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SA ŞTIM DESPRE PAŞAPOARTE
— In debutul convorbi

rii noastre, vă rugăm, sti. 
mate dle maior, să sub
liniaţi ' atribuţiile servi
ciului Pe care-1 conduceţi.

— Serviciul de paşa
poarte Hunedoara func
ţionează în cadrul sediului 
inspectoratului judeţean 
de interne şi are ca prin
cipală misiune eliberarea 
de paşapoarte simple ce
tăţenilor români cu do
miciliul pe raza judeţului

mat 5/4, buletinul de i- 
dentitate, valabil ca ter
men şi nedeteriorat —- în 
care este obligatoriu să 
fie . trecut codul numeric 
personal al solicitantului 
—, paşaportul turistic tip 
vechi — pentru cei care au 
asemenea paşaport —, pre
cum şi o cerere tip şi 
două fişe de evidenţă, care 
se dau de la serviciul nos
tru şi se completează pe 
loc de către solicitanţi.

C O N V O R B IR I
C UVÂN TU L LIBER'

Cu dl maior CANDIN BULGĂREA» 
şeful Serviciului de paşapoarte Hunedoara

nostru. De asemenea, ţine 
evidenţa străinilor care 
se află la un moment 
dat în judeţ, veniţi în 
diferite scopuri, acordă 
prelungiri de viză pentru 
aceştia, la solicitarea lor, 
şi mai nou are şi îndato
rirea de a aplica pe paşa. 
poartele simple ale unor 
agenţi economici sau ale 
altor persoane care călăto
resc în străinătate în in
teres de serviciu a men
ţiunii respective, pe baza 
unei documentaţii şi pro
ceduri stabilite.

— Să ne oprim mai 
nuanţat la paşapoartele 
simple.

— Acestea se eliberează 
• tuturor solicitanţilor, în
baza Unui orar de lucru şi 
a unor documente clare. 
Documentele sunt: două 
chitanţe CEC — una în 
sumă de 12 250 de lei, 
reprezentând taxa de emi
tere a paşaportului, şi alta 
de 21 10Q de lei, repre
zentând înregistrarea ce
rerii şi taxa consulară, 
două fotografii color for

Primirea documentelor se 
face la serviciul nostru —. 
şi numai aici — zilnic, în
tre orele 9—-12, iar joia 
şi după-amiaza, de la 17 
ia 19. In Valea Jiului, 
actele se pot depune la 
sediul Poliţiei municipiu
lui Petroşani — biroul de 
evidenţă a populaţiei —, 
joia, .între orele 9—16, 
când se deplasează acolo 
un lucrător al serviciului 
nostru de la Deva.

— Ce este, dle maior,
acest cod numeric perso
nal? .

— Codul numeric perso
nal este acel număr care- 
i se acordă fiecărui cetă
ţean la naştere. El se 
află înscris la oficiile de 
stare civilă, dar şi la for
maţiunile de evidenţă a 
populaţiei de la unităţile 
de poliţie. Buletinele eli
berate în ultimii 4—5 ani 
au trecute în ele şi codul 
numeric personal. Buleti
nele mai vechi nu-1 au, 
însă poate fi obţinut des
tul de repede şi de u- 
şor de la unităţile de po

liţie municipale şi orăşe
neşti — formaţiunile de 
evidenţă a populaţiei. ' In 
cazul că o persoană soli
cită paşaport nou pe mo
tiv că pe cel vechi l-a 
pierdut, pe lângă actele 
de care am amintit, i se 
mai cere o declaraţie zu 
împrejurările pierderii 
paşaportului, pentru care 
va trebui să plătească o 
amendă de 15 000 de lei, 
adică jumătate din cuan
tumul minim legal.

— Dar în cazul când 
paşaportul se declară fu
rat ? .

— In asemenea situa
ţii, solicitantul de paşa
port nou nu trebuie isă, 
depună declaraţie la noi, 
ci o reelamaţie la poliţia 
pe raza căreia s-a îmtâm- 
plat furtul. Atunci orga
nul de poliţie respectiv îi 
eliberează o adeverinţă de 
înregistrare a reclamaţiei 
şi cu această adeverinţă 
păgubitul şe prezintă la 
serviciul de paşapoarte. 
Furtul nu se sancţionează, 
ci numai neglijenţa în 
păstrarea documentului.

-r- Să mai lămurim un 
lucru, dle maior : Ce sem
nifică taxa consulară pe 
care trebuie să o plătească 
solicitantul unui paşa
port nou?

— Face . parte din siste
mul de taxe consulare, 
stabilit .prin lege, iar taxa 
de emitere a paşaportului 
a fost introdusă o dată 
cu schimbarea paşapoarte
lor vechi şi eliberarea 
celor noi.

— Cât timp trebuie aş
teptat de la depunerea 
actelor până la eliberarea 
paşaportului ?

Au adresat întrebări 
şi au consemnat 

răspunsurile
DUMITRU GHEONEA, 
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•  Femina

•  Din lumea largă

Previzibilă pentru • ma
joritatea parlamentară (şi 
chiar aşa s-a şi întâm
plat), recenta dezbatere a 
moţiunii opoziţiei împo
triva Guvernului n-a fost 
decât un simplu exerciţiu 
oratoric. Gu gândul la 
sărbătorile--de iarnă, cei 
164 de parlamentari sem
natari ai moţiunii au mai 
câştigat aproape 5# de 
adepţi la vot, cârc nu au 
putut însă să încline ba
lanţa în favoarea lor. Din 
dezbaterile ce au avut 
loc s-au desprins o serie 
de concluzii, între care 
şi aceea că în ajun de 
sărbători se ajunge la ar. 
mistiţii temporare chiar şi 
în războaie, ceea ce nu 
este caracteristic români
lor în actuala perioadă 
de tranziţie.

Acuzele opoziţiei şi 
„scuzele11 Guvernului, sus. 
ţinut de arcul partidelor 
de guvernământ, au reţi
nut inutil atenţia electo
ratului şi poporului, de- 

‘ oarece spectacolul parla
mentar a făcut încă o 
dovadă elocventă a mo
dului cum timpul poate fi 
tocat mărunt, fără să se 
spună nimic nou, sau să

„Colinzi pe
în splendidul decor 

oferit de platoul din faţa 
Casei de- Cultură Deva — 
prin amenajarea în acest 
an şi în acest loc a Oră

şelului Copiilor — cunos. 
cute formaţii de gen din 
sate hunedorene i-au co
lindat pe deveni, ieri în 
faptul serii. Brăduţii, ce 
delimitează acest spaţiu 
cu imagini din basme şi 
dominat rle Moş Crăciun, 
au sporit atmosfera festi
vă, specifică praznicu
lui Crăciunului, în care : 
ău răsunat colinzile.

Festivalul obiceiurilor 
hunedorene de iarnă „Co
linzi pe prispa casei“ a 
fost un minunat prilej 
de bucurie pentru cei co
lindaţi. Căci, indiferent 
de zona din care provin,

! colinzile sunt prin ex
celenţă cântece , de bucu
rie ce slăvesc Naşterea 

l Mântuitorului, dar şi e- 
J xistenţa omului. însoţite 
J sau nu de ritmul dube- 
| lor, colinzile, cu dulcea 
j lor melodicitate, au mers 
i la sufletele ascultâtori- 
» lor. în acest an posibi- 
\ litatea de a ne oucura 
( de colindători la Deva

ne-au oferit-o, in calita
te de organizatori ai 
festivalului: Inspectora
tul Judeţean de Cultură, 
Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare, Con
siliul Local şi Casa de 
Cultură. !

Colindătorii au venit 
din toate colţurile jude
ţului : Fintoag, Lăpugiu, 
Pojoga, Almaş-Sălişte, 
Micăneşti, Deaiu Mare, 
Hărlăgani, Vărmaga, Ro- 
mos, Sarmizegetusa, Co- 
roeşti. După ce i-au 
colindat pe gospodarii 
din satele lor, formaţiile 
căminelor culturale au 
poposit'şi pe prispa Casei 
de Cultură a" municipiu
lui centru de judeţ, ca 
de obiceiurile noastre să 
se poată bucura a treia 
zi de Crăciun şi deve
nii. ■ ■

Cu emoţie, lacrimi de 
bucurie şi aplauze Ia 
scenă deschisă i-au răs
plătit „gazdele1' (audito
riul) pe colindători. Fie
care şi-a tezaurizat îh 
suflet bucuria colinde
lor din fapt de. seară.

VIORICA ROMAN

\
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exerciţiu  oratoric
se ofere o alternativă via
bilă şi credibilă" Ia situa
ţia economico-socială ac
tuală, pe care cu toţii o . 
vedem şi o simţim ca 
fiind destul de grea.

După doi ani de; gestiu
ne, actualul Guvern, care 
şi-a asumat riscul iminent 
al multor măsuri anti
populare, îşi recunoaşte 
meritele şi mai- puţin lip
surile cu efecte negative 
asupra nivelului de ' trai 
al populaţiei. Un element 
considerat forte pentru ol 
poziţie, în vederea ţlemo- 
lării actualei guvernări,' 
l-a constituit momentul 
Reşiţa, acesta fiind invo
cat ca pe un sindrom na
ţional. Partea dureroasă 
şi sterilă a discuţiilor a 
constituit-o însă faptul că 
opoziţia n-a venit cu nici 
o alternativă serioasă la 
actuala guvernare, mul- 
ţumindu-se doar să con
teste totul şi să nege ori
ce intenţie de mai bine, 
chiar dacă o serie de or
ganisme internaţionale re" 
cunosc şi apreciază unele 
iniţiative privind stabili
zarea macroeconomică, pri
vatizarea, stoparea infla
ţiei, îndeplinirea criterii-

O

pe zr
©  ANUNŢ:

„Tânăr, putred de sărac, caut partener 
de afaceri".

lor de performanţă ce
rute pentru accesul la cre
dite şi altele.

Având statistici „para- 
lele“, fiecare interpre
tează realitatea cum do
reşte şi cum îi convrne, 
dreptul fiecărui parla
mentar fiind acela de a 
contesta sau a aproba 
problemele puse în discu

ţie ., ■
'Se pot face multe con

sideraţii pe seama re
centei moţiuni de cenzură 
eşuate, care, în final, s-a 
dorit a fi, ca şi altă dată, 
o sensibilizare a Guver
nului asupra problemelor 
economică-sociale esenţia
le. ale ţării. Nu era rău 
dacă - ziua respectivă a 
dezbaterilor era ' consacra
tă discutării bugetului 
pentru anul viitor, legii 
învăţământului sau altor 
legi care să pună ordine 
în viaţa societăţii noastre.

Desigur că nici urmă
toarea sesiune parlamenta
ră nu va fi scutită de o 
altă moţiune. Dacă nu 
se modifică însă termenii 
ecuaţiei, rezultatul este 
de pe acum previzibil. 
Fără o alternativă mal 
bună, cu greu se poate 
concepe vreo schimbare. 
Deci, cum spunea un par
lamentar şi vorba cânte
cului: „Doamne ocroteş- 
te-i pe români 1“ Şi am 
mai adăuga, dă-le mintea 
de pe urmă, să lucreze 
mai cu spor, în anul care 
vine, la legi bune şi ne
cesare. ' 2 ‘V:

N1COLAE TlRCOB _
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•  Asociaţia internaţională 
socio-cuRurală „Ambiţia11 din
-Baia de Criş a sponsorizat săr
bătorirea bradului de Crăciun la 
şcoala generală din localitate cu 
suma de 700 000 lei. Dna Nuţa 
Păuşan, patroana motelului „Nu 
mă uita", a -donat 209 000 lei. 
Suma totală a - cadourilor ofe
rite copiilor este de 1 milion 
de lei. (Tr- B).

