
O  INVESTIRE UTILÂ, LA ÎNDEMÂNA FIECĂRUIA

ABONAMENTUL LA 11 LIBER"
C ă m ă r ile

Pentru a avea certitudinea primirii 
fiecărui număr' al ziarului „Cuvântul 
liber" Deva, cea mai sigură modalitate 
este abonamentul. Redacţia ziarului nostru 
menţine, deocamdată, acelaşi preţ la abo
namente, unul dintre cele mai scăzute 
preţuri de presă din ţară.

Oficiile poştale şi factorii poştali din 
judeţ efectuează abonamente la ziarul 
„Cuvântul liber" Deva, la următoarele 
preţuri : >; ţ;; -v ■: !:;V,v

lunar
trimestrial
semestrial
anual

1000 lei; 
3000 lei; 
6000 lei ; 
12000 lei

la care se adaugă taxele poştale aferente.
Răspunzând solicitării unor cititori 

de a-şi rezerva la chioşcuri ziarul nostru, 
precizăm că redacţia este de acord cu 
acest lucru, urmând ca cititorii interesaţi 
să negocieze modalităţile de rezervare 
cu vânzătorii de la unităţile de desfacere.

CUVANTUI
cotidian independent
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„LANGfi BRAD CU MOŞ CRĂCIUN"
Se apropie încet dar sigur sărbătoarea Crăciunu

lui, precedată de Moş Ajun, cu colinde şi cu cel mai 
aşteptat Moş.Crăciun, cu tolba lui plină cu de toate, 
pentru toţi copiii. In acest an, copiii artişti, membri 
ai Asociaţiei „Speranţele Orăştiei“ îl vor întâmpina 
pe Moş Crăciun la Bucureşti. Grupul folcloric a fost 
invitat să cânte in spectacolul „Lângă brad cu Moş 
Crăciun", care se va desfăşura la Sala Radio, în 24 
decembrie a.c. Subliniem că spectacolul va fi transmis 
în direct Ia radio pe postul România Tineret.

Consiliul de conducere al asociaţiei şi cei 40 
membri elevi aduc mulţumiri tuturor celor care ne-au 
sponsorizat 'de-a lungul întregului an în acţiunile 
noastre: Festivalul „Să fim copii", deplasarea unui 
număr dc 28 elevi în tabăra de la Costeşti, Specta
colul concurs „Şi eu voi fi o stea". Urăm tuturor 
„Sărbători fericite" şi „La mulţi anii"

Prof. SILVIA MUNTEAN, 
Orăştie

A Z I
DUMINICA,

18 DECEMBRIE

SAMBATÂ,
17 DECEMBRIE

•  Au trecut 350 de zile 
din an ; au rămas nu
mai 15;

•  183#. S-a născut JU- 
LES GONCOURT (m. 
1870), scriitor francez, 
exponent marcant al 
naturalismului;

•  1893. S-a născut DU
MITRU BAGDASAR 
(m. 1946), neurochi-
rug, creatorul şcolii 
româneşti de neurolo
gie ;

•  1903. S-a născut ILA- 
RIE VORONCA (m. 
1946), scriitor şi pu
blicist român;

•  1912. A murit SP1RU 
HARET (n. 1851), cu
noscut matematician, 
pedagog,. sociolog şi 
om politic român.

•  Sf. Cuv. Danii! Si- 1
hastru; Sf. Mc. Se- 1
bastian şi Zoe; cuv.;
Modest ; 1

•  1803. S-a stins din '
viată JOHANN G. |
voiv HERDER (n. v

împreună cu ' dl Aurel 
Mureşan, şeful serviciu
lui social de la I.G.S. Hu
nedoara, am văzut mai 
multe cantine şi micro- 
cantine în care servesc 
o masă caldă siderurgişti 
şi < constructori, familiile 
lor, alţi abonaţi, oca
zionali. Cantina, cea mare 
cum i se zice, a fost re
novată, modernizată, i- 
gienizată. Are acum 280 
de locuri la mese şi... 220 
abonaţi permanenţi. La ma
sa de prânz. Servită pe 
loc sau pentru acasă. A- 
semenea se ia masa şi la 
cantina nr. 2, din O. M., 
la cele cinci microcantine 
de pe şantiere.

•— Dar la iarnă cum va 
fi ? — l-am întrebat pe 
dl Aurel Mureşan.

— Pe masa constructo
rilor vom asigura o mân
care bună în flecare . zi. 
Am pus îp cămară car
tofi, varză, fasole, mură
turi, conserve, tot ce 
avem nevoie.

— Uitaţi-vă la cantina 
noastră. Zugrăvită, vopsi
tă, mobilier nou, me
niuri care nu se repetă 
de două ori pe săptămâ
nă — sublinia dna Leon- 
tina Moldovan, şefa can 
tinei mari.

— Cât costă o masă de 
prânz la dumneavoastră ?

— 808 de lei. Două, trei 
feluri de mâncare bună, 
servită în cele mai bune 
condiţii.

— Materia primă?
— Carne de porc la 

consum ne asigurăm de 
ia. ferma noastră, în care 
avem 260 de porci, apoi 
roşii, ardei, gagoşari, var
ză, rădăcinoase — com
pleta’ dl Aurel Mureşan. 
Din 1990 nu mai cumpă
răm carne. Am termi

nat cu adusul, cu cerşitul 
pe la unii, pe la alţii! In 
plus, pe lângă ce punem 
zi de zi pe masa con
structorilor în cantine şi 
microcantine, ori acasă, 
putem organiza pentru 
lucrătorii constructori şi 
familiile lor orice fel de 
sărbători, la anumite pri
lejuri.

înainte de a ne duce să 
vedem ce şi în... ce con
diţii iau masa siderurgiş- 
tii, i-am pus câteva în
trebări dlui Costică Fo- 
tache, directorul Direc
ţiei de Administrare a 
Cantinelor de la S G. „Si
derurgica" S. A. Hunedoa
ra. *

— în primul rând, sti
mate dle director, ce a- 
veţi pus în cămări pen
tru iarnă ?

— Peste 80 tone de 
cartofi de cea mai bună 
calitate, 35 tone de var
ză, mai bine de 30 de to
ne de morcovi, pătrunjel, 
ţelină, alte rădăcinoase, 
albituri, ceapă, usturoi,»

— In gospodăria anexă, 
ce aveţi ?

— 1200 de porci. Din 
gospodăria noastră ne a* 
sigurăm mai bine de 60 
la sută carnea de porc, 
peste 20 la sută legume, 
zarzavaturi, verdeţuri.

— In depozit avem tot 
ce ne trebuie pentru iar
nă — continua dl îoan 
Hodor, şeful depozitului. 
Zilnic se asigură siderur- 
giştilor o mâncare con
sistentă, , în microcantine, 
în cantine.

GH. I. NEGREA, 
TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag, a 2-a)
1744), filozof iluminist I 
german; '

•  1874. S-a născut RADU I 
D. ROSETTI (m. 1964), J 
poet, dramaturg şi | 
memorialist român; I

•  1903. Se înfiinţează la 1 
Bucureşti „Societatea | 
Numismatică Română". '

LUNI, 19 DECEMBRIE |
•  303 ani de la moartea »

cronicarului. MIRON I 
COSTIN; ;

• 1848. A murit EMILY I 
BRONTE (n. 1818), ro- J 
mancicră engleză; J

•  1920. S-a născut scrii- I 
torul bunedorean NE- ' 
CULAI CHIRICA; |

•  1968. A murit TIBE- >
RIU BREDICEANU (n. I 
1877), compozitor ro- , 
mân. |

» * * * •

O

O „Dacă vrei. poţi".
Dar şi dacă poţi, vrei..,

iiiiau. uiuii, | I

j A Z I I  J
{ IN SALONUL EUROBINGO J

VEâ\ i !
„CALUSERUL

TRANSILVĂNEAN"
Sâmbătă, 17 decem

brie, ora 16 şi dumini
că, 18 decembrie, ora 
10, la Boşorod, şi, res
pectiv, Orăştie are loc 
Festivalul inter judeţean 
„Câluşerul transilvănean". 
Manifestarea care se or- „ 
ganizează cu nobilul scop 
de păstrare a acestui 
frumos obicei de Cră
ciun, a costumului popu
lar autentic, de către fac
torii culturali judeţeni, 
reuneşte formaţii din mai 
multe judeţe transilvăne
ne. (M.B.). .

v^ARNA PE EA NOI 
PRIN SAT"

Elini, 19 decembrie â.C., 
ora 18, la Gasa de Sul-

tură din Deva are loc 
concertul de colinde 
„Iarna pe la noi prin 
sat". La realizarea spec
tacolului participă an
samblul de cântece şi 
dansuri „Silvana", bine
cunoscuţi ’ solişti vocali 
de muzică populară! 
Gabi Ruz, Ana Banciu, 
Elena Evsei, Mariana 
Deac, Mariana Angliei. 
(M. B ).

l ic e u l !
„AUREL VLAICU" 

ORĂŞTIE
La Orăştie, continuă' 

azi, sâmbătă, 17 decem
brie a.c., începând cu 
ora 9,38, manifestările 
dedicate împlinirii a 75 
de ani de la înfiinţarea 
cunoscutei instituţii de 
Învăţământ hunedorene.

Gu acest prilej, va avea 
loc un Te Deum, dezve
lirea unei plăci come
morative, vernisajul u- 
nei expoziţii de artă 
plastică, un program ar
tistic. Vor, fi prezentate 
mesaje din partea insti
tuţiilor fundamentale ale 
statului, ale unor insti
tuţii locale si judeţene. 
(M B),

SE DESCHIDE
PATINOARUL 

DIN HUNEDOARA
După cum ne-a a- 

nunţat dl Dorin Nicşa, 
de la Fotbal Club Hune
doara, începând de sâm
bătă, 17 decembrie, se 
deschide pentru public 
patinoarul din apropie
rea stadionului „Conti
nui" Hunedoara. O veste 
primită cu multă bucu- 
rie de oameni dc vârste 
diferite, dar mai ales 
de copii. (S. G‘).

ANTON SOCACIU — 
Deva : „Căluţul nostru" 
(Concursul foto cu pre
mii).

din incinta l.P.H. Deva 
JOC SPECI AL  
premiu 1 000 000 lei.

\ 
\
s
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CUVÂNTUL LIBER
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S T A Ţ IA  D E  U T IL A J E  Ş l T R A N S P O R T  D E V A -

partener puternic, serios, operativ, tn relaţiile cu clienţii
— Se ştie, stimate dle 

log. Ioan Galea, că Sta
ţia de Utilaje şi Trans
port, al cărei director 
sunteţi, este, nu de azi, 
de ieri, una dintre sub
unităţile de bază ale 
S. C. „Condor" S-A. De
va. Prin ce atribute îşi 
menţine acest califica
tiv?

— Este bine că' aţi 
menţionat numele „Con- 
dor“, pentru că noi fa
cem parte — şi suntem 
mândri s-o spunem — 
din această mare şi fru
moasă familie de con
structori, care şi-a pus 
amprenta iscusinţei şi 
hărniciei pe zeci de mii 
de apartamente şi sute 
de alte obiective aproa
pe în întreg perimetrul 
judeţului Hunedoara, U- 
nitatea noastră şi-a fă
cut, într-adevăr, de mult 
un renume, pe care şi-1 
păstrează şi onorează 
prin calităţile majorită
ţii angajaţilor săi: pro
fesionalism, seriozitate, 
operativitate în servicii 
şi calitate a produselor şi 
lucrărilor, disciplină or
ganizatorică şi de mun
că.

— Cum încheiaţi anul 
.productiv 1994?

— Mai bine decât pe 
1993, în sensul că rea
lizăm un volum sporit de 
producţie şi obţinem un 
beneficiu superior faţă

. de anul trecut.
— Pe ce căi?
— Printr-o temeinică 

. .organizare şi coordona-
’ re a activităţii la niye- 

Iul secţiilor, atelierelor 
y-, şi formaţiilor de lucru,
" prin bună conlucrare cu 

societatea — mamă, dar ’ 
% şi CU clienţii noştri, prin 

promptitudine în onora
rea contfactelor, comen
zilor si a datoriilor faţă 
de beneficiari şi nu în 
ultimul rând prin pre
ţuri' accesibile ale pro- 
duselor şi serviciilor. Aşa 
ani reuşit să ieşim cu 
prestaţiile mult în afara 

. S.C. „Condor" S.A., a- 
proape 50 la sută din

•  An de an, producţia — în creştere ; •  volumul 
de lucrări — continuu sporit; •  50 la sută dintre 
clienţii unităţii snnt din afara S.C. „Condor" S.A.; •  
în ultimii trei ani nu s-a disponibilizat personal; •  
maşina de făcut plase sudate face şl bani...; •  şi
S.U.T. Deva participă la modernizarea şi extinderea 
şoselei Nădlac — Deva — Sebeş; •  reactivarea
parcului auto — In procent de aproape 100 la sută;. 
•  importantă contribuţie la realizarea Programului de 
activitate al S.C. „dondor" S. A. Deva; • salariul 
mediu — peste media pe ţară ; -# în organizare —- 
un modern atelier de reparaţii auto; •  sublinieri: 
întregul colectiv; •  felicitări şi la mulţi ani!

volumul activităţii pres
tând-o pentru alţi be
neficiari > decât societa
tea noastră.

— Ce include acest vo
lum de activitate?

