deva la Cimitirul Ca
tolic. (93720)

•  Pios omagiu şi 
ne.ştoarsă amintire ce
lu i care a fost ut) -em 
deosebit, un suflet no
bil şi alqş

col. (r.) MIRAI 
UDUBAŞA - 

Bunul Dumnezeu să i 
' dea odihnă veşnică, 
ş  Cuscrii, familia Po- 

dean. - - (93720)

- •  Regretăm • foarte 
nţuit stingerea prem a
tură din vfoţă a prie
tenului nostru

col. (r.) MIRAI 
UDUBAŞA

cel care a trăit o viaLâ ; 
în demnitate, oneşti-'

■ tat.e şi omenie. Mân
gâiere creştinească fa
miliei pe care a iu
bit-o şi preţuit-o atât 
de mult. Colonel 
Gheorghe Radu şi fa
milia. *

•  Cu sufletele zdro
bite de durere fiul 
Puiu -şi jibra - MăriUţa 
anunţă încetarea din 
viaţă a celei oare a 
fost buna şi iubita lor 
mamă ■

I.U< ItEŢIA BORKIN
Corpul neînsufleţit 

se afla depus la Casa 
Mortuară din str. M.

' Eminescu, Deva.
înmormântarea va 

avea loc azi, 10 de
cembrie, ora 13, în 
Cimitirul ortodox din 
str. M. Eminescu.

Odilineasqă-se în 
pace! ' (93710)

•  Colegii de la Ca
mera" de Conturi a 
judeţului Hunedoara 
sunt alâtfiri. de dom
nul Borkin Ioan, la 
trecerea în nefiinţă a 
iubitei sale mame.

-  (93712)

•  Familia îndoliată 
anunţă eu durere- în
cetarea din viaţă, la  
58 de ani, â iubitului 
fiu, soţ, tată, frate- 
si bunic '

ROŞIANU IOAN 
, înm orm ântarea a z t 
10 decembrie, ora 14. -

Iţi vom păstra o 
vie amintire.,

(0092319)

V vânzarea următoarelor bunuri :
\ •  Casă cii trei caUiere, bucătărie, 
ţ curte şi acareturi, având posibilităţi ex- 
\ traordinare pentru privatizare, situată

lângă Piaţa mare din Hunedoara, str. Vic
toriei, nr. 8

•  Apartament cu două camere; situat 
j în Hunedoara, str.-Tmian Vuia, bl. 6, ap. 
i  4 i .

•  ‘Apartament cu două camere, situat 
în Hunedoara, str. Câmpului, bl. C 22, 

ţ ap. 41\
V Apartament cu trei camere, situat ţ 

str. Intrarea Lanului, bl. »
- - '  l

V

' | în Hunedoara,■ j C 7, ap. 16.

|  •  ApaHament cu două camere,
\în Hunedoara, str. Eroilor, bl. 26, scara | 
V E, ap. 83. ■ " ' |

Licitaţia ' ta  avect loc în ziua de 15 \ 
decembrie- 1994, lă sediul Judecătoriei) 
Hunedoara, Biroul executori judecătoreşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la BANÎCCOOP S.A. Deva, Biroul re
cuperarea creanţelor, tel. 627951.

1975,

\

\ 
s 
s
j

Autotren frigorific, an fabricaţie ţ

BANKCOOP S.A., FILIALA HAŢEG

Vinde la licitaţie:

Autobasculantă 10,5 t
v » 1' :  -L . (

Licitaţia va avea loc la Bankcoop S.J, l 
Filiala Haţeg, str. T. Vladimirescu, bl. • 
Bucura, 2, în data de 16 decembrie 1994. 
ora 10. - • ;

D.M.P.S. HUNEDOARA — DEVA 
S I T  U A Ţ I A

LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 6. |2. 1994

Ing mecanic 2
Meserie Nr. locuri Jurist ţ 3

Lucrător gestionar 4
Macaragiu 1

Actor 4 ' • Maistru C.F.D.P. 
Manager .

" »
3

Agent asigurări . 30 Mecanic auto 2
Asjstcnt medical 3 Medic 5
Contabil sef .1 :! Metalurg. feroase 2
Contabil st. medii - l Miner salvator prof. 10
Croitor 115 Mozaicar 2
Detectiv particular 10 Pictor decorator t
Drumar 10 Reparator schiuri 1
Dulgher 8 Sudor autogen 4
Economist - 9 Tâmplar 13
Electrician 3 Tapiţer 1
Farmacist Tinichigiu auto 6
Fierar-betonist ■!:: ) Vopsitor auto 1
Gardian public 10 Zidar pietrar -10
Ing. conf.. încălţ 1
Ing. construcţii 10
Ing. 'geodezie 1 TOTAL 311

Ziar «datat da S.C. „CUVÂNTUl LIBER11 S A. DEVA 
<1/20/618fl 991 Cont307050601 B.C.Oava. Cod fiscal 2116827 
Oava,StrJ D*cambrt*'.̂ jud.Hunado«ra.Talafoan*:611275'4 
6 l2l 57;61-1260;6259W ta8180S1 Con»Wutdăa*)!n6batia.y 
Dumitru Ghaooaa • praşadnta, Minai" Bodaa. ă/lrgit Crtşan 
IHjMu 1 strat», Nicolaa Tîrcoh - administratori. întreaga 
ritopundar» naHtmaoniliMiy  t t iamaiaraBWlaifa ojx»rt&a»4orii 
•castora. Tlp^«a«iJiiilaS.C.;^(XlDAVA‘ SA. DEVA,