•  Tabără. Prin - intermediul 
Fundaţiei româno-maghiare Hu- 
manitâtea, un grup de elevi şl

studenţi din Deva îşi vor petre- 
ce o săptămână din vacanţa de 
iarnă într-o tabără din Pus-
pokszilagy (Ungaria). Scopul 
taberei este educarea tinerilor 
în spiritul prieteniei, devenii 
având posibilitatea să cunoască 
tineri şi copii din ţara vecină, 
împreună cu care-şi vor petre
ce Revelionul. (V. R.).

•  Durere. Deşi la Romos 
există un cabinet stomatologic 
cu dotările necesare, de trei ani 
acesta nu are activitate din 
cauza lipsei cadrelor de specia* 
Uitate. E o mare durere, mai 
ales de măsele, pentru cei ne. 
voiţi să să trateze la oraş, 
(N. T.).

» Ml I P • I

•  Ziarişti căzuţi la datorie!
Anul 1994 se înscrie ca un an 
negru în profesia de ziarist, până 
în prezent numărul celor care 
au fost ucişi ridicându-se la 
115, comparativ cu 1991 când 
numărul morţilor s-a ridicat 
doar la 84 1 (C. P.).

•  Preţul biletelor este corect.
Mai mulţi cetăţeni din Ghelari 
ne-au scris că pe traseul Hune. 
doara—Ghelari s-a scumpit pre
ţul la biletele de călătorie cu 
autobuzul. Am fost la conduce
rea Autobazei din Hunedoara, 
la Primăria din Ghelari. Am a- 
flat că a fost făcută o remăsu- 
rare a distanţei care nu este de

18 km, ci până în cartierul Cuţ 
este 25 km. Deci, preţul bilete
lor este corect- si legal stabilit. 
(GH. I. N.).

•  Pâine. S.C. „Europan'1 
SRL a deschis o fabrică de pâine 
in oraşul Haţeg. înzestrată cu 
utilaje moderne, materii prime 
— făină, drojdie etc. ,de cea 
mai bună calitate, lucrători cu 
înaltă calificare, noua unitate 
asigură consumatorilor o pâine 
de foarte bună calitate. (N- S,).

28 DECEMBRIE

•  Au trecut 361 de 
zile din an; ne m a i ' 
despart 4 zile de |  
sfârşitul anului; '

•  Sf. 20 000 de Mc. din I 
Nicomidia (Harţi); "

•  .1805. S-a născut EF- |  
TIMIE MURGU (m. J
1870) , fruntaş al Re- >
volutiei române de I 
la 1848 ; - >

•  1925. A murit SER- ( 
GHEI ESEN1N (n. ; 
1895), poet rus ; ' I

•  1945. A murit THEO- * * 
DORE DREISER (n. I
1871) , scriitor ame- *
rican, j
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CE TREBUIE SA ŞTIM DESPRE PAŞAPOARTE
(Urmare din pag. t)

'■— Pentru un flux con
tinuu şi reducerea timpu
lui de aşteptare, la tor. 
maţiunea judeţeană de pa
şapoarte .funcţionează 
două ghişee, unul pentru 

^primirea documentelor, iar 
'celălalt pentru «liberarea 
paşapoartelor, un al trei
lea ghişeu fiind destinat 
rezolvării- problemelor ce
tăţenilor străini. Deşi ter
menul de eliberare a pa
şaportului — după pri
mirea actelor la serviciul 
nostru —  este de 20 de 
zile, pot spune că ope
raţiunile se derulează re
pede, fluent, nu se aşteap
tă mult Tşi, de regulă, 
nu se atinge acel termen 

' de 20 de zile. In prezent, 
el se încadrează sub 10 
zile1 şi fin multe cazuri 
este şi mai mic, de 7^-5 
şi chiar 3—2 zile. Menţio
nez că avem personal bine 
pregătit, cunoscător al le
gislaţiei specifice dome
niului, precum şi al unor 
limbi străine, că lucrăm şi 
noi cu tehnică modernă 
şi că nu am avut vreo 
reclamaţi® pentru opera
tivitatea şi calitatea ser
viciilor.

«*» Dar solicitările de 
paşapoarte noi sunt multe?

— Destul de multe. Nu 
sunt puţine nici situaţiile 
când cetăţeanul doreşte 
paşaportul pe loc sau a 
doua zi, pe motiv că n-a 
observat câ i-a expirat 
paşaportul, însă trebuie să 
plece grabnic Sn străină
tate. Ne este greu să 
onorăm asemenea soliei- 
ţări exprese, mai ales 
că, repet; nu sunt puţine- 
însă ne străduim să sa
tisfacem doleanţele oa
menilor. întrucât se îm
plinesc cinci ani de la data 
eliberării unui mare nu
măr de paşapoarte, care 
după luna ianuarie 1991 în
cep să expire, ii invităm

mm t  mmm •  mmm t  mmm t  mmm •  mmm •  m

pe posesorii lor să şi le  
verifice şi dacă îi mai 
interesează să călătoreas
că în străinătate să se 
prezinte şi să le preschim- 
be la timp. De aseme
nea, pe toţi deţinătorii de 
paşapoarte îi rugăm să le 
păstreze în cele mai bune 
condiţii, deoarece vin mulţi 
cetăţeni cu paşapoarte de
gradate sau chiar cu şter-

pretind paşapoarte tip 
nou. Ca urmare, chiar 
dacă paşapoartele vechi 
mai sunt valabile, nu-i 
rău ca ele să fie pre
schimbate.

— Dacă binevoiţi, ar fi 
necesar poate de reamin
tit celor interesaţi cum 
devine cu viza „Titularul 
călătoreşte în interes de 
serviciu", aplicată pe noi
le paşapoarte simple.

CONVORBIRI 

CUVÂNTUL LIBER"

sâturi şi adăugiri, iar nu 
puţini le declară pierdu
te, Aici, cauzele sunt mai 
multe,,.

—> De când se eliberea
ză noul tip de paşaport 
şi ce caracteristici spe
ciale aţe?

— începând din 11 at* 
gust 1994, in Baza hotă
râţii guvernului 737/1993, 
formaţiunea noastră de 
paşapoarte eliberează noul 
tip de paşaport. Este un 
document de o calitate su
perioară, la standardele 
internaţionale. Culoarea 
este bordo, fila cu foto. 
grafia şi cu datele de, sta
re civilă sunt cuprinse irt- 
trs două folii de plastic 
laminate, conţine loc de 
înscris pentrtl însoţitori 
(copii sub 14 ani) şi filele 
pentru aplicarea vizelor 
de ieşire din ţară. Are 
înscrise însemnele actua
le ala statului Român - -  
motiv de înlocuire a pa
şapoartelor vechi, Cele 
vechi sunt valabile atâta 
timp până expiră. Deci* 
ele pot fi Joloşjte. Insă 
unele state occidentale — 
şi în primul rând SUA

— Prin ordonanţa *»r. 
37 a guvernului, din 5 
august 1994, s-au regie, 
menta* unele probleme de 
paşapoarte. Intre altele, 
s-au stabilit categoriile de 
persoane care pot benefi
cia de paşapoarte diploma
tice şi de paşapoarte de 
serviciu, care se eliberea
ză^de către Ministerul de 
Externe — Direcţia Rela
ţii Consulare. Este vorba 
doar de persoanele care 
călătoresc în interes de 
stat Agenţilor econo
mici nu li ae eliberează 
asemenea paşapoarte. Arti
colul 4 din ordonanţa a* 
minţită precizează că a- 
genţii economici care do
resc să călătorească ia 
străinătate, în interes de 
serviciu, se vor adresa 
formaţiunilor judeţene de 
paşapoarte pentru aplica
rea fn paşaportul simplu a 
menţiunii „Titularul călă
toreşte in interes de ser
viciu", pe o perioadă de.„ 
luni (de la una la 12 luni). 
Această menţiune se apli
că în paşapoarte pe baza 
unor acte din care să re

zulte viabilitatea şi serio
zitatea firmei solicitantu
lui, precum şi faptul că 
are relaţii cu parteneri 
externi.

— DIe maior, fn ce ţară 
POt călători românii cu 
paşapoarte de serviciu fără 
viză ?

-r- Până la 1 decembrie 
1994 se putea doar în 
Austria. Acum nici aco
lo. Numai cu viză de la 
Ambasada sa din Bucu 
reşti. Este vorba de pa
şapoartele de serviciu. Noi, 
formaţiunile judeţene de 
paşapoarte, eliberăm, re 
pet, doar paşapoarte 
simple.

— Care sunt ţările din 
Europa In care românul 
poate călători fără viză 
eu acest paşaport simplu?

— Paşapoartele simple 
noi nu dau drepturi fn 
plus faţă de paşapoartele

. simple vechi. Se menţin, 
deci, posibilităţile de că
lătorie' în ungaria, Bul
garia, Polonia, Cehia şl 
Slovacia — unde nu este 
nevoie de viză, dar re 
cere posesia unei invita- 
ţii —, in ţările din fosta 
Iugoslavie, în ţările ~ din 
fosta URS$ (cu excepţia 
Estoniei), in Turcia, In 
Cipru, în unele state din 
Africa. în  Republica Mol
dova se poate călători şl 
numai cu buletinul de i- 
dentitate. Ca şi cetăţenii 
de acolo la  noi.

— Cftt timp sunt vala
bile paşapoartele simple 
nou eliberate ?

— Cinci ani, cu posibb 
litote» prelungirii încă 
cinei ani. Ele se păstrea
ză la titulari, care le pot 
folosi atunci când doresc, 
desigur cu obţinere» vi
zelor de le ambasadele 
sau consulatele ţărilor in 
Care vor să călătorească.

m  Stimate dle maior, 
vă mulţumim şi v i  dorim 
fa  mulţi an ii

Haina face pe om ?
© întrebare, la care cu 

greu poate răspunde un 
adolescent.

Umblând pe coridoarele 
unei şcoli sau pe străzi’e 
oraşului, în diseotrei, in 
baruri sau în alte locuri 
publice, întâlneşti fel şi 
fel de oameni. Spui de
spre unul că are un mers 
nu ştiu cum, s*u că are 
părul aranjat altfel decât 
îi stă bine şi multe alto 
critici, pe care unii mai 
cu simţ şi le spun doar 
pentru sine.

In cercul tinerilor cel 
mai adesea auzi „No, ui şi 
la aia cum îi îmbrăcată". 
Mulţi dintre aceşti tineri 
nu sunt siguri dacă a- 
ceastă exclamaţie o spun 
pentru că respectiva este 
criticată că nu e îmbră
cată la modă sau poartă 
haine prea la modă, în- 
tr-un cuvânt îmbrăcată 
şic.

Tinerii anilor ’90 sunt 
intr-adevăr prea egoişti în 
această privinţă ? Ori ha. 
bar nu au despre noţiu
nea „să fii îmbrăcat la 
modă"?

In ziua de azi poţi fi 
îmbrăcat la modă şi eu o 
pereche de blugi, o că
maşă roasă la mâneci de 
prea mult spălat, dar asta 
numai dacă şi hainele ce- . 
lor din jurul tău au ace
laşi aspect cu ale tale.

înainte de a da examen 
la acest liceu, am auzit

foarte des expresia: „— Eu 
la Becebal ! Ai înnebunit. 
Ce, vrei să se uite toată 
lumea la mine că nu am 
ţoale?"

Suntem, oare, prea ob
sedaţi de această... haideţi 
să-i zicem problemă? De 
ce ?