— în principal, rea
lizarea de mortare, be
toane, prefabricate, con
fecţii metalice, închirie
rea de utilaje specifi
ce lucrărilor din con
strucţii — de la exca
vatoare şi până la ma
carale —, dar şi alte 
produse şi lucrări. Ast
fel, în poligonul mare 
de prefabricate am or
ganizat un atelier de 
realizat plasă sudată 
din sârmă, cu multiple 
întrebuinţări şi de cali
tate deosebită. Aştep
tăm clienţi şi îi asigu
răm de toată solicitudi
nea şi promptitudinea 
prestaţiilor. Tot în acest

an am intrat în rândul 
executanţilor extinderii , 
şi modernizării şoselei 
Nădlac — Arad — Deva 
— Sebeş, prin închirie
rea unor utilaje de con
strucţii şi asigurarea a* 
numitor cantităţi de a- 
gregate de balastieră, 
scop în care vom pune 
în funcţiune la capaci
tate balastiera de la 
Dobra. De asemenea, 
pentru segmentul de şo
sea Deva — Sebeş, lu
crăm la dezvoltarea şi 
modernizarea balastierei 
de la PrieaZj de «rade 
vom asigura sorturi de 
balastru de o foarte 
bună calitate. .
.■ — Venise un timp când 
o serie de utilaje trăse- i 
seră parcă definitiv „Pe 
dreapta", iar altele ur
mau a fi casate.

— N-a tinut mult "acea

LÂNGĂ MG8 EŞ, LA BĂLATA
La balastiera Bălata UI, in apropierea Mure

şului, S.U.T. Deva a efectuat ample excavaţii pen
tru extragerea unor mari volume de agregate de 
balastieră, rezultând o imensă groapă, extrem de 
necesari pentru depozitarea unor reziduuri de la 
demolări — pământ, moloz, gunoaie, alte deşeuri ma
teriale.

Ar fi astfel salvate suprafeţe agricole importan
te, pe care, din păcate, se depozitează fără noimă 
asemenea materiale nefolositoare.

S.U.T. Deva consideră că agenţii economici din 
Deva care mânuiesc* reziduuri materiale, primăria 
manicîpiului ar trebui să Orienteze tot ceea ce este 
material degradat, poluant, spre această groapă de 
la Bălata 111. Iar când ea va ajunge la prea-plin, 
terenul va A înierbat şi redat agriculturii. Aşa cum 
se procedează prin Europa, in care vrem să intrăm 
cu toate bagajele.

perioadă. Adaptându-ne 
bună parte a ' producţiei 
la cerinţele zilei, am 
fost nevoiţi să reactivăm 
şi să modernizăm par
cul auto nefolosit; am 
transformat unele utilaje 
în basculante, am îm
bunătăţit confortul auto
buzelor pentru transpor
tul salariaţilor „Condor", 
am dinamizat şi ampli
ficat activitatea atelie
rului de reparaţii auto, 
căreia, cu sprijinul S.C. 
„Condor", vrem să-i spo
rim dimensiunea şi baza 
materială.

— Înseamnă că şl oa
menii, adică salariaţii 
S.U.T., sunt mulţumiţi.

— Noi credem că, In 
general, sunt. Media sa
lariului la noi este peste 
media pe ţară, tar suma 
beneficiilor ne va per
mite — nouă şi S. C. 
„Condor" S.A Deva — 
să asigurăm salariaţilor 
dividende frumuşele.

— Dacă ar trebui să 
evidenţiaţi oameni, lor* 
maţii...

— Bun întregul colec
tiv. Cu mici excepţii, 
desigur.

— Dar dacă aţi fi pri
vatizaţi...

— Poate vine şi vre
mea aia. Nouă, celor de 
la- SU.T. Deva, nu ne 
este teamă de privati
zare. Toate drumurile 
acolo duc. Mai devre
me sau mal târziu.

— Mulţumim, succes 
şi la mulţi ani 1

— Asemenea. îmi daţi 
şi mie voie ? Aş dori 
să mulţumesc întregu
lui nostru colectiv de 
la S.U.T, pentru anga
jarea în muncă şi pen
tru rezultatele obţinute, 
celor de la „Condor" 
pentru sprijinul acordat, 
beneficiarilor, clienţilor, 
să-i felicit pe toţi de 
sărbători pentru înţele
gere şi conlucrare şi să 
le doresc un an — 1995 
— mai bun din toate 
punctele de vedere.

—- De acord, dle di
rector.

DUMITRU GIIEONEA

l
Ar-

I
\

LANSARE DE CARTE
Luni, 19 decembrie şi unghiuri decente" de 

1994, ora 16, la librâ- Claudiu Târnoveanu. Car- 
ria „Casa Cărţii" Deva tea şi autorul vor ft 
va avea loc lansarea prezentaţi de scriitorul 
cărţii „Spaţii incomoda Neculai Chirica, (I.L.),

i I
t :I
\  L . J

SÂMBĂTĂ,
17 DECEMBRIE

9.00 Videotext; 10,0(1 
Observator — Antena 1;
11.00 Puls •  Violul; .12,00
Film artistic •  „Ziarul 
de scandal"; 13,30 Tele- 
medica: Trlchlneloza — 
un Pericol! (r); 14,30
Worldnet: Piaţa de date 
— Comerţul cu informa-
ţii- ,

DUMINICA.
18 DECEMBRIE

9.00 Videotext; 19,00 
Observator — Antena 1;
11.00 Week-end magazin 
(r); 12,00 Film artistic •  
„Atac Împotriva Şed 
Romrnel"; 13,30 Worldnet 
•  Muzica în America.

LUNI,
19 DECEMBRIE

15.00 Videotext; 17,00 
Observator •  Antena 1;
18.00 Retrospectiva săp
tămânii ; 18.30 Rock live: 
Genesis (II); 19,00 Film 
artistic •  „Recompensa";
20,30 Worldnet •  Cei din 
linia întâi.

SAMBATA,
17 DECEMBRIE

9.00 Reluare din ziua
precedentă: 15,00 Video
text ; 18,00 Desene ani
mate ; 18,25 Avanpre
miera filmelor; 18,30 Clip 
VIVA; 18,35 La est de 
vest; 19,35 Staruri pen
tru totdeauna; 20,00 Film 
serial •  „Femeia fantas
tică" (ep. 1); 20,50 Ţara
nimănui; 20,53 Clip VI
VA; 21,00 Film docu
mentar; 21,30 In miezul 
lucrurilor; 22,00 Cartea 
de citire; 22,05 Clip VI
VA; 22,20 Film serial# 
„K.I.T.T." (ep. 2); 23,10
Videotext.

DUMINICA,
18 DECEMBRIE

10.00 Reluare din ziua
precedenta; 15,00 Video
text ; 18,00 Desene ani
mate : 18,25 Avanpre
miera filmelor; 18,30
Film documentar; 19,00 
Film serial # „Casa din 
prerie" (ep. 88); 19,50
Clip VIVA; 19,55 Film 
serial o „Botei" (ep. 2);
20,45 Concert; 2l,45 Car- 
terţ de citire ; 21,50 Sta
ruri pentru totdeauna: 
22,15. Chestiunea zilei;
23,00 Film artistic •  
„Fraţii"; 0,30 Videotext.

‘.•.'Z.'.W.W.W.-A'.MA'.WAMAV.V

AMENDAŢI ŞI 
FĂRĂ MÂRFA
Se pare că unii din

tre „comersanţii" noş
tri nu au înţeles încă 
faptul Legea 12/1990 
prevede condiţii clare 
în care se pot desfă
şura activităţile de co
merţ. O dovedeşte şi 
faptul că, recent, în 
piaţa agroalimentară şi 
Bazarul din Deva, lu
crători ai Poliţiei mu

nicipiului /. au aplicat 
mai multe amenzi şi au 
confiscat mărfuri. Bună
oară, Octavian Căldăraş. 
clin Deva şi Zina Pop, 
tot din. Deva, au fost 
amendaţi eu câte 100 000 
de lei; Petru Sindof. 
din Dorohoi. Elena Ţin
ea, din Oră,ştie şi Con
stantin lancu, din Alba 
Iulia, cu câte 150 000 de 
lei, iar Vasile Soiu, 
din Reşiţa cil 200 000 
ele lei. (V. N-).

■.■.v .v .v r.v .v .-.v r.v .v .w rA v ,-,

Cămările
■ ţ / ... /... ...

cantinelor
(Urmare din pag. 1)

Ordine, curăţenie, bună 
servire am văzut la can
tina mare, condusă de 
dl Iulius Sterean, care ne 
spunea :

— Cu întregul colectiv 
nu avem alt gând decât 
acela de a pune pe masa 
siderurgiştilor, a tuturor 
celor care vin la cantina 
noastră, o mâncare cât 
mai bună, cât mai iefti
nă, cu putinţă. Vedeţi că 
totul este scump. Noi ne 
zbatem s&4 servim pe 
oameni cât se poate mai 
bine.

„.Două cantine de mare 
însemnătate pentru hu- 
nedoreni — siderurgişti, 
constructori şi familiile 
lor, oricine poate constata 
că şi ta acest început de 
iarnă s*au făcut eforturi 
mari pentru ca oame
nii să aibă o mâncare 
bună pe masă. In fiecare 
zi*»* ,...  ....  *«" .... \  -

PROTESTUL

PE N SIO N A R ILO R
„Constatăm cu regret că noi, pensionarii, devenim 

prin acţiunile guvernului obiectul învrăjbirii între ge
neraţii.

Astfel, în şedinţa de bilanţ a guvernului, atăt pri
mul ministru, cât şi ministrul învestit cu asigurările 
sociale au făcut afirmaţia că în această ţară un pen
sionar este întreţinut de 1,7 muncitori activi. ■

Afirmaţia este neadevărată, întrucât pensionarii nu 
sunt întreţinuţi de cei aflaţi în activitate. Sistemul de 
pensii are un caracter mutual, fiecare salariat asigu- 
rându-şi pensia prin contribuţia din perioada activă 
de viaţă.' ■■,./.

Afirmaţia respectivă instigă în acelaşi timp gene
raţiile tinere contra pensionarilor, pe care, chipurile, 
ar fi obligaţi să-i întreţină.

Amintim guvernului că o bună parte din patri
moniul naţional pe care se chinuie să-l evalueze în 
vederea unei „mari privatizări" este rodul muncii a- 
cestor generaţii de pensionari, cărora nu numai că nu 
li se asigură cum ar trebui protecţia socială, dar prin 
afirmaţia reprezentanţilor puterii li se aduce o gravă 

'.ofensă.'.:
Rezolvarea corectă a problemei pensionarilor ar fi 

reînfiinţarea „Casei Autonome a Pensiilor" şi readu
cerea în patrimoniul ei a fondurilor confiscate & stat".

(Scrisoarea este semnată de un grup de 21 pensio
nari, între care domnii Victor Biju, Constantin Barbu, 
Ilie Ghiţă, Alexandru Staicu, Alexandru Moraru ş.a.).

SIDA  —  Convieţuire sau izo lare  ?
SIDA — această impla

cabilă maladie a secolu
lui nostru, seceră mii de 

- vieţi. Este ciudat faptul 
că acum, în secolul zbo
rurilor în Cosmos,. în se
colul descoperirilor fan
tastice, permitem unui vi
rus microscopic să ne in* 
vadeze şi să ne devasteze 
fiinţa. Tocmai noi care 
zburăm în Cosmos, toc
mai noi care descoperim, 
care inovăm şi ne îndrep
tăm cu ochii minţii spre 
viitorul secol, rămânem 
neputincioşi în faţa unei 
maladii.

Ne uimeşte cu adevă
rat acest lucru, cu atât 
mai mult cu cât ne dăm 
seama, pe zi ce trece, de 
zădărnicia tuturor, stră
duinţelor şi tuturor cer
cetărilor noastre. Un vi
rus pune tot mai mult stă
pânire pe cel care este pe 
cale de a cuceri toate 
forţele Universului, de a 
cunoaşte toate legile lui 
ascunse. Este mai muH 
decât absurd.

întrebarea este; ce fa

cem în continuare? Ac
ceptăm sau nu acceptăm 
să convieţuim în viitor cu 
maladia care ucide? Trăim 
zi de zi cu spaimă, cu 
coşmarul că ne-am putea 
contamina în orice mo
ment ? Şi, în situaţia în 
care cazurile vor deveni 
din ce în ce mai nume
roase, care din variante
le posibile şi probabile o 
vom alege: izolarea noas
tră, izolarea lor sau con
vieţuirea ? Desigur, spai
mele unei posibile conta
minări ne fac să negăm 
automat posibilitatea con
vieţuirii intr-o lume cu 
bolnavi nevindecabili şi 
sănătoşi. Ideea moduri
lor de transmitere a viru- 
suiui, ideea degradării fi
zice fără întoarcere, ne 
umple de dispreţ. Şi ne 
este mai comod şâ ne izo
lăm, să ne închidem în 
faţa unOr semeni de-aî 
noştri, vinovaţi fără a 
avea vreo vină, să le 
refuzăm orice sprijin.

Nu ar trebui însă să 
uităm că, înaintea degra-

’ darii fizice, SIDA ucide 
moral, spirituali Indiferent 
de modul in care boala a 
fost contactată, soarta 
bolnavului este pecetluită, 
îi rămâne lin număr li
mitat de zile pentru a 
trăi, rămâne singur, izo
lat, poate doar cu cre
dinţa într-un miracol. Aici 
ar trebui să intervină 
rolul fiecăruia dintre noi, 
în aceea de a-1 convinge 
că nu va fi exclus din 
planul relaţiilor sociale, 
că nu-i sunt puse la în
doială capacităţile şi că 
se bucură de aceeaşi a- 
preciere.

Poate că puţina înţele
gere, puţina compasiune 
faţă de semenii noştri ne 
va face să nu mai în
trebăm în trecere „Pentru 
cine bat clopotele", ’ ci 
să ne plecăm capul cu 
întristare, ca atunci când 
am fi pierdut o parte din 
noi înşine, '

GEORGBTA MITAR, 
învăţătoare
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In urmă eu cinci ani, 
într-a Timişoara te clo
cot, se aprinsese flacăra 
libertăţii. In toată ţara 
vibra speranţa şi bucuria. 
Ar trebui aciua să- scriu 
un articol comemorativ 
şi aniversar totodată, 
„mobilizator'*, nu-i aşa?, 
fremătând de acel pa
triotism de operetă, atât 
de drag rrromâniior verzi, 
fată tesă că nu pot. Şi 
nu pot, pentru că Babe 
imposibil să eludez a- 
devărul că azi, ia cinci 
ani de la Revoluţie, sta
rea de spirit dominantă 
a naţiunii — sau a „popu
laţiei", cum Ie place 
guvernanţilor să zică — 
este lehamitea, ca să 
nu zic scârba. Lehami
tea a ajuns subiect de 
editoriale; despre ea s-a 
făcut şi un film, ea ne 
Stăpâneşte, generată de 
fiecare gest al stăpânirii 
şi al opoziţiei deopotri
vă. Să nâ se fi atrofiat 
nouă până Intr-atât sim
ţul patriotic. încât să mi 
mai putem vibra la o 
mare sărbătoare ? Nu ni 
s-a atrofiat patriotismul, 
dar nu mai acceptăm. 
şa mărşăimm în pas dic
tat. S-a văzut şi ia 1 
Decembrie, zi care a stră
lucit doar prin festivis- 
mul oficial, prin bana
lităţile cuvântărilor oca-

CONIRAPUNCT L e h a m i t e a
zionale, te vreme ce 
„biet român săracul", 
înapoi tot dând ca ra
cul, şi-a văzut de-ale 
Iui, ncmaiîndemnându-se 
nici măcar a scoate stea
gul la poartă. Tristă 
impresia aceea că ofi
cialii vorbesc intr-un 
pustiu. Unde mai pui 
că şi premierul nostru 
xilogiot a ţinut să-şi a- 
niverseze cei doi ani de 
guvernare prin vorbiri 
triumfailste. zvârlind in 
Roman şi-n Stalojan şi 
arătându-ne cât de nea
bătut ne poartă „echipa 
sa guvernamentală" spre 
capitalism, te zbor. Asta 
te timp ce bugeteăe 
noastre familiale se pră
buşesc catastrofal. Cum 
să nu te apuce lehami
tea când vezi cum fi- 
naftfiştîi guvernoiutei 
instituie bir până şi pe 
bietele ore particulare 
âîe dascălilor, te vre
me ce parlamentarii le- 
gilerează „în deplină u- 
naninritate" dreptul I» 
propria evaziune fis
cală? Şi te toţi aceşti 
ani au sporit şi revolu
ţionarii, s-au organi
zat, şi-au legiferat şi ei 
accesul la ciolan, se 
ceartă pentru întâieta

te : puţini au fost, mulţi 
au rămas! Cred că sun
tem prima şi singura na
ţie din lume care are 
revoluţionari cu certifi
cat, „cu fitanţie", cum 
ar veni... (Carragiaîe tot 
cu noi, tot cu neă.,4. 
Cum să rm te apuce le
hamitea când vezi ei 
atâţia oameni In care 
crezuseşi şi-ţi puseseşi 
nădejdea, s-au dovedit 
a fi nişte profitori or
dinari mi, te cel mai 
bun caz, nişte oare- 
cari ?

Ce e mai grav este că 
românul contribuabil la 
întreţinerea atâtor pa
raziţi şi incompetenţi cu 
Meroeddi nu mai vede 
nici o alternativă. Fiind
că opoziţia, devenite la 
un moment dat singura 
speranţă, nu mai re
prezintă azi o speranţă 
şi nici o alternativă, fn 
cinci ani n-am. văzut din 
partea ei nici un program, 
dar şi coerent de re
dresare. Iar unitatea ei 
se vădeşte doar când are 
de votat' neirapozitarea 
indemnizaţiei de şedin
ţă parlamentară. Altfel. 
Raţiu se pândeşte cu 
Coposu, Manolescu cu 
Constantinescu, Patriciu

cU Halaicu, Quintus cu 
Câmpeanu etc. etc., în
tr-o mâncătorie fără 
sfârşit, deprimantă, dis- 
trugătoare de energii şi 
bune intenţii. In eîne 
să crezi, pe cine să mi
zezi, eu cine să votezi? 
Până şi Oetavian Paler, 
unul dintre reprezen
tanţii marcanţi, integri 
şi redutabili ai opozi
ţiei, îşi Încheia un re
cent articol eu cuvinte
le : J i  tos fie cantein- 
por anii mei s i se înşele, 
să se certe şi să se în
jure după Pofta inimii 
şi să aştepte ce vor. ml 
mine îi rog să mă scuze. 
Eu na mâl aştept ni
mic";

Aceasta e lehamitea, 
aceasta-i drama; a nu 
mai aştepta nimic. Ieşi- 
vms vreodată din acest 
marasm? Poate la a 
zecea comemorare a 
Revoluţiei vom vorbi 
altfel. Poate între timp 
se va ivi omul sau par
tidul providenţial. Poa
te... Până atunci, sin
gurul gest decent pe care 
îi putem face aşi e să 
intrăm intr-o Sfântă 
Biserică spre a aprinde 
în tăcere o lumânare 
pentru cei căzuţi ucişi ‘ 
de cine ? -s» te De
cembrie

RADU CIOBANU

TÂNĂRUL REPORTER

„Deschide uşa creştine/ Că venim din,nou la tine/ 
Drumu-i greu şi-am obosit/ De departe am venita 
Din îndepărtata' Canada a poposit pentru a nu ştiu 
câta oară, pe scenele hunedorene, un om minunat, tm 
om cu suflet de român, Ştefan Hruşcă- După o scurtă 
istorioară a vieţii sale, făcută de Un minunat poet, 
George Ţâmea, băiatul cu păr bălai pătrunde în 
scenă, însoţit de nedespărţita-i prietenă, chitara. 
Zâmbind şi apoi cu vocea-i blândă într-o dulce vorbă 
ardelenească, ne urează iln bun găsit. în ochii multor 
spectatori lacrimile se ivesc, inundând fără voie faţa. 
Erau lacrimi de bucurie pentru întâlnirea cu Ştefan 
Hruşcă şi colindele sale. Ori de câte ori ascillt caseta 
sau discul cu colindele interpretate de Hruşcă, mi-1 
imaginez in chip de înger trimis de Dumnezeu.

Cu „Linu-i lin, şi iară lin“, „Coborât-a coborât", 
„Creştiniior, noi astăzi", „Ce vedere minunată" şi 
multe altele, Ştefan Hruşcă ne-a reamintit minunatele 
noastre colinde pe care cu mulţi ani in Urmă moşii 
şi strămoşii te colindau cu drag, lat insistenţa lui 
Ştefan, spectatorii mai reţinuţi, dar apoi prinşi de 
entuziasm, încep să colinde.

Când peste sală s-a aşternut liniştea; când spec
tatorii s-au îndreptat spre casele lor cu sufletele pline 
de bucurie, iham mulţumit luî Ştefan Hruşcă pentru 
că în acea seară de decembrie, alături de chitara sa 
şi de minunatele colinde, ne-a Scut sâ ttităm pentru 
două ore grija zilei de mâine. Şi ne-a reamintit că 
nu peste multă vreme, într-un oraş îndepărtat, Bethle- 
em, într-Un grajd sărac, se va naşte prunc sfânt, din 
Sfânta Fecioară. îţi mulţumim încă o dată Ştefan 
Hruşcă şi nu uita că întotdeauna vei fi binevenit 
printre prietenii tăi hunedoreni.

DANIELA JURCA, 
Hunedoara
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Jjttexaqativă
Ce sunt pantofii fără paşi?
Golfuri părăsite de apă
Sau frunze fără vânt
Unde un zbor fără păsări se-ngroapă.

Ce sunt culorile fără văz?
Oarbe lumini artificiale
Sau pete de-ntunerie fără cânt
Unde un zbor fără păsări se-ngroapă.

Ce este frudirea fără ideal?
Continuă risipire de lamentabile eforturi 
Un dar al Vieţii într-un. car mortuar.

Dar viaţa ce ne-ar fi fără iubire?
O masă a tăcerii fără tăcerea sfântă. 
Lumea doar sugerată — emoţie frântă.

MIOARA GIURGIU

Caligxaţie
O monedă veche 
descoperită sub frunzele 
efigia ansi împărat, 
o cvadrigă purtându-şi 
oşteanul In triumf 
şl frunze de aur 
ca nişte monede romane, ' 
flecare frunză poartă o 
evadriga trece dintr-un

toamnei.

anotimp

cavalcadă de frunze sfârşind 
într-o clepsidră de humă, 
aşezându-se peste o monedă romană.
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Aspect de la o lansare de carte în cadrul 
„Saloanelor Bibliofor“.
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Titlul acestei cărţi, a- 
părtrte Ia Editura Enci
clopedică, . ne obligă a 
recunoaşte că în sânul 
etniei noastre româneşti 
se rfesimt prezente 
două curente privind o- 
riginea străbună, una 
preferenţială tracică say 
dacică, iar alta romanică. 
Prudent şi bine calculat, 
autorul acestei cărţi tra
tând în modul cel mai 
temeinic ^romanitatea ro- 
mânilor", nu face nid o 
referinţă asupra temei 
surori, lăsând să se în
ţeleagă că fiecare îşi are 
partea şi valoarea ei de 
contribuţie te cunoaşterea 
etnogenezei noastre.

Pentru autor, „romani
tatea orientală", adică 
tot ce-a mai rămas din 
„Imperiul Roman in ră
săritul Europei", „se va 
identifica cu poporul ro
man", ceea ce-1 face pe 
autor să sş documenteze 
şi să redea dovezi din

această zonă în sprijinul 
tematicii sale. Astfel, lu
ăm cunoştinţă că „A- 
ceastă nouă realitate et
nică o surprindem docu
mentar sub nume propriu 
într-o scrisoare a împăra
tului bizantin Vasile al 
H-lea Macedoneanul din 
anul 980, următoarea a- 
pariţie documentară a 
românilor datează din 
anul 1020, într-un act 
emis de acelaşi împărat".

Depăşind bibliografia 
naţională, autorul ţine 
mult să releve valorile 
universale ce ne atestă 
geneza naţională, printre 
care Antonio Bonifini 
care: „rra ezită să recu
noască deopotrivă ori-, 
ginea romană corviniană 
a lui Matei şi cea ro
mână, aceasta din urmă 
fiind o confirmare con
temporană a celei an
tice".

Tot în viziune şi la 
nivel universal este pre

NOTE DE LECTURA

— istoria
u

zentat şi Mibai Viteazul, 
relatând că: „El începe 
să fie cunoscut şi apre
ciat din Spania până în 
Rusia moscovită, din I- 
talia până in Scandina- 
via; literatura vremii 
(broşuri, gazete, foi vo
lante, Aw*si, Nevve zey- 
tungen etc.) începe să-l 
identifice cu numele 
poporului. Pentru con
temporani, i] Valacco a- 
vea un sens precis: era 
însuşi Mihai — Vodă". 
Constatăm că autorul pre 
zintă eroii şi evenimentele 
în contextul istoriei uni
versale, încât nu poate 
fi contestat ca unilate
ral şi valoros numai pen

tru propria istorie na
ţională. ,

Ingenioasă şi intere
santă prin originalitatea 
ei apare şi caracterizarea 
Unirii înfăptuită de Mi
halţ „Unirea celor trei 
ţări române a realizat 
pentru prima oară uni
tatea politică a neamului, 
el însuşi unitar prin o- 
riginea romană, corvini
ană, limba unitară» le
gea ortodoxă, obiceiurile 
similare şi destinul isto
ric comun. Unirea n-a 
fost viabilă din cauza 
caracterului încă predo
minant medieval al so
cietăţii româneşti".

O calitate specifică a

prezentei opere este struc
tura ei pe coordonata su
perioară a spiritualităţii. 
In expunerile sale sunt 
relatate fapte, evenimente 
şi sunt redaţi cuveniţii 
eroi, dar trăi presus, mai 
nuanţat apar idei edifi
catoare privind epoca şi 
tematica fundamentală, 
consemnată chiar prin ti
tlul său. Un text speci
fic şi edificator este ur
mătorul: „Veacul al
XVII-lea reprezintă în 
evoluţie romanităţii ro
mânilor o etapă însem
nată. Literatura ştiinţi- 
fică a Europei barocului 
nu • îmbogăţeşte esenţial 
cunoştinţele despre ori
ginea romană: a români
lor, repetându-le la in
finit şi cu puţin simţ 
critic ea Ie transformă 
într-o manieră literar- 
ştiinţifieă. Nouă e doar 
adaptarea unor teorii u- 
maniste generale la ca
zuri concrete (Menius,

Hermelinus) ; nu trebuie 
totuşi neglijat aportul 
veacului al XVII-lea la 
răspândirea ideii roma
nităţii românilor graţie 
numărului impresionant 
de lucrări scrise în lim
bile vulgare, măi mate 
roase decât cele to lina 
ba latină".

Din seria numeroaselor 
concluzii realmente re
velatorii nu numai pen
tru tematica operei, ei şi 
pentru întreaga noastră 
istorie naţională, de va
loare deosebită par ur
mătoarele: „Cronicarii ro
mâni au realizat, la nive
lul culturii naţionale din' 
epoca de aur a spiritua 
lităţli medievale româ
neşti, sinteza dintre fon 
dttî conştiinţei autohtone 
a romanităţii şi cerceta 
rea ştiinţifică umanistă 
străină asupra începuturi 
lor românilor".