Păi, dacă ar fi să ju
decăm logic, faptul că 
nu am o geacă de nu ştiu

întrebare: Oare cum să 
fac rost de bani m  să-mi 
îmbrac copilul in aşa fel 
încât să-mi ajungă şi pen
tru celelalte necesităţi ? 
Haideţi să ne gândim că 
această întrebare nu este 
pusă doar pentru că vine 
iarna şi trebuie să fim  
îmbrăcaţi în aşa fel încât 
să rţu ne fie frig, ci şi 
pentru eă ai tăi vor sa

deţi dacă tipa în body, 
opetă de blugi, bocancie,

TÂMiRUL REPORTER
care, sau o rochie mo
dernă crăpată în zece lo
curi de nici nu ştii cura 
să o iei pe tine, e clar 
că nu te poţi integra in
tr-un colectiv care înde
plineşte „aceste condiţii".

Sunt tineri care admi
ră şi caracterul semeni
lor săi, dar cu siguran
ţă sunt mai puţini decât 
cei care admiră doar cum 
sunt ei pe din afară Se 
admiră atât pe- ei, cât şl 
pe ceilalţi, dar întotdea
una admiră „ţoalele". 
Dacă sunt la modă, de 
unde sunt cumpărate, cu 
cât... etc.

Mulţi dintre ndi îi sur
prindem pe părinţi discu
tând saU certându-se pe 
problema banilor. In min. 
tea lor matură caută me
reu si mereu răspuns la o

4m m

te prezinte în societate 
cum pot mai bine.

Aşa că nu vă dezamă. 
glţi părinţii, chiar dacă 
v-aţi dus la şcoală cu a- 
didaşi de 19 850 lei pere
chea, iar altul a venit 
imediat a doua zl cu a- 
didasi cu beculeţe .Aduşi 
de dincolo" sau cu RE- 
EBOK cumpăraţi de la 
„MARC*. Nu le reproşaţi 
părinţilor. Gândiţi-vă doar 
eă pentru ceea ce v-a 
cumpărat, au făcut un 
efort la fel de mare, cum 
îl faceţi voi atunci când 
vă pregătiţi pentru teza 
la materia care nu vă 
place. Nu le reproşaţi căci 
„nemulţumitului i se ia 
darul". Cea mai bună so
luţie ar fi să priviţi mal 
des la ceea ce se întâm- 
plă în junii vostru. /Ve.

.M., cu părul pus pe 
bigudlurf şl făcut şuviţe, 
cu fCent-ul In poşetă şl cu 
fardul abundent pe obraz, 
este mai deosebită faţă de 
voi excluzând fireşte aspec
tul ei exterior. Euft om ca 
şi voi,, dar II sfidează pe 
ceilalţi şi se cred* supe
rioară. Probabil îşi zice 
In sinea ei : „ Cred că mă 
duc să mai bag ceva bani 
In biliard. Tema . la 
„mate" o copiez mâine în 
pauză de la tocilarul cla
sei".

Şi atunci, noi pe cine să 
criticăm, pe cine să ne 
supărăm 7

Pe creatorii marilor case 
de modă sau pe părinţi 
pentru că nu au bani pen
tru asemenea veşminte 7 

l a  această întrebare vă 
las pe voi, colegii mei şi 
pe cei de-o seamă, să 
reflectaţi. Şi fără prea 
multe cuvinte: „Nu haina 
fece pe om, ci...‘‘. Nu! 
Nu voi continua cu bine
cunoscuta zicală. Cred că 
mai potrivit ar fi să ne 
gândim la ceea ce avem 
sub „podoaba capilară" 
(cum spun tinerii). Şi iată 
că ajungem Ia zicala i 
„N-al carte, n-al parte*.

, d o m n ic a  r o x a n a
' x-v . MERGEA» 

elevă

de oameni
Zicala potrivit căreia 

„omul sfinţeşte locul" nu 
poate fi contestată. Acolo 
Unde se munceşte cu pri
cepere şi sârguinţă, fără 
îndoială că se obţin, re
zultate satisfăcătoare, mal 
ales când este vorba de. 
spre agricultură, soarta 
recoltelor fiind condiţio
nată nemijlocit de mo
dul cum oamenii înţeleg 
să lucreze pământul, să 
aplice regulile ştiinţei 
agricole.

Ca în fiecare an, în 
1994 la Asociaţia agrico
lă „Romoşana" din Ro- 
raos s.a muncit mult şl cu 
spor. Dovada cea mai 
concludentă o fac produc
ţiile Obţinute. Deşi con
diţiile climatice n-au fost 
din cel® mai bune, la 
grâu s-au realizat peste 
3798 kg boabe la ba, la 
cartofi producţia «  fost 
de Ifl tone la ha, iar Ia 
paramV cultură ce a tt. 
cupat 240 de ha, s-au în
registrat câte *000 kg ştiu- 
leţt la ha. Realizări no- 
tăblie sunt «1 In secte- 
rul zootehnic, aici Obţi- 
nându-se şi valorificân- 
du-se zilnic, in  condiţiile 
actuale, câte 180—200 1
lapte. ,'V ;

De menţionat că o bună 
parte din producţia de 
cereale s-a contractat eu 
Romeereal, având fn ve
dere avantajele create prin 
aplicarea Legii nr. 83/1993, 
în special prin acorda
rea gratuită de îngrăşă
minte chimice.

Pentru aplicarea la 
timp şi corectă a tehno
logiilor, s-a făcut simţită 
nevoia unor noi investiţii, 
în special in scopul pro
curării de utilaje agrico
le. Ca urmare, in acest 
an s-au cumpărat, utili- 
zându-se fondurile pro
prii, o semănătoare nouă 
pentru prăsitoare, o gra
pă cu discuri şi o maşină 
destinata combaterii bo
lilor şl dăunătorilor. A- 
vând in dotare utilaje 
proprii, există posibilita
tea ca lucrările agricole să

fie efectuate cu prompţi, 
tudine şi la nivelul cali
tativ stabilit prin tehno
logii. Intenţia este ca,, 
pe măsura asigurării fon-( 
durilor băneşti necesare,, 
să se ■ procure (cu resurse: 
proprii) şi o combină,' 
ceea ce va determina ca 
producţia şă fie strânsă , 
mai repede şl eu. pierderi; 
minime. j

Discutând cu dî ing, ! 
Mircea Pătrânjan despre' 
modul cum s-a pregătit 
producţia anului 1995, in. 
terlocutorul preciza că din 
toamna acestui an s-au 
însămânţat 260 ha cu grâu 
şl s-au efectuat ogoare 
pe majoritatea suprafeţe
lor care vor fl cultivate 

. în primăvara viitoare. Pe 
lângă cele 200 ba desti
nate culturii porumbului 
şi 140 de ha repartizate 
pentru orzoaică» alte 80 de 
ha vor fi cultivate cu 
plante medicinale, pe bază 
de contract încheiat cu! 
S.C. Fares din Orâştie, 

Accentul este pus nu 
numai pe folosirea unor1 
seminţe de calitate, ci şi 
pe respectarea tehnologii, 
lor specifice fiecărei cul
turi, pe fertilizarea tere
nului cu îngrăşăminte chi
mice şi organice, in ra
p ort,de cerinţele {Sânte
lor şi ale solului. Convingi 
fiind eă pământul dă re
coltele aşteptate numai
atunci când este lucrat 
după regulile ştiinţei a- 
gricole, care se poate a- 
plica numai pe tarlale * 
compacte, proprietarii , au 
câştigat încrederea In a . 
sociaţie şi nu concep să se . 
renunţe la un mod de or-\ 
ganizare care şi-a de- j  
monstrat viabilitatea in 
ciuda unor opinii de dez
binare şi destrămare' 
care î-ar putea întoarce 
la metode şi practici, cum ' 
s-a întâmplat în multe 1
locuri, la producţii şi re- ■
zultate cu mult sub p o-! 
tenţiaiul real al pămân-! 
tului.

NICOLAE TIRCOB

Ne-atn interesat pentru 
dumneavoastră i

Un grup de donatori de 
sânge din oraşul Hune. 
doare, în numele căro
ra semnează A. Radu» ne 
roagă să-i informăm — 
intr-unui din numerele 
ziarului nostru — despre 
drepţurile de care benefi
ciază donatorii onorifici.

Pentru un răspuns cât 
mai exact, ne-am depla
sat la Centrul- judeţean 
de transfuzie din Deva, 
unde am aflat că, potri
vit Hotărârii Guvernului 
României nr. 999/1990, 
donatorilor onorifici de 
sânge li se acordă, la fie
care donare, bonuri valo
rice pentru produse ali
mentare fa valoare de 
1200 de lei, indexată cu 
indicele creşterii preţu- 
ritor la produsele alimen
tare pentru consumurile 
colective. Salariaţii be
neficiază de două zile li
bere de Jo locul de mun
că hma fiind ziua donă. 
rii), iar studenţii şi elevii 
sunt scutiţi de frecvenţă 
două zile consecutiv. •

Donatorii care au mi» ţ 
nimum 5 (cinci) donări 
în ultimii cinej ani au 
dreptul la asistenţă me
dicală cu prioritate, la 
medicamente, materiale sa
nitare şi de întreţinere în 
mod gratuit în condi
ţii de spitalizare, precum 
şi in tratamentul ambula. 
toriu — în unităţile sani
tare publice.

In ceea ce priveşte în
trebarea referitoare la 
biletele de odihnă şi tra
tament, răspunsul este ur
mătorul : Persoanele care 
au cel puţin 15 donări 
în ultimii cinei ani au 
prioritate lâ obţinerea bi. 
letelor de odihnă şi trata
ment şi beneficiază de re
ducerea cu 50 la sută a 
tarifelor acestor bilete.

La fiecare a cineea do
nare — cu condiţia ca ele 
să fie realizate în 2 ani 
consecutiv, se acordă o 
recompensă valorică de 
5 000 lei, indexată ase
menea bonurilor valori, 
ce pentru produse alimen
tare. (E- S.).

\
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j Zile „pline" de handbal feminin şi masculin la Deva1 '

i

i
l

l
1

I

De o bună 
precis in anii

! i Bridenii iubesc şi boxul
iă perioadă de timp — mai până în 30 decembrie, Deva este gazda I  * ti ei" iudetene^^entru ̂ ti-

... „iii după revoluţie hand- unei tabere internaţionale de handbal -  I  |  J** tJU- f S I  a Sindica-
balul feminin si masculin este tot mai fete din Republica Moldova, Serbia Şi I  * . . ? _ P _
prezent la Deva, din ‘ toamnă până in România, Urmând ca între 27 şi 28 de- I  j
primăvară, când' Sala sporturilor este cembrie la Sala sporturilor să se orga- |  
gazda nu numai a meciurilor din Cam- nizeze un turneu între aceste formaţii, *

1
I
I
1
I
1
I
I
I
I
1
I
I
I
1

pionatul Diviziei B feminin, unde ac ti- la care va participa şi formaţia CSŞ I  |  
vează Remin Deva, dar şi a unor tur- Deva. . î  î
nee sau meciuri de pregătire ale loturi- Profitând de prezenţa profesorului Ion 1 |  
iar naţionale de seniori sau juniori. îi Mâtăsaru, antrenorul principal al Remi- ■  *
atrag aici nu numai condiţiile bune ce fetitul Deva, n-am scăpat prilejul de a I  I
le au pentru pregătirea prepriu-zisâ; cât ©ere amâăamte ipriyind modul cum a In- R J
şl cele de desfăşurare a unor meciuri cheiat echipa deveană turul câmp torta- I  j
ahaicale asigurate din partea Direcţiei tulul. întregul lot se află In vacanţă pâ- !  *
Judeţene pentru Tineret şi Sport ş i’a nă la 9 ianuarie. In duda faptului câ t
celor de la Sala sporturilor, unde exis- Remin a avut patru etape de suspenda-!  
tâ si asistenţă medicală de specialitate re, felele s-au mobilizat exemplar ş i i  
pe întreaga durată ă antrenamentelor, s-au clasat pe Un- loc bun, 8. Din punct ■  

Chiar la începutul acestei luni, intre de vedere al componenţei valorice a lo -1 
12— 14 decembrie, lotul reprezentativ tului, antrenorul se declara totuşi ne- î
de handbal a României, in frunte cu mulţumit de lacul ocupat, dar (tacă se I
antrenorii loan Vărgăiui şi Ştefan Orban, are în vedere că s-au ntâmpinat o sea- ■
a efectuat o scurtă pregătire, împreună mă de greutăţi în asigurarea condiţiilor

tulul liber Barza şl a 
AJS. Armata Aurul Brad 
(preşedintele secţiei de 
box — Matei Sandu), timp 
de două Zile, în 17 şi 18 
decembrie a.c., la Cine
matograful „Zarand* din 
Brad, Intr-o organizare 
ireproşabilă, asigurată de 
brădeni şi eu o afluenţă

! !

la o gală de box (sala 
arhiplină), s-a desfăşurat 
competiţia judeţeană de 
box „Criteriul speranţe
lor* cU participarea a 70 
de talentaţi pugilişti de 
la A S. Armata Auriii 
Brad, Minexfor Deva,

Constructorul Hunedoa
ra, Metalul Hunedoara, 
Minerul Dâlja şi Minerul 
Vulcan.