Preot Dr. IOAN 
OCTAVIAN RUBEANU
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Flash-story
REVELAŢII

INCOMODE

Şeful cartelului de la 
Medcllin, Pablo Escobar, a 
fost ucis in decembrie a- 
nul trecut ca urmare a 
unui „pact cu diavolul" 
dintre poliţia columbiană, 
un grup paramilitar, a- 
genţi ai DEA (Departamen
tul pentru combaterea tra
ficului de stupefiante din 
SUA) şi narcotraficanţii din 
(fctdi. Această înţelegere a 
fost făcută publică de de
putatul columbian Carlos A. 
Lucio, care ă anunţat Ia 
Bogate că, împreună cu 
alţi trei colegi, va prezenta 
dovezile acestei „alianţe" 
în cursul iminentei dez
bateri asupra siguranţei 
naţionale ce va avea loc 
în parlament la cererea 
guvernului.

MOARTA ERA VIE!

' Declarată moartă de 
medicii- unui spital , din, 
New York, MUdred Clark, 
86 ani, a petrecut q lungă 
oră »» jumătate într-o ca
meră frigorifică de la 
morga spitalului, înainte 
ca cineva să-şl dea seanţa 
de eroare. Acei „cineva" 
a lest infirmierul care 
trebuia să scoată „cada- 
vrsfl" din camera frigori
fică pentru a-1 preda unei 
agenţii de pompe funebre. 
Observând mişcări sus
pecte infirmierul nu s-a 
pierdut cu Stea, a desfă
cut sigiliul sacului negru 
în care se afla „moarta" 
ţi a constatat că aceasta... 
trăire., Bătrâna doamnă 
Clark fusese găsită leşi
nată fu urmă cu două zile 
în propriad locuinţă şi fu
sese trangxutati la Al- 
bany Medical Center unde, 
după o sumară examinare, 
fusese oficial declarată 
decedată. Un purtător de 
cuvănt al spitalului a de
finit întâmplarea drept 
„inexplicabilă" Ş> a anun
ţat că a fost deschisă - o 
anchetă.

PREŞEDINTELE

ARISTIDE... NU MAI 

.SLUJEŞTE"

Preşedintele statului Ha
iti, Jean Bertrand Aristide, 
a renunţat să-şi mai e- 
xercite prerogativele sa
cerdotale — după cum se 
ştie, înainte de a fi om 
politic, e preot, — răs
punzând unei cereri din 
partea Vaticanului. Pe 
baza unei norme generale 
a bisericii catolice prelaţii 
care se dedică întru totul 
politicii, nu mai au voie 
să slujească în biserici şi, 
în baza acestei stipulaţii 
Aristide fusese în urmă 
cu şase ani scos în afara 
Ordinului salesianilor. Re
întors recent în patrie el 
a' fost rugat, de către ar
hiepiscopul din Cap Hai- 
tien, monsignor Francois 
Gayot, să recunoască a- 
ceastă suspendare eclezi
astică „a divinis".

Un restaurant doar pentru gemeni
Există la New York un 

restaurant unde toţi văd 
dublu, inclusiv clienţii 
care nu au apucat încă 
să se „magnetizeze". Nu-s 
halucinaţii, .pentru că la 
„Twins" întregul personal 
lucrează pe bază de tan
demuri. Firesc, căci e 
vorba de primul „resta
urant al gemenilor", i- 
naugurat marţi, 15 no- 

- iembrie, în Manhattan, 
printr-o recepţie rezer
vată unei sute de perechi 
absolut identice de fraţi 
si surori. Care, cu a- 
ceastă ocazie, aşa cum a 
cerut protocolul oficial,

s-au prezentat îmbrăcaţi 
şi pieptănaţi în acelaşi 
fel. întâmpinaţi lâ intrare 
de un cuplu de portari 
gemeni — în notă cu am
bianţa — invitaţii au fost 
conduşi la mese de două 
superbe picoliţe, diferite 
doar prin numele În
scrise pe ecusoanele de 
identificare „Kelly, nu 
Karen“. în spatele tej
ghelei barului, împodobit 
cu oglinzi duble, o i- 
mensă fotografie . repre
zintă panorama unui sim1 

; bol arhitectonic „tema
tic", Twiri Towers, zgâ-

rie-norii gemeni din 
Manhattan.

„Am hotărât să exploa
tăm fascinaţia pe ^care o 
exercităm asupra ' oame
nilor", explică Lisa Ganz, 
codirectoare a restauran- , 
tului, împreună cu gea-, 
măna Debbie, adăugând 
că ideea acestui „Twins" 
le-a venit în 1992, fiind 
însă nevoie de doi ani 
pentru a găsi fonduri 
pentru finanţarea pro
iectului şî, mai ales,-pen
tru a selecţiona persona
lul compus exclusiv din 
gemeni.

Voise să o înece în cada 
de baie, dar nu a reuşit. 
A doua zi, dimineaţa, a 
încercat să-i înfigă un cui- 
în ceafă: â ratat iarăşi; 
Acum se află la închisoare. 
Şi meditează probabil a- 
•supra propriei neputinţe. 
Soţia lucrează, el e şomer. 
Soţia are bani, are suc
ces, el e un falit, un „bun 
de nimic". Şi nu a fost 

' în stare nici măcar^ s-o 
ucidă! ■

O poveste de Ordinară 
nebunie — cum ar fi 
spus Charles Bukowski, ge
nialul portretist alunder-

Frustrat şi dezamăgit, 
încearcă să-şi asasineze 

soţia
ground-ului sufletesc al o- 
mului de azi, dispărut a- 
nul trecut. Ca fundal, Lon
dra. Ca protagonişti, un 
„liniştit" cuplu de bur
ghezi britanici, al căror 
nume poliţia s-a abţinut 
să-l releve. Bărbatul, care 
a încercat de două ori 
să-şi asasineze soţia, era

obsedat de ideea că şi-a 
pierdut rolul de cap âl 
familiei. Se' simţea estom
pat de o figură feminină 
prea puternică: excelentă 
programatoare într-o firmă 
de computere, care lucrează 
în City, se întoarce seara 
acasă la volanul unui auto
mobil de lux şi reuşeşte.

Primul ministru Wal- 
demar Pawlak, 35 ani, 
se află în centrul unor 
dezvăluiri privind un 
scandal economico-şenti- 
mental, devenind din a- 
ceastă cauză ţinta unor 
critici din ce în ce mai 
dure ale partenerilor la 
guvernare din cadrul A- 
lianţei stângii democrate, 
fostul partid comunist. 
Premierul, care este li
derul Partidului agrarian, 
filo-protecţionist şi tot 
mai aproape în ultima 
vreme de ierarhia ecle
ziastică şi de preşedintele 
Loch Walesa, ar fi pro
movat acorduri guverna
mentale pentru mai multe 
miliarde de zloţi în fa
voarea unei firme de

nqmai din salariu, să asi
gure echilibrul bilanţului 
familial şi să satisfacă toate 
dorinţele copiilor. Com
plexul de inferioritate s-a 
transformat curând într-o 
profundă stare depresivă. 
Apoi, puţin câte puţin 
angoasa a devenit agresi
vitate.

Se pare că ultimul ele
ment care a trezit în el 
impulsurile ucigaşe a fost 
vizionarea unui film, „în 
pat cu duşmanul", în care 
actriţa americană Julia Ro- 
berts interpretează rolul 
unei femei persecutate de 
un soţ viole»» şi posesiv.

produse electronice care ' 
are printre managerii săi j 
pe Anna M., „doamna i- I 
nimii sale", o fermecă- ! 
toare femeie, divorţată, | 
cu care pan Pawlak în- ■ 
treţine relaţii — nu doar I 
platonice, afirmă săp- , 
tămânalul varşovian I 
„Wprost", încă din 1991. j 
Conform revelaţiilor din i 
numărul apărut pe piaţă I 
joi, 17 noiembrie a.c., al j 
acestei foarte populare I 
reviste poloneze — ce 1 
dedică întreaga copeytă | 
„femeii fatale a primu- , 
lui ministru", în luarea I 
unor importante decizii j 
ale guvernului polonez, I 
au contat mai. mult nu- ; 
rii doamnei Anna decât i 
interesele politice, !

A fost un „super-spion" 
şi a reuşit să furnizeze 
Pactului de la Varşovia 
documente în măsură să 
ofere o viziune de ansam
blu a strategiei NATO, 
dar şi a planurilor tactice, 
aşa încât, în cazul unui 
război. Alianţa Atlantică ar 
fi suferit înfrângeri zdro
bitoare, fatale poate pentru 
lumea occidentală. Din a- 
cest motiv Rainer Rupp,

„Topaz“ — condamnat!
înalt funcţionar german la 
NATO, aflat în slujba ser
viciilor secrete din Berli
nul de Est cu numele 
conspirativ de „Topas" 
(Topaz), va trebuie să e' 
xecute 12 ani de închisoare. 
Tribunalul din Dusseldorf, 
judecându-i faptele, l-a re
cunoscut vinovat de înaltă

trădare. Super-agentul, a- 
cum în vârstă de 49 ani, 
a activat la sediul Orga
nizaţiei Atlanticului de 
Nord din Bruxelles, din 
1977 până în decembrie 
1989. De altfel, ultimele 
documente ultra-seerete pe 
care le-a transmis la HVA 
(serviciile de spionaj din

Berlinul răsăritean) şi 
KGB sunt datate chiar din 
decembrie 1989, aşadar la 
o lună după prăbuşirea 
Zidului. în motivarea sen-» 
tinţei se precizawă că „a- 
cest lucru a cr» t pentru 
siguranţa externi a Repu
blicii Federale a Germa
niei şi a aliaţilor «ăi peri
colul unui dezavantaj deo
sebit de grav" faţi de încă 
existentul Pact de. la Var
şovia.

SIDA, RĂZBOAIE ŞI ROCK AND ROLL
Pentru cine crede în el, 

Nostradamus e mai bun 
decât orice carte de isto
rie. Mult mai bun, pentru 
că el relatează şi ceea ce 
nu s-a petrecut încă. In 
1995, de pildă, conform 
profeţiilor anticului pre
zicător, vom vedea destule: 
un „anticrist" se va ivi 
în Orientul Mijlociu, prin
ţul Charles de Galles va 
fi încoronat ca rege al 
Angliei, generalul Colin 
Powell va deveni vice
preşedinte al SUA în lo
cul lui Al Gore, Madonna 
va avea un colaps nervos, 
SIDA îşi va întinde um
bra paste, două treimi ale 
omenirii... .'

Toate profeţiile cuprinse 
în enigmaticele catrene 
ale lui Nostradamus sunt 
dezvăluite de două noi 
cărţi apărute în această 
toamnă, una a englezoaicei 
Valerie Hewitt, cealaltă a 
americanului John Hogue.

în „Nostradamus — 
cheia prezicerilor sale".

Valerie Hewitt descifrează 
complexul --sistem de „co
dificare numerică" folosit 
de medicul şi astrologul 
francez de la 1500. Aşa 
au putut fi citite cu anti
cipaţie mărirea şi decăde
rea unui Napoleon sau 
Hitler, de ce nu şi a. Mă- 
donnei?

speriem excesiv, nu-i încă" 
vorba de sfârşitul lumii: 
Nostradamus fixează dată 
Judecăţii de Apoi abia. în 
anul 3797 de la venirea 
Mântuitorului.

Gei doi exegeţi moderni 
ai lui Nostradamus îşi 
critică unul altuia reşpec- 
tivele metode de analiză.

NOSTRADAMUS A PREVĂZUT TOTUL

în „Nostradamus, noile 
dezvăluiri", John Hqgue 
încearcă o exegeză mai 
tradiţională a celor _ 942 
catrene, ajungând la re
zultate „ şi mai îngrijoră
toare. Astrologul Caterinel 
de Medicis „prezintă o Vi
ziune de coşmar a sfârşi
tului de secol al sXX-lea: 
un dezastru nuclear,,SIDA 
şi un al treilea război 
mondial vor face ca mi
leniul al treilea să în
ceapă prost. Dar să nu ne

fiind la rândul lor persi
flaţi de un al treilea „in
terpret" al textului me
dieval, James Randi, auto
rul urnii volum, „Masca 
lui Nostradamus", în care 
susţine nici mai mult, ' 
nici mai puţin că „Centu
riile" lui-Nostradamus sunt

o îngrămădire confuaS de 
versuri din care fiecare 
poate înţelege ceea c« do
reşte.

In. ceea ce ne priveşte, 
nu ne facem iluzii. Iitidi- 
ferent dacă surit adonă- 
raţe saU nu, profeţiile pe 
care încercăm să le citim 
în versetele medievale, al 
căror ecou a fost amplifi
cat de cultura populară a 
unei Frânţe bântuite de 
foamete şi ciumă, sunt o- 
ricum mai „curate" de
cât speculaţiile ce se fac 
pe seama lor. Şi care, în 
aceste zile, nu sunt deloc 
străine, cu siguranţă, de 
apropiata proiectare, în 
sălile de cinematograf din 
Europa şi America, a unui 
nou film ce are ca figură 
centrală imaginea magu
lui medieval.

AGENŢIA STORY PRESS
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jFIlni-story
MADONNA 

REVINE 

PE PLATOU ,

Madonna va fi pro
tagoniste noului fUm 
regizat de Quentin Ta- 
rantino, regizorul lui 
„Pulp fiction", care a 
obţinut , Marele, pre
miu („La Palme d’Or?) 
la ultimul festival de 
la Cannes. Filmul se 
Va numi „Four Rooms", 
Să ne aducem aminte 
că Madonna a mai „a- 
părut" şi intr-un film 
semnat Tarantino, „Hie
nele",. în care îşi gă
sise loc o parodie după 
„Like a .vergin?, cân
tecul mult discutatei 
popstar.

CĂPITANUL 
DIN „STAR ŢBEK"

, MOARE DE 

DOUA ORI

In „Star Trek — ge
neraţia următoare", al 
Mw film al se
riei, o dată cu schim-5 
barea gărzii la condu-! 
cerea astronavei Enter- 1 
Prise, ' miticul căpitan ! 
Kirk moare ' de doua 
ori- -Aste deoarece pri
ma moarte (cu un i pum
nal in spate) a fost 
considerată de fanii
săi, care au văzut fil
mul în avanpremieră, 
drept prea puţin spec
taculoasă.

CHER ÎŞI VINDE 

OBIECTELE PRIN 

CATALOG

Cher şi-a tipărit un 
catalog stil „PostaImar-5 
ket" („Comerţ prin«|
poştă") pentru linia saţ 
de îmbrăcăminte, ma
chiaj şi bijuterii. Multe 
articole, toate de inspi
raţie medievală, sunt! 
reproduceri ale obiecte-• 
lor aflate In vila sa 
din Maîibu. Succesul 
este deja enorm: servi
ciul „clienţi" primeşte ţ  
ccq, 1500 cereri pe zii! >
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII 
O „Căsătoria nu e ceva indiferent : 

ea este un mare bine sau un mare rău, 
o mare linişte sau o mare tulburare... Ea 
înseamnă o foarte dulce şi plăcută viaţă 
dacă e bine făcută; sau un târg prime 

. dios, o legătură foarte spinoasă, o crudă 
\ sclavie, dacă ea este rău nimerită*. 
j PIERRE CHARRON

PRIN „PARADISUL" CĂSNICIEI [
•  „Căsătoria este actul cel mai de seamă din 

via{a omului. Înainte de a-1 săvârşi trebuie să se
, gândească serios. Intr-o căsătorie totul trebuie să fie 
de acord: şi ideile, şi principiile, şi gusturile".

PLUTARH
•  „Unde există căsătorie fără dragoste, va fi 

dragoste fără căsătorie".
PROVERB ENGLEZ

'•  „Când păcătuieşte nevasta, si bărbatul e vi
novat". PROVERB ITALIAN

•  „Cine se căsătoreşte în grabă se căieşte pe-nde-
leţe". PROVERB FRANCEZ

•  „Prima căsătorie este o cupă cu. miere, a doua 
o cupă de vin, iar a treia o cupă cu otravă".

PROVERB IUGOSLAV
•  „Se cere mai mult într-o căsătorie decât patru 

picioare goale într-un pat".
1 PROVERB ENGLEZ

•  „Păcatele părinţilor sa răsfrâng asupra copiilor".
EURIPIDE
Selecţie de 1UE LEAIIU

iBTTf M M M  _|

•  O tânără se întoarce 
de la examenul de şofer.

— Ei? — o întreabă ta
tăl, cum a mers?

— Nu ştiu. :
— Cum nu ştii? Instruc

torul nu ţi-a spus; nimic?
■ —- N-a zis nimic. L-au 

dus imediat la urgenţă...

o Un băieţel îşi înso
ţeşte tatăl la un proces. 
Văzând un judecător îm
brăcat în togă şi cu pe
rucă, copilul întreabă:

— Tată, de ce domnul 
acela s-a îmbrăcat în fe
meie?

— Pentru că trebuie să 
vorbească mult...

. •  Un sergent de la in
fanterie explică efectele 
gravitaţiei:

— De exemplu, dacă 
aruncăm o piatră, ea cade 
la pământ ca rezultat al 
gravitaţiei. - ;

— Dar dacă piatra cade 
în apă ?, întreabă un sol
dat. . ■ - ■

— In această situaţie nu 
mai e treaba infanteriei, ci 
a marinei...

o întorcându-se acasă, 
soţul îşi găseşte nevasta 
în pat cu un amant.

— Tu aici?, sare ea sur
prinsă. In cazul ăsta, ci- 
ne-i bărbatul de lângă 
mine?!

•  La sfârşitul slujbei, 
observând Că pe tava pen
tru donaţii s-au adunat şi 
trei monezi de câte un 
penny, preotul zice, glu
mind: .
. — Constat că printre 

noi se află şi un scoţian,
— Trei, părinte, trei 

suntem !, precizează o voce.

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAIIU

1 IU B IN D  ÎN  T A IN Ă
|  „Iubind în taină, am ochii tăi, cum nu simte 
l păstrat tăcere..." ; numai căldura cu care il in- 
ţ Eminescu a putut spune conjori atunci când îl 
i aceste cuvinte şi cât de priveşti? Iubeşti şi eşti 
1 minunat le-a spus. Taina o torţă vie, dragostea te 
ţ dragostei de la început, arde pe dinlăuntru, nu 
l când iubeşti o persoană mai vezi, nu mai auzi, 
/ fără' să-i spui nimic, a- nimic altceva ; decât EU 
l cea dragoste absolută nu te mai interesează, 
y când cel pe care îl iu- totul se transformă în 
t beşti este' totul pentru cenuşă şi peste toate doar 
i tine. Ai vrea să ştie toată El rămâne biruitor ase- 
j) lumea despre - dragostea meni unui zeu. Mergi

pe stradă şi parcă zbori, 
citeşti, dar literele nu 
pot alcătui decât numele 
Lui. Că e noapte sau zi, 
visul tău se continuă şi 

ta, acel „coupe  ̂de fou- oriunde ai privi vezi nu- 
dre“ — cum îi spun maj chipul său. Păstrezi 
francezii — te mistuie tăcerea şi dragostea ne- 
precum un foc. îl iu- împărtăşită se transformă 
beşti, nimic şi nimeni |n chin,' focul te mistuie, 
nu mai pdate sta în ca- eşti însuşi focul etern ce 
lea iubirii, ai vrea să-i se hrăneşte din propriile 
spui şi totuşi nu poţi t,ă,‘5,*î 

Taci,

J E M E R

totuşi nu 
şă-i spui nimic, 
doar ochii vorbesc şi te 
doare că El nu înţelege. 
Cum nu înţelege că fo
cul ce te mistuie ar tre
bui să lumineze în ju
rul tău, când o mare de 

, dragoste se revarsă din

* • * • * • » • * •

„ M U R P H Y  S .A .“
•  Legea bunicului Char- 

nock ..■■■■..
Nu înveţi să înjuri cu 

adevărat până când nu în
veţi să conduci un vehicul.

•  O axiomă a lui O’ Toole
Un copil nu-i de-ajuns, 

doi copii sunt însă prea 
mult.

•  Legea lui Booker
Un gram de aplicaţie 

practică face cât o tonă 
de abstracţie teoretică.

•  Teorema lui Stockmayer
Dacă pare uşor, e greu; 

dacă pare greu, este a- 
proape imposibil.

flăcări, mori şi reîmiii 
asemeni păsării Phoenix. 
Dar lumea îşi continuă 
mersul, cataclismul iubi
rii te-a zdruncinat numai 
pe tine în timp ce El 
pleacă la braţ cu o alta...

■■VC-: ina dBleanu

■ • •  • • *  • ■■*= • *  *
•  Prima lege a deţinăto

rilor dc funcţii
Să fie realeşi!

•  Axioma pipei »
O pipă oferă omului în

ţelept timp să gândeâscS 
şi prostului ceva să ţinU 
în gură.

Selecţie de 
ILIE LEAIIU• • • • • • # • » • * * • * • * *• •♦•*#»« * • * • •

NU-I TOTUNA
.  ■
fii |

— Să culegi coarne sau 
să ţi se pună coarne,

—■ Să ai cruce, la gât 
sau să ai cruci în sânge,

— Să ai obraz sau să 
fii obraznic.

— Să călăreşti sau să 
fii călărit

— Să ai şcoală şi să-ţi 
lipsească cei şapte ani 
de-acasă.

— Să pici de somn sau 
să pici de prost

■— Să ai cap sau să 
fii căzut în cap.

— Să cânte cucul sau 
să-ţi cânte- cucui.

— Să ai-'cruce în săn 
sau să al- cruce la cap.
, — Sărfii cineva sau să 
fii-un.oarecare.

— Să fii om de ispravă 
sau un neisprăvit

— Să fii milos sau si 
fii nemilos.

— Să ai aur şi să nu 
ai inimă.

— Să uiţi sau să 
uituc.

— Să- fii curajos sau ] 
să fii fricos.

— Să stai în genunchi 
sau să .fii îngenuncheat

— Să fii om sau să fii
neom. ■ V ' *>

— Să fii om cu minte 
sau $ă-ţi pierzi minţile.
. — Să- fii flămând, sau 

să mori <îe foame..
— Să te duci cu driş-

ca sau să te dubă cu _ 
drişcâ. . ■

Culese de 
N. ZAMFIR

Desen de CONSTANTIN GAVBILA
I

• 10

ORIZONTAL: 1) Volume considerabile 
pentru somităţi în materie; 2) Otrava 
lentă din pocalul melancoliei — Piesă de

contact cu execuţie promptă; 3) Specia
list patentat în evoluţii Ia inele — Apa
najul cavalerilor în slujba doamnelor 
(pl.); 4) Procedeu local de conservare a 
portretelor *— Evantai .de şoapte lângă' 
obrajii grădinii —, încheiere clasică rea- 
lîzată la parada modei; 5) Mirajul obse
dant al colecţionarului de preţiozităţi 
(pl.); 6) Consemnat ad-hoc la inţrarea
într-un bloc; 7) Propulsor cu efect în 
sfera de impact — Rezultat surpriză la o 
întâlnire dură — Recunoaştere simbolică 
acordată unei uniforme; 8) Vetust con
ducător autohton în sala tronului — 
Strâns în expresie, într-o ipostază puni
tivă; 9) Cursă de rezistenţă cu urt ridicat 
nivel tehnic — Arme tradiţionale in răz
boiul rozelor; 10) Remarcat de facto că 
model de prezentare.

VERTICAL: 1) Specie de urzică utili
zată în terapia metehnelor; 2) Dulceaţa 
mirifică a fructului oprit — Tratat cu 
îngăduinţă într-un stil personal; 3) Sta- 
tion-service pentru încărcarea bateriilor 
— Sindromul hibernal... al proastelor re
laţii; 4) Masiv reprezentat în contextul 
unei escale acvatice — Practică ocazio-, 
nală consfinţită prin tradiţie; 5) Pichet 
de graniţă margine de ţară — Simbolic

semnal pe drumuri paralele; .6) Revenire 
economică deseori subscrisă — Sufletul 
rătăcitor al mirificelor flori; 7) Popular 
exerciţiu de încălzire la un maraton sen
timental — Navigatori solitari pe marea 
liniştei; 8) Contactat pentru o dispută de 
mare acuitate — Siluetă boreală cu de
coraţii frontale; 9) Convertit indubitabil 
la fondul lichid — Trofeu pentru adepţii 
stilului beat; ÎO) Destinul implacabil pre
văzut cu siguranţă. .

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„MALEABILE" APARUT IN ZIARUL 

NOSTRU DE SÂMBATA TRECUTA:

1) ATRIU — LIRA; 2) ROI — SAMSAR: 
3) MATROZ -r- TIC: 4) AR — ARIDE — 
A; 5) TIV — LOTUS; 6) GEANA — CIR; 
7) R — RĂCIT — ZO; 8) IŢA — ILICIT; 
9) MESADA — ACE; 10) ANIN — RA
TAT. . ; r:-' '

Soluţia problemei din sâmbăta trecută:

L Nf3 ! Rd3 2. Ndl mat
2. O—O—O mat! ‘ 1. ------- b3
1. ------Rb3 2. Ne4 mat

,MATtN 2 MUTĂRI "
ş  Controlai poziţiei :

Alb: Rh5, Dg4, Tg6, Tg8, Nf5 

Negru: Rh7, De8
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S F Â R Ş IT  D E  C A R IE R Ă ,

Î n c e p u t  d e  l e g e n d ă ..

I

î
Ii
I

|  21 iunie, Boston, Fox-
* bora Stâdium, 57000 de t spectatori, temperatura 
,  72,0 F (doar suntem în

SUA 1), Pe gazon îşi fac 
intrarea echipele! La a* * 
pariţia argentinienilor, 
toate camerele de luat 
vederi îl caută pe căpita
nul lor de echipă. Şi me
rită „efortul". Banderola 
de „şef de echipă" e di« 
nou pe mâna stângă a 
lai Diego.

J După o lungă absenţă, 
AS-uI argentinian rea- 
■  pare pe gazon şl pare 

1 hotărât să-şi facă o re» 
î  intrare pe măsura renu- 
I  meiul, De altfel, Ma» 
s radona şi IiiUa (acesta 

va apărea 4 zile mal 
târziu pe „scena" World 
Cup-ului, devenind cel 
mai în vârsta jucător 
prezentat vreodată la vin 
turneu final ai c. M- de 
fotbal), sum singurii ju
cători prezenţi la Cupa 
Mondială '94, care nu au 
jucat la nici o echipă de 
club în ultimul an.

Maradona, care a slă
bit vreo 8 kg ca să poa
tă veni în America, a 
rămas mulaşi fin tehni- 
cian, deşi nu mai a- 
leargă ca-n tinereţe. Ar
gentinienii nu au pro
bleme cu grecii şi la 
pauză conduc cu 2—a, 
prin golurile lui Batista» 
ta. Şi vin* minutul 60! 
Argentina e în atac, ţi- 
nându-i pe greci mai tot 

|  timpul în propriul careu.