Competiţia desfăşura
tă după o lungă, perioa
dă de timp in ţinutul 
„MOŢILOR", care a re- 
înnodat o frumoasă tra
diţie a boxului brâdean, 
a scos In evidenţă O se
rie de pugilişti deospbn 
de talentaţi din care s-au 
remarcat in mod deose
bit Daniel Lazăr, Alin

nedoara — antrenor Ilie 
Captari), Toma Zgîrdea, 
Alin Covaci,; Florin Ra- 
ţiu. Florin Răduică (Mi
nexfor Deva — antrenor 
loan Benea), Mircea Bog
dan, Cătălin Stancu, Cris- 
tirtel Amihăiesei, Constan
tin Campâu, Augustin 
Varga (Metalul Hunedoa. 
ta — antrenor Cezar Cor* 
duneanu), loan Bueiuman, 
Marius Seoarţâ, Daniel 
Pop. tosif Muler (Mine
rul Dîlja — antrenor loan

Cioară, Florin Moldovan, Berinţan), Călin Harip, 
Ciprian Lazăr şi lancu Teodor Iftlmie, Sergiu A- 
Bîle (ASA Aurul Brad — savinei, Ilie Mogoşan, Ioân 
antrenor loan TUrică), Va- Andrei, Daniel Zdrîngâ şi
sile Oltean, Daniel Vul
pe, Mihai Vasilache, A- 
drian Fabian, Ctin Piv- 
nicerU (Constructorul Hu-

loan Florin (Minerul Vul
can *— antrenor Eugen 
Linţa). (Prof. MlrCea Sir* 
bu)

I%
I*
I
t

în trecerile  prim ei fa z e  a

ligii

cu lotul de tineret, desfăşurată sub su- de pregătire şl transport (cu delăsări i  - . : su
pravegherea directă ja antrenorului fede- şi reîntoarceri $f» aceeaşi ri de desfâşu->Iv • * a * * ^ * » » * —»***»«-»*^- 
ral, prof. Romică Drâgânescu. Antrena- rare a meciului), clasarea echipei es» î  
mentele, cele două zile de pregătire co- meritorie. Fiindcă, coeziunea sufletească I  
ritună s-au încheiat cu un joc între cele a fetelor a fost bună în etapele de sus- .  
doua reprezentative, seniorii câştigând eu pendare, s-au obţinut (şi în aceste con- I  
29—26. Este de remarcat faptul că par- diţii), 2 victorii şi Un egal. »
tldâ a avut loc In faţa unei săli arhi- Pentru retur se aşteaptă să vină şi |  
pline 1 alţi sponsori lângă echipă. Este necesar ■

După numai o zi, Intre 15—18 decern- ca lotul să mai fie .întărit, să fie procu- §  
brie, ih acelaşi loc şi-au dat întâlnire rat echipament sportiv (lipsesc tenişii), a 
echipele de junioare I, seria C, la care să se rezolve unele probleme financiare |  
au participat C.SŞ. Piteşti, Chimistul când trebuie să se deplaseze echipa. In ■
Rimnicu Vâlcea, Banatul Timişoara CSŞ condiţiile in care federaţia de speciali- |
Cratova, CSŞ Turnu Severin, CSŞ Ţg. tate are tei vedere că iii a doua jumâ- 1

Ji^ - a  IttSuT a ’i r i l e  d f S ^ r i  viu a luniifebruarieechipele din prima |  
disputata, toate echipele prezentându-se divizie a ţării să d.spute 4 etape d tftj 
la un nivel ridicat, unele dintre ele im- campionat la Deva, pentru desemnareaŞ 
preslonând prin gabarit, spectatorii au campioanei României şi câştigarea Cu-1 
asistat la meciuri interesante, la capătul pei, nu ar fi potrivit ca Deva şă aibă o !  
cărora pe primele trei locuri s-au clasat: echipă slab clasată, lipsită de valoare. 1  
CSŞ Piteşti, CSŞ „U" Craiova, Chimistul Din câte am Înţeles, de Remin se vag 
Vâlcea. Şi cum din această lună mai râ- apropia un sponsor iubitor ai fotbalului. I  
măsese destulă vreme din data de 19, Aşteptăm veşti bunel ____ J

LA PRIMĂVARA :

Iată cum se prezintă 
prbgramul viitor aPraetua* 
lei ediţii a „Ligii Campio
nilor":

SFERTURI;, (partide tur- 
retur, la 1—15 martie 1995) 

Meci A: Bayern — Î.F.K.; 
Meci B: Hajduk — Ajţax; 
Meci C: Miian — Benfica; 
Mec* D. Barcelona — FL5.G.

SEMIFINALE: (partide
tur-retur, la 5—19 aprilie 
1995) ■

învingătoare meci A 
învingătoare mepi B;

învingătoare meci C — 
învingătoare meci D,

FINALA: la 24 mai 1995.
Ordinea meciurilor tur- 

retur din cadrul semifina
lelor „Champions League" 
va fi stabilită, concret, pe 
17 martie 1995, la Geneva,

cu prilejul tragerii la sorţi 
care vă fi efectuată atât 
pentru penultimul act al 
„Cupei Cupelor", cât şi 
pentru acela al „Cupei 
U.E.F.A.*1,

REZULTATE, CLASAMENTE

Manchester UnitedJ
|  cetona — Galatasaray Istanbul 2—1, IFK — Barce-, 
ţ lona 2—1, Galatasaray — Manchester U. 0—0, IFK

*.***«.
CUPA

SPERANŢELOR 
LA MINIFOTBAL
In perioada 4—6 ia- 

nuarie 1995, în orga
nizarea F-R, Fotbal şi 
a Asociaţiei judeţene 
de fotbal Hunedoara, 
la Sala Sporturilor din 
Deva se desfăşoară 
etapa de zonă a tra
diţionalei competiţii, 
de minifotbai pentru 
copii „Cupa Speranţe
lor" la care participă 
cu câte două echipe 
(copii născuţi în 1982 
şi 1983) F.C. Corvi- 
nul Hunedoara, CSS 
Hunedoara, Mureşul 
Deva, Fotbal Start ’91 
Deva, Dacia Orâştie, 
ÂSA Aurul Brad. Me
talurgistul Cugir şl 
Haber Haţeg. (M.S.)

1, bune
în orice zi a săptămâ- dp ani. Prin grija şi proo- 

nii, pe timp friguros, ba- cupa rea S.C. Siderurgica
zinul de înot din incinta 
stadionului Corvtnul din 
Hunedoara cunoaşte o a- 
nimaţie deosebită. Vin 
aici copii de la 5 ani in 
sus să se iniţieze, tineri 
sau vârstnici să facă înot 
şi saună, dar participă şi 
sportivi in cele mai di*' 
verse competiţii.

Sâmbătă, 17 decembrie, 
ne-am îndreptat şi noi 
spre „oâza“ de căldură, 
la prima oră din program 
(9,00). în cele două b a -, 
zine cu apă caldă şi o 
ambianţă plăcută, primii

S.A., această căutată ba
ză sportivă şl de agre
ment poate fi folosită tn 
bune condiţii. In timp ce 
aproape 99 la sută din 
bazinele de Înot «fin ţară

LA BAZINUL 
DE ÎNOT

DE LA HUNEDOARA

de Nâtaţie a C.S.Ş. din 
Hunedoara un campionat 
pentru copii — fete şi 
băieţi de la 10—-12 ani, 

*Un „bilateral" între cele 
două oraşe înfrăţite, Hu
nedoara şi Szombothely 
la aceeaşi categorie de 
vârstă; Tot aici a avut 
loc Cupa de sprint a Ro
mâniei, în organizarea 
F.RJF., la care au parti
cipat echipe bine cotate 
în ţară — Steaua, Dina- 
mo, alte formaţii din Con
stanţa. Timişoara, Cluj, 
Baia Mare etc., iniţiată şi 
organizată de C.S Ş. Hune-

GRUPA A «

IFK Goteborg 4—2, FC Bar- (

j — Galatasaray 1—0. Manchester U. — FC Barcelona^ 
) 2—2, Galatasaray — IFK Goteborg 0—1, Barcelona i 
1 — Manchester U. 4—0, IFK — Manchester U. 3—1,1 
ţ Galatasaray — Barcelona 2—1, Manchester U,—Gâla- ţ

I i. I.F.K. GOTEBORG ° J ’ ’ ,n ’
1 2. F.C. BARCELONA 
I 3. Mancheşter 
J 4. Galatasaray

|  GRUPA B

\ Dînamo Kiev — Spartak Moscova 3

6 2 2 
6 2 2 
6 1 1

11—  8 
11—11
3— 9

«}

3 i

2, PSG — *J—2, FC>U — i 
l Bayern Miinchen 2—0, Spartak Moscova — PSG 1—2, ' 
(Bayern — Dinamo Kiev 1—0, Spartak — Bayern 1—1, f
I Dinamo Kiev — PSG 1—2, Bayern — Spartak 2—2.]
\ PSG — Dinamo Kiev 1—0, Spartak — Dinamo Kiev )
■ - -  ~ ‘ PSG 0—1, Dinamo Kiev — Bâyern ^l 1—0. Bayern — PSG 0—1 
1 1—4. PSG — Spartak 4—1.

1. PSG
2. BAYERN

i 3. Spartak 
' 4. Dinamo Kiev

-r 6 (

6 i
6 3

GRUPA C

12— 3 
8— 7 
8— 12 
5—11

) \
s

, S Hajduk Split — Benfica Lisabona 0—0, Ahder-, 
\ | lecht Bruxelles — STEAUA BUCUREŞTI 0—0. Benfica )

12 j

! ! 
î  
\

— ---- ---------- —, . ......  . doara (director prof. îon
înotători erau prezenţi — sunt oprite perioade lungi istrate), după care toţi

{ i — Anderlecht 3—1, STEAUA — Hajduk 0—1. Benfica i 
1 ] — STEAUA 2—1, Hajduk — Anderlecht 2—1, STEA- I

Hajduk 0—0, Ben-J (
VEGA DEVA
Adresează cu prile

jul Crăciunului şi al 
Anului Nou felicitări 
membrilor asociaţiei, 
fotbaliştilor din judeţ 
şi suporterilor, raul- 
ţumindu-le pentru în
ţelegerea Şi simpatia 

faţă

sănătate.