Mingea circulă Ia argen
tinieni, ca la biliard, mai 
ales pe traseul Balbo — 
Maradona — Batistuta — 
Maradona. Decarul ar
gentinian preia şi şu- 
tează. Mingea „îl ascul
tă" şi scutură plasa 
porţii lui Miron. Gale
ria alb-albastră e în de
lir. Maradona s-a întors! 
Şi nu oricum, d  mar

tr-o manieră sud-ameri- 
cană. Telexurile încep 
să-şi facă datoria, trans
miţând în lumea largă 
ultimele ştiri. Şi majo
ritatea sună cam aşa: 
„Argentina se strânge în 
jurul lui Maradona şi 
câştigă meritat".

Intr-adevăr, frumos 
eombttek-ul iui Marado
na. Noaptea se aşterne

m
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când un gol la World 
Cup USA »94. Deci, din 
nou ^.TENTUr la nr. 
10 al Argentinei. Spre 
final, Diego e Înlocuit de 
Orega şi Argentina În
ving* lejer cu 4—0.

25 iunie. Aceeaşi arenă 
şi temperatură şi apro
ximativ acelaşi număr 
de spectatori. De data 
asta Argentina Întâlneş
te Nigeria, campioana 
en titre a Continentu
lui Negru. Şi iată că 
Siasio deschide scorul în 
minutul 8. Alb-aibaştrii 
strâng rândurile, având 
în Maradona un strateg 
de excepţie. Şi egalează 
prin Cannigîa, în minu
tul 22, jar 6 minute mai 
târziu, Diego 8 „vede" 
bine plasat pe Cannigia, 
care ts» face di» nou' 
datoria: 8—l. Meciul se 
termină eu 2—1 pentru 
Argentina şi tribuna alb- 
alhastră ovaţionează în-

tâcută peste întreaga A- 
merlcă. A doua zi însă 
apare bomba; Diego
Maradona a fast găsit po
zitiv Ia testul antido
ping făcut după meciul 
cu Nigeria! Nu se fac 
Insă speculaţii, da» se 
face o nouă. expertiză. 
Rezultatul însă e iden
tic cu în probă
se găsesc S compuşi ai 
efedrinei, ce se află pe 
lista a 2-a de substanţe 
interzise de FIFA, care 
îl şi suspendă Imediat pe 
Maradona de la jocuri
le World Cup-ului.

Diego recunoaşte că a 
luat pastilele respective 
(nu sunt droguri, ci me
dicamente ce sunt reco 
mandate bolnavilor de 
astm bronşie !) şi nu in- 

, vlnevâţeşte pe nimeni. 
Argentina continuă fără 
Maradona şi pierde (8—2) 
cu Bulgaria, îl pierde şi 
pe Cannigia (oare i-a

fost teamă blondului a- 
tacant că îl aşteaptă a- 
ceeaşi soartă ca Mara
dona şi deci automat va 
fi suspendată echipa din 
competiţie) şi pierde 2—3 
în faţa României, în 
unul dintre cele mai 
frumoase meciuri ale 
turneului-

Maradona a rost exclus 
din lotul argentinian 
imediat după verdictul 
comisiei medicale de ax» 
pertizâ, dar vai post de 
televiziune din Argenti
na îl acreditează imediat 
ca şi comentator. Palidă 
consolare I Pentru că 
Diego se simte tn lar
gul său când simte cram
poanele „muşcând" din 
gazon şi nu când are 
căştile pe urechi. Mai 
muh decât atât, Diego 
îşi dă seama (cam târ
ziu) că nu-î poate aju
ta pe coechipierii din 
tribună, şi plânge. Până 
la urmă, Maradona a'fost 
suspendat de FIFA pe 
15 luni. A vrut sâ eetf- 
tinue, să joace fotbal, 
apoi a ajuns antrenor la 
echipa Mandiyun. Re
zultatele slabe obţinute 
de formaţia sa a- făcut 
să anunţe că vă părăsi 
echipa.

Păcat! începuse atât 
de frumos Ia World 
cup m i  |

PAVBt FLORIN FU5ŞA, j 
Deva . ;
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LUNI. 19 DECEMBRIE 

r V R t
13.00 Interferenţe; 14,00 Actualităţi:

14.10 TVR laşi; 14,50 TVR Cluj-Napoca! 
15,» TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi:
16.10 Avanpremieră TV; 16,25 Turism 
şi agroturism; 17,00 Em. în limba ma
ghiară; 18,30 Legenda lui Zorro (da.); 
1M8 De luni până luni; 19,30 Salvaţi de 
clopoţel (s): 20,00 Actualităţi, meteo, sport;
20.45 Curbe periculoase (s„ ep. 7); 21,40 
Vest-Est şi retur: Vox popul! vox del; 
22,05 Teatru TV: „Cei din urmă" de 
Maxim Gorki, regla Radu Pencitdescu; 
0,00 Actualităţi; 0,15 Cultura în lume; 
0,40 Anul sportiv 1994. Retrospectivă: 
rugby.

T V R 2
14.00 Actualităţi; 14,10 Pollţîea între 

ideal şi real; 14,40 Videoteca melomanu
lui; 15,10 Caleidoscop (Worldnet); 15,30 
Atlas; 16,00 Desene animate; 16,30 Suc
cesoarea (s); 17,00 fn direct economia;
17.40 Mala Mujer (s„ 114); 18,30 In faţa 
Dvs: Revoluţia din '89; 20,00 Actualităţi; 
20.35 Arte vizuale; 21,00 ŢVM — Mesager;
21.30 Tribuna nonconformlştilor; 22.00 
TV5 Europe; 22,30 Santa Barbara (s., 68;; 
23,15 La capătul pământului (NBC); 24,00 
Jazz-club: Klaus Konig Orchestra.

MARŢI, 20 DECEMBRIE 
T V R I ;■

7.00 TVM — Telematinal; 10,05 Tom 
şi Jerry (d.a./r); 11,05 Sclava iubirii (f/rt:
12.40 Desene animate; 13,10 1001 audiţii;
14.10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-NY; 16,10 Fii 
ţu însuţi! Tinerii revoluţionari: învinşi 
sau învingători?; 16,50 Helsinki — oraşul 
alb ai Nordului (do); 17,05 Convieţuiri. 
Armenii; 18,00 Totul despre muzică (cs);
18.30 Desene animate; 19,00 Ciio: „Viaţă 
dăruindu-le..."; 19,3© Helene şi băieţii (s. 
Franţa); 20,00 Actualităţi, meteo, sport;
20.45 Fraţi si surori <f, It., 1991); 22 40
Reflector. Bani... negri pentru zile... albe;

(t

SlîlfO GEZA 
visare*'.

Simeria: „Fereastră spre

23.10 Muzicorama; 23215 Actualităţi; 23,50 
GosgU 0 3  Nesfârşita graţie a muzicii.

v. TVR 2
7.06 L* prima oră; 8,00 Ora de muzică; 

103)0 Telejurnal Worldnet; 10,30 Ream- 
ker — dansul zeilor (CFI); 11,30 Desene 
animate; 12,06 Teatru TV (r); 142)0 Ac
tualităţi: 14,88 Ecran de vacanţă: 15,10 
TeU-documentar; 16,00 Desene animate; 
162W Succesoarea (s>; 17J0 Măseaua de 
minte; 17,40 Mala Mujer (*., 115); 18,30 
23 de milioane; 20,00 Actualităţi; 20,40 
Ritmuri muzicale; 21,00 TVM — Mesa
ger; 21,30 Intre da şi nu; 22,00 TV5 E- 
urope; 22,30 Credo; Muzica liturgică; -23,45 
Eurogol.

MIERCURI, 21 DECEMBRIE 

TVR 1
7.00 TVM — Telematinal; 10,05 Micro- 

recital G.Cotabiţă; 10,20 Desene animate; 
10A0 Vidcolexicou; 11,50 Mod» »e meri
diane (NBC); 12,20 Mala Mujer (s/r); 13,10 
1001 audiţii: Sibiul muzical; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR CIuj-N.; 16,10 Anul sportiv 
’94. Retrospectivă: handbal masculin; 17,00 
Microrecitai Elena Cârstea; 17,15 Alfa şl 
omega; 18,00 Ansamblul folcloric „Tran
silvania" din Baia Mare; 18,30 Deşerte 
animate; 19,00 Cronica unor zile încâlcite;
19,30 Ilelene şl băieţii (s); 20,00 Actuali- 
tăţi, meteo, sport; 20,45 Dr. Quinn (s„ ep. 
30); 21,45 Noi frontiere; 22,25 Enigma (cs); 
22,55 Confluenţe; 23,45 întâlnirea de la 
miezul nopţii.

TVR 2
7.00 La prima oră; 92)0 Ora de muzică;

10.00 Telejurnal Worldnet; 10,30 Apa şi
omul; 11,30 D a.; 12,30 întâlnire cu An
samblul „Doina"; 13,00 Memphis, portret 
muzical; 14,10 Expediţii la noi acasă; 15,05 
De lingua latina; 15,30 Lumea financiară 
a iui Adam Smith; 16,00 D,a,;16,30 Suc
cesoarea (s); 172)0 Mini-eco; 17,40 Mala
Mujer (s); 18,30 Em. in limba maghiară;
20.00 Actualităţi; 20,25 Ritmuri muzicale;
21.00 TVM — Mesager; 21.30 Pro memo
ria; 22,00 TV'5 Europe; 22,30 Santa Bar
bara (s., 69); 23,15 Cafeneaua literară.

JOI, 22 DECEMBRIE 
TVR 1

7.00 TVM — Telematinal; 10,03 Tom şi
Jerry (d.a.); 11,05 Mala Mujer (s/r, 2 ep.); 
12,45 Desene animate;' 13,10 1001 audiţii;
14.10 TVR Iaşi şi Cluj-Napoca; 16,10 Di

vertisment internaţional; 16,40 Revoluţia 
română: cont activ, cent pasiv,„; 17,40 
N&lenium: „Scc. XXI: drepturile omului 
—. o nouă religie" (inv. A- Năstase); 18,25 
Desene animate; 192» .Medicina pentru 
t*ţi; 19M Helent şi băieţii $); 20,00 Ac- 
teatităţl, meteo, sport; 20,40 O zi pentru 
viitor: 22 dec. m  <- 22 dec. ’94; 21,48 
Oi» bogat, om sărne (s); 22,40 Reflecţii 
rutiere; 22,35 Simpozion; 23,40 Actuali- 
tăţfc 0,00 Fbrsyte Saga (s., ep. 23).

TVR 2
î.00 La prin» oră; 9,00 Uverturi wag

neriene; 18,00 Telejurnal Worldnet; 10,30 
Atlantida. Delta Athabasca; 11,30 D.a.;
12.00 Noi frontiere (r); 12,40 Să nu ne 
facem iluzR (CFI); 13,30 Confluenţe (r);
14.00 Actualităţi; 14,10 Ecran- de vacanţă;
15,10 Mag. social; 17,00 Ceaiul de la ora 
5; Invitat Moş Crăeiun; 19,00 Emisiune 
ta limba germană; 20,00 Actualităţi; 20,40 
Rfcnuri muzicale; 21,00 TVM — Mesa
ger; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 întâm
plările vieţii (f. Fr./Italla ’69); 0,25 Euro
gol; 0,55 Shirley Bassey în concert.

VINERI, 23 DECEMBRIE
TVK. «

7.00 TVM -- Telematinal; 10,20 Desene 
animate; 10,50 Curcubeu; 11,50 MTV: no
utăţi muzicale; 12,20 Mala Mujer (s/r); 
1340 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şl TVR 
Cluj-N.; 15,45 Orizont japonez; 16,00 Pom
pierii vă informează; 16,15 Actualităţi;
16,30 Em. in limba germană; 17,30 Pro 
Patria; 18,00 Festivitatea de premiere a 
celor mai buni sportivi români ai anuluj
*94; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 
Tezaur folcloric; 21,30 Un copil numit 
lisus (f. Italia, 1989, p, I); 23,10 Viaţa 
parlamentară; 0,00 Melodii de ieri şi de 
azi; 0,30 MTV: Euro Top 20.

T V R  -8 '
7.00 La prima oră; 9,00 Ora de muzică;

• 10,00 Telejurnal Worfdnet; 10,30 Magazin
satelit; 11,30 Da.; 12,00 Simpozion (r);
12,45 Videoclipuri; 13,00 Vârstele peliculei 
(r); 14,00 Actualităţi; 14,10 Varietăţi in
ternaţionale; 15,00 Arena; 16,00 D.a.; 16,30 
Cercul de piatră (s. Brazilia); 17,00 Bursa 
invenţiilor; 18,10 Mala Mujer (s„ 117);
19.00 Univers muzical românesc; 21,00
TVM — Mesager; 21,30 Oameni care au 
fost; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Muzica e 
viaţa mea!; 23,00 Teatru TV: „Vacanţă 
de Crăciun", —»•?—<„ '

1 JWâW NVOW WWWVVW W

SAMBATA, 24 DECEMBRIE 

|V  R 1

7,00 Bună dimineaţa... din Basarabia;
9,00 Ajunul Crăciumrfoi; 10,00 Eu şi Mc 
Ge* (s , ep. 12); 1 0 4 0  Pas eu pas: 11.15 
Angelica, marchiza tagefilor; 13,10 1001 
audiţii; 1L0O Actualităţi; 14,10 Turnul 
Babei; 19,00 O, ce veste minunată!; 20,00 
Actualităţi, meteo; 20,45 VIS de iarnă;
21,30 Kojak (s); 23,00 Actualităţi; 23,15 
Am plecat să colindăm; 0,15 Maddie şi 
David (s).