MINERUL CERTEJ 
Conducerea Asocia

ţiei sportive urează tu
turor suporterilor şi 
simpatizanţilor Mine
rului Certej, fotbaliş
tilor şi familiilor lor, 
un An Nou mai preş* 
per, cu sănătate şi 
bucurii 1

STEAUA 2—1, Hajduk — Anderlecht 2—1, STEA
j. .*■ ' » *- *- *- *- *^ i cei mai tineri în bazinul de timp (costul agentului participanţii au primit ca- l ? UA Benfica 1 1, Anderlecht

isi-rr/s l mic ,iar cei mai în vârstă termic şi al energiei e- dour4 de Moş NJcolae. ] , A fica — Hajduk 2—1, STEAUA — Anderlecht 1—1, Haj-
..........  ‘ la , bazinul mare. Ca de lectrice e  fesemnat şl nu Baziliui eSte ţn acelaşi \  1 duk — STEAUA 1—4, Anderlecht — Benfica 1—1. I

) obicei la post erau şi me- sunt posibilităţi de plată), timp 0 bUnă gazdă pen- i L  RPNP.r ,  6 3 3 0 9—5 9 \
\ canicii, auxiliarii, fără ea- la Hunedoara totul se des- tru cei care doresc să in |  » L BENFICA 6 3 3 0 5 1
l re apa n-ar fi caldă şl făşoară normal. E firesc, veţe moţul — cooii de 1 } 2- HAJDUK 6
) nici ambianţa favorizâfitâ dacă Siderurgica are gri- la 5 ani tn sus — pen’ru  ̂ ) 3, Steaua 6

^  In biroul său, jă de babele sale de a- cei care doresc să iacă 1 4 4. Anderlecht 8

___________________________________________________r « s  i i
cu, şeful bazei sportive, corespunzătoare pentru sa- de g qqq jej. un copil poa- 1 |
de la care şi primim top- lariaţii şi concetăţenii lor te participa la 1D şedin- ; 1

ţe de iniţiere Ia înot, du- 1 ( ( Atena 0—0. AC Miian — Casino 3—0*, AEK — Ajax

de... baie. 
la etaj, il găsim, ca de o- 
bicei, pe profesorul Viai-

5—7
7—6■ SP
4—7

6\
5
4

GRU1SA d

manifestate faţă de
ediipft şi le urează aui f .
mulţi şi fericiţi, multă. \ te relaţiile pentru a in- de a face sport.

i i* ■_ '     „ _ z. Rnvi teVMrtri+ixră

Ajax — AC Miian 2—0. Casino Salzburg — AEK ţ
au- 4 i

i forma concret pe cititorii Baza sportivă de pro- pă ce şi-a ales unul din- |  |  1̂ 2’ .^KK “  CaS1"° 7~ f jax ^ ,
'  ziarului nostru, pe cei in- m  cu renume în ţară de- tre antrenorii preferaţi, ’a ' x T ,  Î S

teresaţi. ce anume se pe- seori e solicitată contra Zeno Giurasa, Anca Pur- ţ  ) Z  ̂ n  2. Ajax AEK ^
trece aici. cost şi pentru anumite ţuc, Clara Ioleî, Gabi An- i i 2 ' Casmo AG Miian 0—1.

Bazinul .este la dispo- activităţi, concursuri in-- tal sau Cristina Ferentz. 
ziţia hunedorenilor, a ce- terne şi chiar internaţio- Şi un lucru important, 
lor din împrejurimi — naîe, în acest an, de exem- Bazinul este deschis în 
peva, Slmeria, Câtan şl piu, a fost organizat de toate zilele săptămânii, 
chiar Haţeg, de aproape 20 către Federaţia Română incltisiv duminica.

12. AC MILAN*

I
, 3. Casino 
î 4. AEK Atena 

*AC Miian — penalizată cu 2 puncte.

6
6
6
6

9—2
6—5
4—6
3—9

10
5

52 1
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Momente j 
de groază j 
în Euro- ! 

tunel |
Groază sub Canalul > 

Mânecii. Un automo- * 
bil a luat foc pe ne. J 
aşteptate, in dimineaţa I 
de 9 decembrie, în vre- j 
me ce urca la bordul I 
trenului — navetă la j 
intrarea în Euro-ţunel I 
şi a dat naştere unui j 
incendiu de proporţii. | 
Doar intervenţia ui. J 
tra-rapidă a pompierilor, | 
sosiţi imediat Ia ter-1 
minatul de la Folkeston,' 
la capătul britanic al I 
tunelului, a permis să j 
se evite producerea u. I, 
nei catastrofe. '

Numeroşii pasageri I 
care -se aflau în cele
lalte peste 60 de auto
mobile deja încărcate 
în tren au reuşit să 
fugă la timp, aşa încât 
nu s-au înregistrat vic
time. Responsabilii 
Euro-tunelUlui — deja 
în centrul polemicilor 
pentru continuele de. 
fecţiuni care au mar
cat primele săptămâni 
de folosinţă au sub
liniat că sistemele anti- 
incendiu au funcţionat 
perfect şi că nu există 
nici-un motiv de te
meri, deoarece serviciul 
e sigur şi demn de în. 
credere. Accidentul şi 
controalele ce au ur
mat după remedierea 
defecţiunilor „ constata
te au provocat totuşi 
întârzieri importante pe 
linie în tot cursul zi
lei.

Un chef care, intr-un fel, a decis 
soarta omenirii!

Până îh urmă cu câ
teva zile, unul dintre cele 
mai dramatice episoade 
ale celui de al doilea răz
boi mondial, atacul ja. 
ponez din 7 decembrie 
1941, asupra bazei ame
ricane de la Pearl Har- 
bor, în Pacific, era con
siderat a fi o culme a 
mârşăviei. Lovind total 
prin surprindere, avioa
nele nipone produseseră 
un adevărat dezastru, a. 
mericanii pierzând In 
câteva ore 2400 de oa
meni, 120 de avioane şi 
19 unităţi ale marinei, 
fără să fi putut schiţa 
nici-un gest de apărare. 
Se ştie, acest atac mişe- 
lesc a provocat stupoare 
şi revoltă în Statele Uni
te, care, o zi mai târ
ziu, intrau în război cu 
întregul (şi uriaşul) lor 
potenţial econorrtico-mili- 
tar, determiriând în scur-. 
tă vreme o dezechilibra
re total defavorabilă Im
periului nipon pe toate 
fronturile din Orient.

Ei bine, din documen
tele secrete, pe care auto
rităţile japoneze le-au 
expus la Tokyo, pentru 
prima oară, începând cu 
22 noiembrie a.c., rezultă, 
indubitabil, că, de fapt, 
ele notificaseră starea 
de război printr-o deda- 
raţie oficială ce trebuie 
notificată guvernului de 
la Washington, înainte de 
ora 13 a fatidicei zile de 
7 decembrie 1941. Numai 
că...

Textul cifrat al decla
raţiei de război, ce urma 
să fie transmisă Departa
mentului de Stat, a fast 
recepţionat la ambasada 
japoneză din Washington, 
în după-amiaza zilei de 6 
decembrie.- Imediat crip
tografii reprezentanţei ni
pone s-au pus pe lucru 
şi în cea mai mare par. 
te textul a fost transpus 
în „clar". Era vorba însă 
de un text incomplet, da
torită unei defecţiuni teh. 
nice, pe circuitele tele
grafice, care a durat câ-

j» jMj* Bancnota anti-fals
începând de luni, 12 

decembrie, în filialele 
Băncii Italia au fost puse 
în circulaţie noi bancnote 
de 100 000 lire, concepu
te de o asemenea ma
nieră încât să fie, con
form părerii specialişti
lor, imposibil de falsifi
cat. Noua bancnotă mo
del 1994 se aseamănă mult 
cu bancnota veche (mo
del 1983), dar prezintă 
câteva particularităţi care 
o fac. de neimitat, chiar 
pentru experţii în fal
suri.

Aşadar, la prima ve
dere nimic deosebit, ace
eaşi mărime, aceleaşi de
sene cu Caravaggio şi 
reproduceri după tablou
rile sale. Dar, dincolo 
de aparenţe, numeroase 
sisteme de siguranţă : ’in

scripţia 100 000 lire, pla
sată în stânga sus, este 
schimbătoare la culoare — 
trecând de la verde la 
bleu, în funcţie d e-in 
cidenţa lum inii; paleogra
fia a fost întărită şi îh  
particular sunt puternic 
scoase în relief înscrisu
rile valorii ; firele de 
siguranţă au devenit două, 
unul dintre ele purtând în 
transparenţă inscripţia 
„Banca dTtaîia**, iar nu
mărul de serie este im. 
primat în două culori.

Aşadar, o adevărată 
sfidare la adresa maeş
trilor falsurilor de bancno
tă, dincolo de care nu 
ne rămâne decât să aş
teptăm pentru a putea 
răspunde la eterna în
trebare: „Există ’mpo.
sibil ?!“.

teva ore. Gând legăturile 
cu Tokyo s-au restabilit, a 
sosit şi ultima parte a 
mesajului, conţinând, la 
punctul al 14-lea, un ele
ment de extremă impor
tanţă, avizul de „urgenţă 
maximă”. Din păcate, în  
acel moment în ambasadă 
nu se mai afla nici-un 
funcţionar în măsură să 
realizeze descifrarea: în
tregul personal, mai pu
ţin cel cu sarcini de pază, 
plecase la uri restaurant 
pentru... cheful de adio! 
Un chef reuşit, dacă a- 
vem în vedere că cei mai 
„matinali* * dintre convivi 
n-au făcut ochi a doua zi 
decât către ora prânzului. 
Când, meticuloşi, s-au 
apucat să descifreze, restul 
mesajului, tot mai precipi
taţi, pe măsură ce-şi dă
deau seama de gravitatea 
lui. Când au terminat 
descifrarea, era însă prea 
târziu: atacul de la Pearl 
Harbor începuse deja de 
o oră. Iar ţara lor intra 
în istorie cu o infamantă 
pecete de perfidie şi laşi
tate.

s

STORY-FLASH
SCANDINAVIA SPUNE ADIO 

VIOLENŢEI LA T. V.
•  STOCKHOLM. Sfârşitul tragic al micuţei Silje 

Redergaard, ucisă de trei prieteni de joacă „pentru 
că aşa au văzut la ŢV“, a determinat autorităţile din 
Norgevia, Suedia şi Danemarca să decidă o serie de 
măsuri, între care imediata întrerupere a difuzării 
filmului S.F. de desene animate „Power Rangers** 
(filmul preferat al copiilor de 5—6 ani, în multe ţări 
ale lumii). Printre alte titluri, a căror difuzare s-a 
cerut a fi interzisă, se numără şi foarte cunoscutul 
serial „Ninja Turtles”.

■ : MĂCEL IN INDIA’
NEW DELHI. 3# de victime, este bilanţul tra. 

gic al războiului civil dintre etniile Naga şi Kuki, 
din nord-estul Indiei.- Ostilităţile le-au deschis 
războinicii Kuki, oprind un autobuz plecat d in lm -  
phal — capitala statului Manipur, în care cele două 
populaţii se bat pentru supremaţie — şi împingân- 
du-1 într-o prăpastie adâncă de peste 100 metri. Din 
Cele 51 de persoane aflate la bord, 37 au mUrit pe 
loc, celelalte fiind graV rănite, Dintre victime 39 
erau din etnia Naga.

1NTEGRAL1SMUL CONTINUA CAMPANIA 
DE TEROARE

•  ALGER. Iritegraliştii islamici continuă vână
toarea de străini şi de intelectuali algerieni în ţara 
nord-africană aflată de multă vreme într-o stare 
de — nedeclarat — război civil. Ultimele victime (la 
data redactării acestui buletin), au fost doi specia
lişti, străini, omorâţi de un comando în exploata
rea petrolieră de la Khenchela (400 km sud.est de Al
ger) şi Farrah Ziane, directorul săptămânalului 
„Revolution AfriCaine" (pro-guvernamental), împuş
cat în faţa locuinţei sale, la Blida. De observat că 
este prima oară când' atentatorii islamişti operează 
într-un câmp petrolier (zonă pe care până acum o 
ocoliseră), că numărul ziariştilor ucişi anul acesta 
în Algeria a ajuns la 23, că în 30 de luni de 
război civil au fost distruse cca 600 edificii publi" 
ce şi că pagubele suferite în anul 1993 s-au ridicat 
la 2 miliarde de dolari.