TVR 2
8.00 întâlnirea dc sâmbătă. Program al 

Studioului ŢVR din Cluj-Napoca; 13,00 
Est meridian; 16,00 Desene animate; 16,30 
Cercul de piatră (s); 17,00 Hyperion ; 18,00 
Tradiţii: 18,30 Convieţuiţi; 19,30 Pariaţi 
pe... Moş Crăciun; 20,00 Actualităţi; 20,40 
Varietăţi muzicale; 21,00 TVM — Mesa
ger; 21,30 Planeta Cinema — 100; 22,00 
Divertisment muzical; 22,30 Santa Bar
bara (s., 70); 0,15 Jazz-magazin.

DUMINICA* 25 DECEMBRIE 

TVR I

8.00 Bună dimineaţa! Ediţie specială 
de Crăciun; 9,00 Ping-Pong; 10,00 Fan
tastica fam. Mellop (s); 10,30 Lumină din 
lumină; 12,30 Viaţa satului; 13,3© V-am 
adus colinda noastră!; 14JOO Actualităţi:
14.10 Video magazia; 17,00 Anul sportiv 
-94 (retfosp.); 17,50 Star Trek (s., ep. 55);
18,45 Un dar de Crăciun; 19,15 Robingo 
ţes): 20,08 Actualităţi, melco; 20,45 Un 
copil numit lisus (f. Hali* 1989, p. II); 
2245 Gaia vedetelor: 23,30 Actualităţi: 
23^0 MTV; 0,20 PetreCCTe frumoasă... vă 
dorim!

.. TVR 2

8.00 5x2 Magazin duminical de la Iaşi;
133)0 Dr. Qainu (s/r); 14,00 Actualităţi;
14.10 Campioana (f. România, 1991); 15,40
Videoclipuri; 16.00 Desene animate; 16,30 
Cercul de piatră (s); 17,00 Crăciun Pe 
meridiane; 19,30 Descoperirea planetei; 
21,00 TVM * Mesager: 21,30 Sport — 
studio; 22,00 Moda pe meridiane; 23,00 
Santa Barbara (s„ 71); 2̂3,20 Show sub 
clar de lună. . 7
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S.C. ELVILA IMPORT 

— EXPORT S.R.L. 

DEVA

Anunţă clienţii că începând cu 19 de
cembrie 1994, depozitul en-gros se va 
muta pe strada Depozitelor (vizavi de 
I.C.R.A.)
La deschiderea noului depozit, în ofer
tă specială reducerea (cu 5 la sută) la 
produsele din ţară şi import
• Portocale, lămâi, banane
• Vinuri (podgoriile : Murfatlar, Miniş, 

Cotnari)
• Şampanii şi băuturi fine spirtoase

•— lichioruri .
• Băuturi alcoolice : rom, vodcă, se- 

cărică
• Bere : Hophen Kong, Astoria Pils

etc. J
• Ciocolată, ţigări, cafea, alune etc. J
• Margarina, ulei, drojdie, măsline J
• Toate produsele f i r me i  „Pepsi ‘ >

s

\
) TA !
S L—
i

(Pepsi,.Mirinda, JUP). ţ
VIZITAŢI-NE Şl NU VEŢI REGRE \

(093503) \

\GRUPUL DE POMPIERI 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Deva, str. George Coşbuc, nr. 26

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS:

•  MEDIC SPECIALIST, cu ordin de con- 
Urmare (militar).

Condiţii:
— Bărbat, stagiul militar îndeplinit, vârsta 

maximă — 30 ani.
•  ASISTENT PRINCIPAL I (militar). 
Condiţii :
— Bărbat, stagiul militar îndeplinit, vârsta 

maximă 30 ani.
— Studii: postliceale, in specialităţile 

medicină generală sau igienişti.
— Domiciliul stabil şi locuinţă în muni

cipiul Deva.
Cererile se depui\ până Ia data de 23 de

cembrie 1994, la sediul unităţii.
Relaţii suplimentare la telefon 61 42 20 i 

(personal).

BANKCOOP S A. DEVA

VINDE LA LICITAŢIE : '

tie,
•  Casă, curte şi grădină, situate în Orăş- 
str. Beriului, nr. 12.

•  Autoturism Dacia 1 310, în stare foarte 
bună.

•  Apartament cu două camere, situat în 
Deva, Aleea Roinanilor, bloc 24, ap. 34.

•  Apartament cu două camere, situat în 
Deva, Aleea Armatei, bloc 2, ap. 4.

Licitaţia are Ioc în data de 21 decembrie 
1994, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva, bi
roul executori judecătoreşti.
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sambata,
17 DECEMBRIE

BBC: 19,00 Ziua a Vl-a 
(II): 2l,oo BBC; 21,30 Mu
zică: 22,00 Disco.

DUMINICA,
18 DECEMBRIE

0,00 V.O.A.; 6,00 BBC; 
7,00 Cafeluţa de dimi
neaţă; 8,00 BBC: 8,30 
Muzică populară; 10,00 
Pun Gabi; 12,00 Adoles
centa ; 14,00 BBC;
Ziua a Vl-a (I);
„One tu otieM (lecţia 48) 
•  Program de divertis
ment •  Concursuri; 18,00

0,00 V.O.A.; 6,00 BBC;
7.00 Bună dimineaţa !;
8.00 BBC; 8.30 Muzică 
populară; 9,00 Amfitea
tru; 10,00 Ritmuri dtt-

14.30 minlcale; 14,00 BBC;
17.30 14,30 Week-end radio (I);

18.00 BBC; 19,00 Week- 
end radio (11); 2 0̂0 BBC; 
21,30 Lowe songs.

CONVOCARE !
I |
. Membrii Comitetului Judeţean Hune-» 
! doara al Partidului Naţional Ţărănesc I 
j Creştin-Democrat sunt convocaţi la o şe-j 
l dinţă, care va avea loc în ziua de 30 de-» 
î cembrie 1994, ora 11, lă sediul P.N.Ţ.C.D... I 
| str. 1 Decembrie, nr. 30, ■
: ----------------------------------------------------------------- î

S.C. „POLIDAVA" SJL DEVA J
ţ Vă oferă, în regim en gros, *
. cu promptitudine, la preţuri avantajoase j 
! şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro-1
| duse: Ibiscuiţi (intr-o gamă sortimentală . di- J 

versă); j
Eugenia — Divertis — Crem cu arome! 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni; | 
sticksurt;

•  paste făinoase; 
j •  tăiţei de casă.
! Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul şoeie- 
I tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 25?. la tele-
* Ioanele: 054/620712 şl 621750; fax; 621159.

*
\%
I

■%

I \

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ,
PENTRU TINERET „IIYPERION" I

HUNEDOARA—DEVA I
ORGANIZEAZĂ

„REVELIONUL TINERET ULUI — 1995 
Cu participarea extraordinară a cunoscu-1 

! ţilor solişti AURELIAN TEMÎŞAN şi LUMI-! 
j NIŢA ROMAN, la sala liceului Auto Deva, In | 
! .31. XII. 1994, ora 21. i
‘ Înscrieri la sediul Fundaţiei Judeţene a » 
j Tineretului Deva, str. Mlhai Eminescu, nr. 21 
I (fosta Judecătorie), tel. 611917 (până la ora' 
î 17), 628082 (după ora 17). I
; Preţ 35 000 lei/persoană.

S.C. COMTOUR LOWE S.E.L. \
Cu sediul în Sântuhalm, nr. 1 

Angajează de urgenţă : ,
•  ospătari calificaţi— tineri j
— salariul de încadrare de 120000 lei. I

I%
l%
I
I%
| tru activităţi de construcţii, 
j •  vinde maşini de cusut industriale, 
* bricate Ia Târgu Mureş.
|  Informaţii la telefon 621113.

(93506)

muncitori necalificaţi, de preferinţă pen- J

fa-

S.C. „QUADRA“ S.R.L.
D E V A

strada Spitalului, nr. 17 
Telefon 6169 84

Vă oferă la preţul producătorului:
• Napolitane, produse de S. C. „Victoria" 

S.A. Sibiu;
• Cremă Finetti, la preţul importatorului;
• O gamă variată de dulciuri, ţigări in

digene şl de import. (cmd.)

S.C. „ESTEUROCOM" S.R.L. 
D E V A

str. Împăratul Traian, bloc 16 (parter)

! VINDE m  G RO l
i .

i:
i •

Ţigări LM
Assos
BT
Ciocolată

Biscuiţi 
Napolitane 
Gumă din import

(cmd.) |

! REGIA AUTONOMA MUNICIPALĂ \ 
| DE GOSPODĂRIE COMUNALA j 

ŞI LOCATIV A HUNEDOARA j 
I Atenţionează agenţii economici cu \ 
| capital de stat şi privat că au obligativi- \
! ___£ .... r r j n e i on <v7 *

I
tatea în conformitate cu H.G. 425/20. 07. |

J 1994, art. 78, pct. 2 şi ORDINULUI Nr. 
j 29/N/23.12.1993, art. 2, pct. 24, de a|
î monta aparate de măsură pentru presta• j 
J ţille efectuate de regie, până la data de !
\ 31.12.1994. I
% î

WiMVkVUWMWWVVVmWyVUVVmvmVWVWVW ********************** * ***'srnmm 0 —m

I*
I

i 1
I

REDACŢIA ZIARULUI 
„CUVÂNTUL LIBER" DEVA 

Organizează, în data de miercuri, 28 de
cembrie 1994, la sediul redacţiei (str. 1 De
cembrie, nr. 35)

• 2 rv***’*■ *  ---- .

pentru cumpărarea a două calculatoare de 
inaltă performanţă. Aşteptăm ofertanţi.

•X.v.v.v.v.^k;.

REDACŢIA ZIARULUI 
„CUVÂNTUL LIBER" DEVA

ANGAJEAZA PRIN *

•  Doi operatori calculatoare (studii medii
sau superioare), pentru culegerea şi ma-
chetarea pe calculator a ziarului.
Cererile, însoţite de scurte autobiografii, 

pot fi depuse la sediul redacţiei (str. 1 Decem
brie, nr. 35), până la data de 30 decembrie 
a.c. <

S.C. „HORTICOLA« S.A. DEVA

Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, 
exceptând sâmbăta şi duminica, între 
orele 8—16:

•  vin — 700 lei/litrul (în care se
închide TVA);

•  fân — preţ negociabil.

RESTAURANTUL MIORIŢA ORĂŞTIE

o r g a n i z e a z ă

REVELION 1995

•  Meniu deosebit;

•  Preţurile cele mai mici din oraş;

•  Cânta formaţia RETRORITM. (93461)

S.C. „GOLDPRODUCTa — TIMIŞOARA 

VĂ OFERĂ
\

•  Transporturi rapide de persoane şi 
pachete în Germania, Franţa şi Belgia, la 
adresă, prin Austria.

•  Vize tranzit Austria. '

•  Asigurări medicale pentru Germa

nia, Austria, Franţa, cărţi verzi-

Informaţii Hunedoara, tel.: 054/ 
724402. (93476)

A R D A F 
D E V A

str. Dragoş Vodă, nr. 18 
Telefon 622299;

h unedoara  —
MONTANA S R.fc. — 

Hotel „Rusca" 
Telefon 713606

SOCIETATE PRIVATA DE ASIGURARE 
VA STA LA DISPOZIŢIE CU :

— Asigurarea de autovehicule CASfcO
— CARTE VERDE
— Asigurarea bunurilor In timpul transpor

tului
— Asigurări de sănătate pentru călătoriile 

In străinătate.
Asigurarea clădirilor şi conţinutul aces- 
tora.

— Asigurări de credite şi garanţii.
—> Asigurarea managerului.

— Program zilnic; 8—16; sâmbăta; 8—12..
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CUVÂNTUL LIBER

VANZARl-
CUMPARARI

•  Vând casa, grădină.
iDobra, strada Lugoj, nr. 
27. Telefon 617176, după 
ora 10. Condiţii de pri
vatizare. (0092323)

•  Vând vitrină şi ladă
frigorifică, tel. G299G8 sau 
619526. (93747)

•  Cumpăr maşină de 
cusut blănărie. Telefon 
647374. Familia Tomescu.

(62981)
•  Vând Dacia 1310, sta

re de funcţionare, preţ 
convenabil. Dunc-u Mare, 
99. (2982)

•  Vând, urgent ARO10, 
stare perfectă, preţ nego
ciabil Telefon 713169.

(2588)
•  Vând apartament trei 

camere, posibilităţi priva
tizare, parter, vad co
mercial bun Tel. 711052.

(2587)
•  Vând apartament 4 

camere. Informaţii tele
fon 722925, orele 8—22.

(2586)

•  S.C. Diana Rete- 
gan SNG Hunedoara, 
strada Grădinilor, nr.
3 (Lipscani), vinde zii-, 
nic, de la 9 la 18, în
călţăminte pentru toa
te vârstele şi frigide
re la cele mai mici 
preţuri. (2575)
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•  S.C. ALPEUS Co-
mexim vă oferă lapte 
praf vrac, 2100 kg, bis
cuiţi vrac. specialităţi, 
preţuri între 1490 — 2260 lei/ 
kg- paste făinoase, calita
te deosebită, 330—360 lei, 
biscuiţi cremă Star, 110 lei, 
biscuiţi Caramel 77, ma
zăre 820 grame, 1295 lei, 
castraveciori 1700 lei, ardei 
capia 1345 lei, fasole verde 
1290 lei, rahat 1590 lei, fă
ină mălai, la pungi, 850 
lei. Tel. 714626. (2566)

•  Vând apartament 2 
camere, Corvinul, telefon 
711818 sau Hăsdat, nr. 1.