Un zbor de 120000 de dolari
. Cea mai costisitoare 

călătorie aeriană din 
istoria zborurilor dintre 
Italia şi SUA — peste 
120 000 de dolari, de lă 
Roma la Colorado — l-a 

pus într-o serioasă încurcă
tură pe generalul american 
Joseph Ashy. Uriaşa 
cheltuială provocată Pen
tagonului a fost menită 
să rezolve problema de
plasării ă patru persoa
ne ţ  Ashy însuşi, fiul 
şău, foarte atrăgătoarea şi 
tânăra secretară a ge
neralului şi o... pisică. 
Şi cum . întâmplarea a 
ajuns la cunoştinţa unui 
senator republican, te. 
mutul Charles Grassley, 
generalul Ashy, ce toc
mai fusese propus pen
tru o funcţie foarte im
portantă în ierarhia mi
litară, va trebui să răs
pundă mai întâi întrebă
rilor incomode ale in
spectorului general Van 
der Schaaf.

Afacerea are aspecte 
paradoxale: la 9 sep

tembrie trecut, Ashy, un 
veteran cu 32 de ani de 
carieră în spate, trebuie 
să plece spre Colorado, 
unde se află soţia. Dar, 
în loc să-şi comande bi
letele necesare — pre
ţul, pentru o persoa
nă, la clasa întâi,' 1600 
dolari —, generalul în
treabă dacă există .vreun 
avion ' al Pentagonului 
disponibil. Răspuns ă. 
firmativ : este unul . li
ber, singură inconve. 
nienţă fiind că se afla 
în acel moment la New 
Jersey şi ntt în Italia. 
Dar „amănuntul** nu 
contează. Şi astfel luxo
sul „jumbo“, un avion 

. militar special, - cu dor
mitor, sală de confe
rinţe şi tot soiul de alte 
facilităţi lă bord, a că. ' 
rui oră de zbor costâ 
3400 dolari, trece Atlan
ticul pentru a-1 lua pe 
Ashy, cu pisică şi se
cretară cu tot. La Roma 
alţi doi înalţi ofiţeri din 
forţele armate ameri. 
cane, cu soţiile, aşteap

tă o ocazie pentru a se 
întoarce în SUA, dar 
echipajul avionului —
13 aviatori şi un sie. 
wart, îi refuză net, deşi 
aparatul se va întoarce 
practic gol. Cei refuzaţi 
asistă la scena îmbar
cării lui Ashy, cu fiii, 
pisică şi secretara Chris-, 
ta Ilart şi nu surprinde 
că se înfurie şi că ra
portează cazul superio
rilor de la Washington. 
„Ghinionul** face ca „jâl- l 
ba*‘ lor să "cadă în mâi- /  
nile unui oarecare co- I 
Ionel,. David Hâckworth, 
care şi el are nişte con. 
turi de rezolvat a i  Pen
tagonul. Şi povestea de
vine publică, descoperiri- 
du-se, între altele, că pen
tru cele 31 de ore de 
zbor, cu un echipaj de
14 oameni, generalul n-a
plătit decât-. 85 de do
lari! (iar despre trece
rea prin avion a fru
moasei Hart, nici-o ur. 
m ă : ea nu apare pe
registrul de bord !). ,

Germania. Vedere din Drezda.
SW W W W V W W W W W W W W W W V V W W W W W V W W W W W W W V ^flW rtW W W

Complot în Maldive
Sex,1 bani, uneltiri tene

broase. Spioane fascinan
te şi gata de orice. Un 
jurnal intim care cuprin. 
de Intre paginile sale 
planuri ucigaşe; având’ ca : 
fundal palmierii şi nisi
purile albe' ale Maldţye- 
lor, paradis al vacanţe- 

• lor miliardarilor şi ăl te
ribilelor secrete; * .

Pare schiţă unui ro
man, dar nu trebuie s-o 
căutăm, totuşi,, pe masa 
de" lucru a' vreunui scrii
tor. Ci intr-un birou de 
poliţie, pentru că cele 
de măi sus nu-s decât re
zumatul unui, altminteri 
foarte banal, proces ver
bal al poliţiei din Trivan- 
drum, în statul Kerâla, 
din India, care a  desco
perit in octombrie tre
cut cel mai important caz 
de spionaj cunoscut In 
multimilenara istorie a 
marii ţări asiatice. Scan
dalul pe care l-a Aerian, 
şat a condus deja la a- 
jrestarea a 6 persoanei

două atrăgătoare Mata 
Hari din Maldive, dar şi 
doi oameni de ştiinţă şi 
doi importanţi oameni 
de -afaceri din India. , Şi 
poliţiştii din New Delhi, 
care au preluat ancheta, 
sunt convinşi că surprize, 
le  vor veni de-abia de 
acum jncolo, ..după ce au 
reuşit să descifreze in. 
semnările uneia dintre 
spioane, Mariam Rashe- 
eda. Din care a rezultat 
câ obişnuinţa de a oferi 
sex . şi bani în schimbul 
unor date ultra-secrete 
pricind pisogramele ' spe. 
d ale nu era singura sa...
ciudăţenie. . ----  -a- •

i Şă spunem că p  difi
cultate neaşteptată cu care 
s-au confruntat poliţiştii 
indieni a  fost traducerea 
jurnalului lui Rasheeda, 
scris în „dwivegi*1, o lim
bă foarte puţin cunos
cută. El au reuşit însă. 
să-şi asigure colaborarea:

unui tânăr originar din 
Maldive, ascultând; cu 
tot mai pronunţată emo
ţie, incredibila relatat» 
a unui plan de asasinare 
a 'preşedintelui maldivian: 
o misterioasă indiancă, 
Seethâ, trebuia p e 11 
noiembrie să se arunce 
înaintea automobilului pre
zidenţial, purtând asupra 
şă o încărcătură de ex
plozibil (11 noiembrie 
este ziua în care Insulele 
Maldive işi serbează in
dependenţa !). In atentat, 
a adăugat interpretul, Ur
ma să fie omorât şi uri 
ministru. •••■•

Aceste revelaţii nu au 
fost de natură să o tul
bure prea mult pe -Rashe
eda, care, la rjindu-i, a 
precizat că a sosit în in
dia ca agentă a servi, 
ciilor secrete din Maldi
ve, tocmai pentru a- 
ancheta şi a „dejuca res- 
pectivul complot.
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MAI
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M 2 9 16 23 30
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J 4 11 18 25
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IUNIE
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Tulnicărese din Bulzeşti (sus), Caste Iul Corvineştilor din Hunedoara (jos).
Foto; FA VEL LAZA
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Parfumul nopţii dintre ani
Pentru, ca cea mai importantă noapte 

a anului, cea de Revelion, o adevărată 
noapte a nopţilor, să albă o strălucite a- 
parte, ne pregătim din timp. Dorim să 
fim atrăgătoare, elegante, mai ales dacă 
ne petrecem Revelionul la un restaurant. 
DOr chiar ţi dUcă-l petrecem în familie 
este nevoie să arătăm bine pentru d ne 
simţi bine. ■

Este nevoie apoi să aranjăm o masă 
festivă, de pe care să nu lipsească băutu
rile ţi mâncărurile tradiţionale, dar ţi 
specialităţi care fac deliciul familiilor 
noastre. Şt, de Ce nu, să pregătim pentru 

'cei dragi aperitive, ori dulciuri noi, sur-, 
prize plăcute pentru o noapte care tre
buie să fie în totalitatea ei plăcută, să 
rămână un punct de referinţă pentru, pe
trecerile de peste an.

■  SALATA DE 

FRUCTE

Se prepară după fan
tezia, gustul şi posibili
tăţile fiecăreia. Vă suge
răm. următoarea compo
ziţie : 6 mere, 4 portoca
le, 2 banane, 2 grepfrui- 
turi, plus fructe din com
pot : pere, vişine sau ci» 
reşe, ananas, o lămâie. 
Se tale toate fructele în 
cuburi mici, se presară 
cu zahăr după gust, se 
aromează eu rom, şi se 
adaugă 1—2 pahare de 
vin alb. Se serveşte re
ce, ornată cu frişcă.

Ţ i n u t a  d e  s e a r ă
Dilema este: lung sau 

scurt. Specialiştii în ma
terie sunt de părere că. 
se poartă “ambele, la ex
treme. Lungimea inter
mediară, adică midi, nu. 
Pentru un anturaj deo
sebit, se poartă maxi. Dar 
rochia să fie simplă, mu
lată, decoltată adânc în 
faţă ori in spate, cu Şli- 
ţuri. Dacă preferaţi mâ
necile lungi, e bine să 
fie confecţionate ea 
şi platca — din voal sau 
dantelă, iar restul rochiei 
din mătase, catifea ori 
satin (pentru femeile cu 
talii mai plină, rochiile 
se pot înlocui cu Corn-

pleuri sau rochie cu bla- 
zer larg, trei sferturi). 
Creatorii de modă mai su
gerează pantalonul larg, 
din matferial fluid, asor
tat cu o bluză luminoa
să, ornată cu paiete sau 
din dantelă cu periuţe.

Moda mirii vine cu e- 
xagerărt, până la limita 
posibilă. La fustele scur
te se pbârtă vestele pes
te bluze, eu mâneci am
plă. Ciorapii sunt fini şi 
lucioşi, In culori închi
se. Negrul predomină Şt 
la rochii. Este cea mai 
potrivită culoare de oca
zie, care concurează CU 
alb, roz, blbau, vernil.

SPRE BUCURIA 

FAMILIEI

Dacă rămânem acasă 
este bine să dăm un as
pect festiv mesei de Re
velion, decorând.-o, cu 
fantezie, după gust şi pă- 
sibijităţi (cu crenguţe <tă 
brad, cu flori ori lumâ
nări, de form* şi culori 
variate, cu vesela noas
tră de ocazie). Mâncarea 
şi băutura, de asemenea, 
trebuie să fie la înălţimea 
nopţii dintre ani. De a- 
eee# vă propunem câte
va soluţii practice şi re
ţete.

$  este nevoie să fim 
odihnite ; de aceea vom 
prelungi timpul de somn 
din noaptea precedentă, 
dormind o oră-două îrt 
plus dimineaţa; de ase
menea, se recomandă să 
ne facem somnul de du- 
pă-amiază {măcar în a- 
ceastă ultimă zi din an i);

® să fim relaxate, e- floareâ-soarfelui, se frea- 
vitând stările confiietua- că până rezultă o pistă 
le, tensiunea nervoasă ; groasă, căreia i se adau-

CA ÎNFĂŢIŞAREA 
NOASTRÂ SA AlBA 

PROSPEŢIME

#  trebuie să ne revi
gorăm tenul, aplicând u- 
na din măştile hrănitoa
re : 1. — un gălbenuş, 
2—3 picături de ulei de

gâ o linguriţă de miere; 
se aplică, se lasă 20 de 
minute şi se şterge de 
pe gât şi faţă cu infuzie 
de muşeţel, după care rte 
clătim tu  apă rece ; 2. —• 
o mască vitaminizatâ se 
obţine râzând pe râză- 
toarea mică un morcov, 
oare se amesteci apoi cu 
o linguriţă de miere ; pas
ta obţinută se aplică pe 
faţa şi gâtul demachlate.