(2577)
•  Vând apartament 4

camere. Hunedoara, Viore
le 3. Informaţii 714627, sea
ra. (2578)

•  Vând convenabil Mer
cedes 200 Diesel, înmatri
culat. stare bună. Tel. 
711866. (2579)

•  Vând video Orion, in
stalaţie gaz auto, telefon 
712505, după ora 16.

(2581)
•  Vând convenabil pie

se sufragerie, • televizor 
color, sobă Vesta. Telefon 
718529. (2583)

•  Societatea Zado Impe.V 
vinde din stoc case de 
marcat, Seat, Japonia, se 
asigură - garanţie, post* 
garanţie, şi consumabile.- 
Tel. 715213, 715680.

(2569)
•  Vând apartament 2

camere, şi chioşc în Piaţa 
Obor. Plata în rate, tel. 
714131. (2564)

•  Vând casă, strada 
Garpaţi, nr. 82, Hunedoa
ra, încălzire termică, 
gaze nturale si grădină. 
Tel. 724538.

* (2552)
•  V'ând dozator Fresco. 

cameră video, Blaupunkt, 
Hidrofar. Tel. 541786.

• (2576)
•  Vând 80 ari pământ 

arabil, satul Ociu — Brad, 
telefon 711220.

(2585)

sg ! 3 pÂrttC
CUS“ Brad — Mestea
căn vinde en gros
berc Haţeg, cu 410
lei/sticlă, inclusiv TVA.

(92271)

•  Vând apartament 2
camere, etaj I şi 3 came
re, parter, zona pieţei. Tel. 
618712. (93833)

•  Vând sau schimb casă 
Simeria cu- apartament 
două camere sau garso
nieră, plus diferenţă. De
va, exclus Dacia, Micro 
Telefon 626124.

(93839)
•  Vând VW Transpor-

ter Diesel. Tel. 625668, 
615032. (93842)

•  Vând casă în Deva, 
str. Călugăreni, nr. 105. 
Telefon 621001.

(93840)
•  Vând Renault 16, set 

motor nou. Tel. 618097. '
(93810)

•  Vând casă cu anexe, 
grădină, zona Peştiş blo
curi. Relaţii tel. 721924.

(93807)
•  Vând haină de bla

nă ntilrie, nouă şi 12 bu
căţi piei de nutrie stan
dard argintiu, preţ con
venabil. Tel. 618651.

(93806)
•  Vând urgent aparta

ment ultracentral, 2 ca
mere, o blană nutrie mă
rimea 42- 46 şi un tele
vizor color.Tel. 617134.

(93805)
•  Vând talon Dâcia 

papuc, Opel Rekord 1700. 
telefon 720533.

(93794)
•  Vând pianină vieneză 

— 1100 DM, vîdeoplayer 
Samsung — 240 DM şi 
stabilizator tensiune —- 
20 DM sau în lei, riego- ' 
ciabil. 615288.

(93761)
•  Vând casă, şură, gră

dină 0,50 ha, locuri casă, 
negociabil, Certeju do Sus. 
Informaţii — Uroi, 43, tel. 
Orăstie — 641992.

(93818)
•  Vând vidcorecordet 

convenabil, două litografii 
(icoane), sec. al XVIII-lea. 
Telefon 620787.

(93756)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate, etaj 
I, central, Simeria, com
presor 2 kW. Tel. 660195.

(93821)
•  Vând casă, zonă cen

trală D-)-P-}-E. Informaţii 
Sifneria, Creangă, nr. 45.

(93752)
•  Vând apartament ultra- ; 

central,str. Libertăţii, de
asupra magazinului Ti
neretului. Tel. 617925.

(93771)
•  Vând garsonieră cen

tral, schimb garsonieră 
ultracentral, confort I, cu ' 
apartament două camere. 
Telefon 615737.

(937.73) x
•  Vând instalaţie re

cepţie TV satelit. Âlba 
lulia; tel. 058822246. ;

: (93757)
•  Vând apartament trei 

camere -şi două băi, cu 
îmbunătăţiri, gresie, fa
ianţă, lambriuri şi balcon 
închis. Deva, str. Horea, 
bl. 4, telefon 612394, 
după ora 16.

•  Vând convenabil co
joc bărbătesc, mărimea 
48, maşină spălat Alba- 
Lux 9, joc pentru copii, 
absolut noi. Tel. 616789.

(93823)

•  Vând apartament trei 
camere. Telefon 620715.

(93825) •. t

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere, proprietate, cu
similar Iaşi. Tel. 713283.

(2589).
•  Schimb apartament 3

camere cu două şi aparta
ment două camere cu
garsonieră, exclus Dai- . 
cia, Micro. 613480.-

(93822)

PIERDERI
•  Pierdut • legitimaţie 

veteran şi carnet de vete
ran, pe numele Ulmean 
Gheorghe. Le declar nule

(2573)
•  Pierdut iapă neagră 

stea în frunte, urechea 
dreaptă tăiată la ; vârf. 
Găsitorului recompensă 
bună, corn. Unirea, sat 
Crăguis, Pârău Ioan.

(93801)
•  Pierdut carnet şomer, 

pe numele Filimon Dori
na. Se declară nul,

•  P i e r d u t  ştampilă
RAMGCL Hunedoara, sec
tor Ghelari. O declar 
nulă. (2584)

•  Pierdut parafă, pe 
numele dr. Maica Ioana. 
Sc declară nulă:

(93796)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Căutăm femeie pen
tru ’ îngrijire copil. Tel. 
625175. (93845)

•  Evidenţiez date 
contabile pentru a- 
genţi economici, me
tode clasice şi mo
derne. Sunaţi tel. 
621143, zilnic. ’ (93764)
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•  Cu autorizaţia 9716 
recondiţionez piese auto, 
amortizoare, cablu kilome
traj, ambreiaj, acceleraţie, 
braţe, punte spate etc. 
la preţul de circa o treime 
din preţul de magazin. 
Prin recbndiţionare piesa 
se aduce la starea iniţială 
de funcţionare. Ing. Bo- 
eănici Ioan, str. Mihai 
Viteazul, bl. 9, ap.*'4 De
va, 615288

ÎNCHIRIERI
•  Oferim de închiriat

spaţiu activităţi comerciale 
bine dotat. Informaţii tel. 
629991. (93772)

t —
DIVERSE

•  împrumuturi în lei
— primiţi la CASA DB 
AMANET SIMERIA, zil
nic, 8—17. Tel. 661721.

(93662)

•  Restaurantul „CU
POLA" vă invită să 
petreceţi un revelion 
plăcut, împreună cu 
formaţia „Divertis" şi 
„Loly Horvath". Tel. 
627666.

Jm.aaam.mm mm

•  S.C. Malcom SRL 
Bârsău anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor la 
moara din Bârsău. (93802)

•  SG Loyal Prinţ Prest
SRL Deva anunţă majo
rarea tarifelor, începând 
cu dată de 20 ianuarie 
1995. (93797)

•  SG - Agenţia Dram-
nesc ASCS Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial, în
cepând cu data de 1 ia
nuarie 1995. (93829/36)

COMEMORĂRI
•  Azi se împlineşte un 

an de când a plecat de 
lângă noi

TATAR IORDAN
Dumnezeu să-l odih

nească! Fraţii şi surorile.
(2582)

•  A trecut un an de la 
' dureroasa despărţire de
fiui si fratele nostru iubit 
- MARIUS GRIŞAN 
Mereu ne este dor de tine/ 
Şi inima mereu ne doare/. 
Iţi închinăm o rugăciune/.

îţi mai aprindem lumâ
nare. Părinţii şi fratele.

(93831)

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de singură
tate, tristeţe şi sufe
rinţă de când scumpa 
noastră fiică, soţie, 
mamă soacră, bunică

catiţa câta
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Parastasul 

- duminică, 18. XII, la 
Biserica Ortodoxă Bră- 
nişca. (93816)

•  Cei care l-au cu
noscut şi îndrăgit pe 
cel care a fost 
IOAN CONSTANTIN

ŞTEFÂNESCU 
flacără arzând intr-un 
suflet nobil, tragic 
dispărut dintre noi 
acum 3 ani, pot fi a- 
lăţuri de familia în
durerată duminică, 18 
decembrie, ora 12, la 
parastasul de pome
nire. (93812)

•  Se împlineşte un 
an de la dureroasa 
despărţire de cea care 
a fost

DOMNICA
FILIPESCU

Dumnezeu s-o odih
nească în pace! So
ţul, copiii, nurorile 
şi nepoţii. (93804)

•  Cu sufletele îndurerate 
soţia, copiii, părinţii, sora 
şi cumnatul anunţă că 
la data de 18 decembrie 
1994, se împlinesc şase 
săptămâni de lacrimi şi 
deznădejde de când l-am 
condus pe ultimul său 
drum pe cel care a fost 
un minunat soţ, tată, fiu 
şi frate

GIIEORGIIE BOB
din Simeria, la numai 42 
de ani. Familia greu în
cercată doreşte să mul
ţumească pe această cale 
tuturor celor care în cli
pele grele au fost ală
turi de ca. Odihncască-se 
in pacol (93381)

•  Se împlineşte un an 
de singurătate de când

TODEA LETIŢIA 
scumpa mea soţie, m-a 
părăsit. Parastasul azi, 17 
decembrie 1994, la Cimi
tirul Bejan. Soţul, fiica şi 
nepoţii o vor păstra me
reu în sufletele lor..

(93769)
•  Au trecut atât de 

repede 6 săptămâni de la 
incredibila şi nedreapta 
despărţire de dragul nos
tru

TRAIAN DINGA
Mereu ne vom aminti de 
tine şi te vom plânge. O- 
dineşte-te în pace! Soţia 
Verginica, fiica Diana. Pa
rastasul duminică 18 de
cembrie la Biserica Veţel.

(93826)
•  Soţia Dorina şi fiul 

Mihai cu adâncă durere 
anunţă trecerea a şase 
săptămâni de la dispariţia 
tragică a celui care a fost 
un iubit soţ si tată

COLIŞAR MARCU
(93828)

DECESE
•  Mama ş i, tata, soţia 

Viorica, copiii Ionuţ şi

Ancuţa', fratele Doru eu 
familia deplâng năpras
nica moarte’ a celui care 
a fost

CALIN crişan
de 47 ani. Pace şi odihnă 
sufletului bun! înmormân
tarea azi, sâmbătă, ora 
13,30, de la Casa mortuară 
Deva. (938241

•  Cu adâncă durere 
anunţăm încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
celui care a fost un 
minunat soţ şi tată.

CORNEL TOŞA 
Soţia Maria, copiii 
Claudia, Viorica, Ana, 
Cornel, ginerele Gabi. 
cuscrii Valeria. Sabin, 
înmormântarea azi, 17 
decembrie, ora 13, de 
la Casa mortuară De
va. Nu te vom uita 
niciodată. (93835)

•  Familia anunţă cu 
adâncă durere înce
tarea' din viaţă a ce
lui care a fost un 
bun soţ, tată şi bunic 

SURDUCAN 
GHEORGHE 

înmormântarea du
minică, 18 decembrie, 
ora 14, în satul A- 
bucea, corn. Dobra.

(93837)

•  Colegele de la „Ma 
tex" Deva sunt alături de 
Olivia Turdean în ac ste 
momente de grea cum
pănă pentru ea, la dece 
sul tatălui său,

SURDUCAN
GHEORGHE

şi-i transmit sincere con
doleanţe.

Dumnezeu să-l odih
nească! (0092324), Curs de

EVALUA TORI ACTIVE şi 
PA TRIMONIU

Deva, 1 6 - 2 0  ianuarie 1995
organizat de:

C am era  de Com erţ şi O ndustrie

a  ju d e ţ u lu i  'H u n e d o a ra
m colaborare cu

A N P  si cu A N  E V  A R  Bucureşti

Dnscrien pana la data de 28.dec. /  994! 

'număr lim itat de locuri!

Informatn suplimentare şi mscnen - ta sediu/ 
C. C. /. Hunedoara, Deva, str 1 Decembrie, 

or. 35. te!.: 61.29.24, 61 67.92, 
fax.. 61.89.72

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMÂNESC44 S A. — CREDIT BANK 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. 8
VINDE LA t

. 3
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•  casă (două camere) — corn. Băiţa, nr. 160
•  apartament 2 camere — Deva, str. Bejan, M. 

77, sc. 1, ap. 2
• 2 autoturisme „Dacia 1300“, an fabricaţie 

1979
•  apartament 3 camere, situat în Orăştie, str. 

Mureşului, bl. 10, ap. 11
•  autoturism „Dacia 1300", an fabricaţie 1981
•  casă, curte şi grădină, situată în Orăştie, str. 

Vânătorilor, nr. 9
•  distilărie Orăştie
•  camion IFA
• maşini tricotat
•  apartament 4 camere, Deva, str. Mărăşti, 

bl. 6 A,, sc. B, et. 1, ap. 17
•  casă, curte, grădină — Burjuc.
•  apartament Deva, Aicea Crişului, bl. 52, sc. 

1, ap. 12
•  apartament 2 camere, Deva, Aicea Streiului, 

bl. 68, sc. 3, ap. 43
• apartament 2 camere. Deva, Aleea Streiului, 

bl. 66, sc. 2, ap. 75
‘ • autoturism minibuz .„Mercedes", an fabricaţie,

1986
•  apartament Deva, str. Libertăţii, bl. D l

16 .... r
•  imobile şi teren (fost C.A.P. Batiz)

. • •  autofrigorifică, an fabricaţie 1985
j •  autoturism „Mercedes Benz“, an fabricaţie
! ■ 1972

Licitaţia va avea loc în data de 19- XII. 1994, oră 
10, la sediul Judecătoriei Deva, birou executor jude
cătoresc. i

Informaţii suplimentare. Credit Bank, telefon 
6118 53.