Masa festivă
Pentru o masă festivă, 

in funcţie de numărul 
comesenilor, se âşază, la 
distanţe egale una de cea
laltă, mai .întâi farfu- Tacâmurile se aşazâ, 
riile nuci pentru gustări, de asemenea, într-o anu
la mică distanţă (2—3 cm) mită ordine : In dreaptă 
de marginea mesei. Far- cuţitele şi lingura, în 
furiile adânci de supă nU stânga, pe Un şervet îm- 
se> pun la începutul me- păturii, furculiţa. Când
sei, ci după ce Se ridi
că farfuriile mici de gus
tări şi asta doar în cazul 
în Care se serveşte frip
tură. Farfuriile intinse

se serveşte peşte, vor fi 
trei furculiţe şi trei cu
ţite, aşezate în următoa
rea ordine, de la interior 
spre exterior : cuţitul de

u
se folosesc prima pentru masă, cel de peştă, cel 
sufleu sau sarmale, iar pentru gustări, cu partea 
a doua pentru friptură, ascuţită spre farfurie, in

partea dreapta, în stân
ga corespunzăndu-le fur
culiţele, aşezate cu din
ţii in sus,

Paharele trebuie să 
iţea în faţa farfuriilor, 
în ordinea mărimii lor, 
de la Stânga la dreapta : 
paharul de apă, cel de 
vin roşu, de vin alb şi 
de aperitiv. Şampania se' 
aduce separat, la tort, în 
cupe pline, direct pe ta
vă, de către gazdă. In 
noaptea de Revelion se 
serveşte în momentul în 
care un an se sfârşeşte 
Şi celălalt începe,

J C r e d in ţ e  —  o b ic e iu r i
« Pentru ca anul care începe în noaptea dintre' 

i 1 ani să vă aducă belşug în casă, masa de Revelion 
| 1 trebuie să fie mereu încărcată. Deci, nu vă grăbiţi, 
i i dragi gospodine, s-o debarasaţi.

• 1 I «  Vreţi ©a în anul. ce vine totul să vă meargă 
\ din plin, să aveţi câştig în afaceri? Nu mâneaţi car- 
i he de găină în noaptea de Revelion, ne sfătuiesc cel 
7 bătrâni.- Astfel, în anul următor veţi împrăştia.., că 

. 1 găina,
^ « In  prima zi a Anului Nou, deci pe 1 ianuarie,
4 femeile nu prea sunt dorite în vizită. Se spune ca 
/ norocul va poposi în casa în care, ia început de an, 
ţ intră mai întâi un bărbat (sau un băiat).

: ( •  Cum va fi următorul an ca volum de precipi-
; 7 taţii ? puteţi afla şi singure. In seara de Revelion se 
| i taie în jumătate mai multe cepe. Se aleg foi egale ca 
; ţ mărime, se aşazâ in şir şi se pune sare în ele. în 
! 4 dimineaţa următoare se poate vedea câtă „apâ“ a 
s 7 lăsat fiecare foaie de ceapă, ce corespunde unei. luni 
; 1 din an (prima pentru ianuarie, următoarea pentru 

y februarie ş a.m.d). Cu „calendarul de ceapă",- puni 
; i este denumit acest obicei, puteţi afla cât de bogate 
i I în precipitaţii sau de uscate vor fi lunile anuluf ce 
( ţ tocmai începe.

CE SERVIM LA 
MASA

■  WillSiiV FILIP
(preparat dintr-un ou 

amestecat cu 33 grame za
hăr pudră, 50 g whisky 
şi gheaţă măcinată ; se 
serveşte frapat);

■  GROG EUROPEAN 
(din 50 ml coniac, 4 

buc, zahăr cubic, o felie 
de lămâie şi 150 ml apă 
fierbinte).

STIMATE
CITITOARE,

Fiihd la ultima ru
brică „Femina“ din 
acest an, semnata
rele ei vă urează să- 
nătatet bucurii şi „La 
mulţi ani /“

ESTERA StNA. 
VIORICA ROMAN

m p

Şi totuşi a venit iarna, 
Este normal, ceva inevita
bil. Partea cea mâi „tris
tă" este că se aprobe săr- . 
bătorile. De ce. spun par
tea cea mai „tristă" ? Păi 
dacă stăm bine. să ne gân
dim, în timp ce frumoasa ’ 
Loredana Groza se dezbra
că treptat-treptat in noul ei 
filxtk, iar dragii noştri de
putaţi se străduiesc să a- 
rate cât mâi domhi, oa
menii de rând aşteaptă să 
le Vină întreţinerea, să mai 
scadă preţurile etc. etc,

A* nu e mare lucru. Il 
va Ustura puţin pe fieca
re, aşa cum l-au usturat 
şi pe domnul Paul Eve- 
răc apelurile primite din • 
ţară, după faimosul Reve
lion 1993—1994. Vorba 
ceea î „Ce ţie nu-ţi place 
alţuia nu*i fac* I"

Oricum, peste asta mulţi 
dintre semenii noştri vor  ̂
trace mai uşor âeunk pen-* 
tru că... s-au obişnUii 

Aşa cum- e normal în 
prag de sărbători, gospo- 
diua casei face aprovizio
narea. Dar mai bine le ţi
ne pe toate la fhagazin, că . 
sunt «tai în Siguranţă de
cât In piopria cămară. Cel 
puţin ihult taai în sigu
ranţă pentru buzunar. La 
urma urmei mai nou, ne

am învăţat „să mâncăm 
din priviri".

Porcul de pe listă l-am 
tăiat, dar problema se pu
ne unde facem Revelionul ? 
Nici o grijă. Dezlipim tre i, 
etichete de pe Ştiţi care 
sticlă, iar cu un îittle : o* 
roc, poate facem o excur
sie in America.

Şi totuşi..

Ce, a expirat termenul 
de depunere a plicului cu 

, etichete la Poştă ?
Nici o grijă. Niciunde 

ntM mai 4 bine ca ataşă. 
Intre noi fie vorba, domni 
şi domnişoare, sun.em lâ 
adăpost. Ne cumpăram o 
rochie cu 40600 de lei, JU» , 
mătate din ea, câ pe cea
laltă nu ne-o pertîutem, ne 
coafăm fain frumos şi ga
ta! Gata ? Da, gata cu sa
lariul pe o luni, Cât de
spre bărbaţi, le cumpărăm 
un gillette Sensfir... şj le 
ofer-m o noapte Călduroasa, 
Ţa Hotel Plăpundoara, câ 
tot îi mai „cald" în casă

ca afară -(nu peste tot, să 
recunoaştem).

Şi ţotUşi, lăsând toate 
astea la o parte, suntem 
cu toţii Conştienţi că ne-au 
ajuns sărbătorile. Sunt fa
milii cu copii sau mai nou 
CU unul singur. Şi-aici altă 
problemă. Cum poţi să re
fuzi un copil care îşi do
reşte o jucărie la preţul 
de 12 000 de lei sau Chiar 
mai mult ? In fond, e to
tuşi... un copil.

Cine mai ţine încă la 
tradiţie şi îşi doreşte Ceva 
sărmăluţe, nu are decât 
să-şi pună în picioare cea 
mai bună pereche de pa
puci, căci va avea de fă
cut marele traseu al pie
ţei îrt Ceea ce priveşte ale
gerile la... preţuri, adică : 
la varză, la carne tocată 
etc. etc.

Cei de la ţară, cu puţin 
mal mult noroc, Şu ceva 
provizii. Asta depindă de 
Cât® „kilograme de pâ- Q  
mânt* sau câte ghivece a 
avut fiecare pe... tinda ca.
Sei.

Dar, lăsând glumele la o
>0a f '* \

în 1995 va fi şi mai ş i ! w -'
parte, atenţie câ.,. poaţ-

Aşa Că, daţi dlll Coate 
s-apucaţi din toate ! 

ROXANA MERGEA,
■ elevă

C e e s te  adevărul?
Ce este în esenţă ade

vărul? Adevărul ţine de 
ideal, de etern, Nouă, oa
menilor, ne e peste putin
ţă să găsim in decursul u- 
nei vieţi adevărul. Aspi
răm spre el, dar cu toate 
acestea,; rămâne un ideal. 
Uneori, descoperim frân
turi de adevăr, cărora în
cercăm să Ie dăm un sens 
unitar. Ce ştim cu certi
tudine este că trăim, iar 
într-o zi existenţa noas
tră se va Încheia. In rest, 
totul este ambiguu. De 
fapt, adevărul, odată a- 
flât, ar putea ucide. Ade
vărul nu are nimic comun 
cu fericirea. In adâncurile 
fiinţei noastre ne temem 
de acel adevăr după care, 
in aparenţă, tânjim. In el 
sunt toate răspunsurile pe

Care de veacuri cautara 
să le descifrăm, forftiUiârid 
teorii şi supoziţii. Aces.a 
este poate motivul pentru 
care ne ascundem ae noi 
înşine, ne cenzurăm gân
durile, iar pe Cei ce în
drăznesc să-şi exprime p- 
piniilein mod liber, ii dis
preţuim. Ne este teamă, 
poată, că- descoperind ma
rele adevăr, sâ nu rămâ
nem de-zamăgi.i.. Fiecare 
din noi poartă Un samou- 
fe de aaevăr, pe care, de 
multe ori, îi ascunde :n- 
tr-un colţ prăiUit de su
flet. Dar, nu există decât 
un adevăr, iar aceia este 
fără Început şi fără sfâr
şit. Noi avem existen.a li
mitată, adevărul devenin- 
du-ne astfel inaccesibil. Şi 
de cele (hai mm te ori pre

ferăm un cuvânt fals care 
Să Corespundă concepţiilor 
noastre, în locul unUi a- 
devâr copleşitor, care să 
le năruie. De aceea, viaţa 
ne este clădită pe o serie 
de falsităţi, care nu au ni
mic coniun cu noţiunea de 
adevăr, deşi sunt accepta
te ca realităţi incontesta
bile. Şi atunci, cum să ne 
fie relevat adevărul ? A- 
devârul e, prin Urmare, o

?ovara mult prea grea pen- 
ru umerii unui muritor, 
lumea întreagă ar fi stri^* 

viUL de imphCăţUte adev/ ) 
ruiui etern. De aceea ; tr- 
putem vorbi în această v 
femerâ trecere prin vre
me de un adevăr absolut.

' VALERIA DOINA, 
elevă,*

Liceul Traian, Deva .

M U S I C  B O X

Când au revenit în. A- 
merica, au avut plăcută 
surpriză sâ găsească albu
mul pe locul I în Bill- 
board {poziţie pe care s-a 
menţinut ă săptămâni con
secutiv, un adevărat re
cord pentru o formaţie, 
rock, singurul grup care a 
mai reuşit această perfor
manţa fiind Led Zeppelin), 
iar piesa You Give Love & 
A Rad Name era No, 1 la 26. 
XL 86; Slippery When Wet, 
care iniţial a. purtat, ti» 
tîuf de Studio Let It Rock,. 
este un album în care se 
observă o dinamizare a 
construcţiei melodice, o- 
rientată acum spre un 
Street Rock agresiv. Acest 
lucru se datorează în pri
mul rând experimentatului 
compozitor de Desrftond 
Child, cât şi producătoru
lui Bruce Fâirnbalrnt, care 
a reuşit să cristalizeze pe 
acest album sound-ul ca
racteristic Bon Jovi, La 3. 
XII. 86, revin în topul bri
tanic cu single-ul Livin’On 
Â Prayer atingând locul

III. în noiembrie 86, Bon 
Jovi pleacă în Europa, a» 
lături de Queensryche, cân
tând pe 25 la Ilammer- 
Smith Odeon dirt Londra, 
biletelg epuizându-se in 
numai şase ore.

La 15. II. ’87, piesa Li
vin’On Â. Prayer ajunge 
No. 1 in SUA, staţionând 
4 săptămâni pe acest loc. 
Uichies Jon şi Ghild com
pun piesa We AII Sleep 
Alone pentru Cher câre 
pătrunde în Top 20 ame
rican, reăducând-o în ac
tualitate pe această stea â 
rockului mondial. Un nou 
extras pe single Wanted 
Dcad - Or Alive care are 
influenţe country-rock, a- 
junge pe locul 13. în UH 
la 15. IV şi 7 îh SUA la 
6. VI.

Turneul amerîcan Bon 
Jovi/Cinderella a cuprins 
135 concerte, la Care âU 
participat 2 milioane de 
spectatori. Turneele şi pie
sele dem top îi propulsea
ză pe Bon Jovi în elita 
trupelor cu audienţă la pu

blic. La acest lucru a con
tribuit şi postul MTV A- 
merica, care- prin difuza
rea zanică a lor, a deter- 
m nat o creştere a vânză
rii âibumuiui în primele 
5 fum, LP-Ui vanzanau-se 
in 5 milioane exemp-are. 
22 august ’87 este o dată 
impdrtaâtâ în istoria gru
pului, el figurând pentru 
prima dată ca şi cap de 
afiş ia Castle Of Doning- 
ton, având un show de 90 
minute. Ţn finalul recita
lului ei fac un jam ses- 
sion, cu Paul Staniey, bru
ce Dickinson şi Dee Snei- j 
der, interpretând piesa 
Travfellin bând al grupu.ui 
Cretlence Ciearwater - Re- 
vival. Datorită imensului 
succes, turneul mondial 
proiectat iniţial pentru 10 
luni, re mai prelungeşte 
cu încă 5. Reveniţi în SUA, 
organizează turnee cU Jour- 
ney, Van Haien, Kiss, Def 
Leppard, Cheap Trick, Mo
lie? Crtîe, Ted Ntiggent Şi 
Little Steven. Primul tur» 
neU mondial al grupului" 
Bon Jovi se încheie în Ha
waii în 17 oct. ’87, după 
16 lunt de activitate con- 
certistică neîntreruptă. (Va 
urma)
, HURIA SEBEŞAN



Perioada 28-31 decembrie ’94
BERBEC

' Veţi da atenţie legăturilor clandestine, veţi primi o 
! veste legată de străinătate. E bine să acordaţi atenţie 
Unor chestiuni legate de biserică. Nu-i exclus şâ vă pe. 
treceţi Anul Nou hi deplasare. Veţi fi tentat să vă a- 
firmaţi public.

TAUR
Revine armonia intr-o veche relaţie, vă gândiţi la 

Căsătorie sau la concubinaj. Veţi verifica documente 
ţâre atestă finanţele şi proprietăţile dv. Orientare că
tre parapsihologie. Veţi trăi o sărbătoare sublimă de 
Revelion.

GEMENI

Starea sănătăţii se ameliorează spre seară (azi). Ur
mează o zi mai grea ; nu daţi curs pornirilor nervoa
se. Vă stăpâniţi greu iritarea în relaţiile familiale, pro
babil din cauza oboselii pricinuită de pregătirile de 
Anul Nou. Dar deveniţi apoi cooperant, amabil, primiţi 
bani şi poate veni vorba de o căsătorie.

R A C
Sunteţi predispus spre artă, creaţie, dar vă atra-

fe şi schiul. în materie de dragoste este nevoie de 
iplomaţi*. Vă jva preocupa aspectul dv. exterior, 

veţi ieşi la plimbare cu câinele. „La mulţi ani!1- — vă 
£1 transmite cineva de departe,

L E U  v
Veţi umbla după toalete şi cadouri pentru rude. 

-Chiar dacă banil-s puţini, încercaţi să faceţi fiecăruia 
- bucurie I înclinaţie artistică în decoraţiunea interi. 
" Oară. Nu uitaţi, vineri, să vă şi odihniţi puţin. Din 

. păcate, in noaptea dintre ani veţi rememora multe ne
plăceri prin ea»  «ţi trecut în *94 Dar' cei# rele să se 
spele..,. •

FECIOARA
Azi, ei favorabilă adresărilor de felicitări, micilor 

Călătorii, întrevederilor cu „rudenii. Casa şi familia vă' 
vor interesa în mod special, dar vreţi, nu vreţi amin 
tirile vă vor copleşi. Nu-i exclus să regretaţi că nu 
V-aţi deplasat undeva de Revelion.

BALANŢA
intraţi în posesia unei sume de bani, însă v-aţi 

gândit la mai mult. Veţi face o scurtă călătorie , vă 
veţi vedea cu rude, fraţi,' vecini. Anul Nou vi-1 pe- 
treceţi cu intimii,

SCORPION
Evaluaţi-vă posibilităţile în dragoste 1 Deveniţi do

cili, faceţi ceea ce vi se spune. Pasivitatea celor din 
jur vă fa»  să ’ reacţionaţi nebănuit. Monotonia unui 
program strict de familie vă oboseşte. încercaţi să 
fiţi mai cooperanţi !

SĂGETĂTOR

/  Este bine să vă achitaţi datoriile, să vă gândiţi şl. Ii 
relaxarea dv. Sunteţi obosiţi pentru o întâlnire amo
roasă. Să vă feriţi de inamici ascunşi, mai ales eu 
probleme legate de o călătorie.

CAPRICORN
Dialogul cu persoana iubită vă aduce liniştea do- 

£ ritft. Veţi încerca să aduceţi „ia zi“ obligaţiile de ser
viciu. Receptivitatea faţă de sugestiile persoanei iubite 
vă aduce consensul. Disconfort, sensibilitate dată do 
Lună. Cineva din „umbră" v ă ' diminuează autoritatea 
Evitaţi compania prea multora. *

VĂRSĂTOR
Probleme în casă, care se pot rezolva numai cu 

bani. Norocul în amor vă surâde .Puteţi faee şî un 
poker. Apar unele probleme In casă, 0  defecţiune ori 
deteriorarea relaţiilor de familie. Veţi avea grijă de 
aspectul dv şi veţi apela şi la cosmetician#. ,

PEŞTI
Veţi găsi timp şi pentru dv. Relaţiile de muncă . 

sunt bune. Veţi face un drum scurt, vă ocupaţi de 
aprovizionare, de studiu dacă sunteţi elev. Veţi avea 
grijă să pregătiţi ideal .. sărbătorile. Sunteţi receptiv la 
ideile persoanei iubite. încercaţi să-i mulţumiţi pe cei 
din Jur.

3 ;

S.C. „POLIDAVA“ S A DEVA
Vă oferă, în regim en gros,

cu promptitudine, la preţuri avantajoase 
şî de calitate ireproşabilă, următoarele pro 
duse :

biscuiţi (într-o gamă sortimentală dl- 
, versă);

4  Eugenia — Divertis — Crem cu arome 
de banane, ciocolată, portocale, căpşunii

•  sticksuri;
•  paste făinoase ;
•  tfiiţei de casă.
Relaţii şl comenzi — zilnic, la sediul socie

tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 237. la tele
foanele ; 054/620713 şi 621730; fax; 621159.
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, UN CADOU PERFECT PENTRU 
FAMILIA DUMNEAVOASTRĂ

Găsiţi la cel mai mie magazin de mo
bilă, care vă oferă, cu cele mai mici pre- \ 
ţuri, următoarele :

•  TV Grundig

•  bucătării, camere de zi, camere de\ 
tineret

•  sufragerii, dormitoare, holuri

•  birouri şi nemaipomenitele măsu-i 
ţe şi lămpi din Taiwan,

Produsele firmei HUSQWARNA tot lajj! 
noi le găsiţi.

NU UITAŢI !

Vă aşteptăm la magazinul nqstru, la]
\ parterul blocului ,,LJDO“ sau la telefoa- 
\nele : 625267, 624550.

S.C. SIMAL EXIM S.R.L. DEVA 
VĂ AŞTEAPTĂ ŞI VA UREAZĂ 

SĂRBĂTORI FERICITE!

LA S.C. COMAT HUNEDOARA S.A.

v Este in eurs de pregătire Adunarea; 
Constitutivă a Asociaţiei salariaţilor şi 
membrilor conducerii, în baza Legii »r. 
77/ I994,

Scopul Asociaţiei este dobândirea ac
ţiunilor Ş,C* COMAT Hunedoara S.A.. 
care se privatizează, prin metoda negocie-j 
rii directe.

Pot face parte din asociaţie următoa
rele categorii de persoane:

a — salariaţii societăţii COMAT Hu- 
ţ  nedoara S.A. cu contract de muncă înche

iat pe.durată nedeterminată, cu program 
de lucru de cel puţin o jumătate de nor 
mă;

■ b — membrii conducerii societăţii;

; c — foştii salariaţi ai S.C, COMAT 
Hunedoara S.A.. care au lucrat în socie
tate minimum un an şi au încetat rapor- 

Ş turile de muncă din cauze neimputabi
le lor ; :

, d -s-; pensionarii care au avut ultimul ]; 
loc de muncă la S.C. COMAT Hunedoara 5 

:S.A.

Persoanele interesate sunt invitate sâ£ 
'depună cererea de aderare la Comitetul 
de Iniţiativă.

Persoana de contact ec. PETRE .11 £ 
LINSCHI. s

Relaţii la tel. 626478 sau la sediul 
!]S.C. COMAT Hunedoara S.A., din muni- 
îjcipiul Deva, str. Depozitelor, nr. 5.

RA.G.C.L. HAŢEG

Anunţă intenţia de majorare a tarifelor la 
canal, încălzire centrală, precum şi la 

celelalte activităţi de prestări servicii.

Majorarea preţurilor este impusă de creş
terea preţurilor la materii prime şi a influen
ţelor rezultate ca efect al reevaluării mijloa- 

‘ celor fixe, al majorării taxelor de teren şi al 
impozitelor ete.

Majorarea preţurilor se va aplica începând 
cu data de I. II. 1995. (093417)

S.C. ALGEXIM PETROCOM S.R.L. 
G Ă I E Ş T I

Comercializează toată gama de con
gelatoare şi frigidere ARCTIC, la preţu
rile :

-■ ccâgeiteiiGr 120 l

-  congelator 160 l

-  congelator 210 l

-  frigider 240 î

447 000 

518 000 

608 000 

370 00Q

Vă aşteptăm la magazinele din ; 
DEVA'—  str. 22 Decembrie, nr, 67 

zavi de spital); HUNEDOARA — str. 
Grădinilor, nr. 2 A  (Lipscani).

A 8 D A P  
D E V A

str. Oragoş Vodă, nr. 18 
Telefon 622299; 

HUNEDOARA — 
MONTANA S R.L. — 

Hptel „Roşea**
'  Telefon 713606

SOCIETATE PRIVATA DE ASIGURARE
VA STA LA DISPOZIŢIE CU :

I I

I — Asigurarea de autovehicule CASCO 
CARTE VERDE
Asigurarea bunurilor în timpii! trapspot- 

■ toiul -
, ri». Asigurări de sănătate pentru călătoriile 
|  în străinătate.
• Asigurarea clădirilor şi conţinutul «fes-
I ţara.
j *— Asigurări de credite şi garanţii.
I — Asigurarea managerului,
I — Program zilnic: M # ; sâmbăta; 8—12.
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• i S S l p H I
*
| prin reprezentanţa Hunedoara

I •  -hvatoare sucuri (superconcentrate) 
j ţţ- maşini îngheţată ; vitrine frigorifice 
. •' •  refrigeratoare bere
I •  maşini pasiv făinuase
| •  ciocolatiere
V
I Hunedoara, str N Bâlce&cu. nr. I
1 clinica ţo plată, el, 3. lei 654/712832.

Poli-

! “ gag IHA ui.

Rea. Corn- J20/255/91 CtHlIUcaj 2Î 14710 Con* 4023000564 27p o nS: î'V-'.j» Dtva.

\ O IDEE NOUĂ

S. C, METRO MOBILA S.R.L. DEVA 
a deschis cea mai mare expoziţie de mo
bilier de birouri din ţară.

Aici puteţi cumpăra 'la preţuri foarte 
avantajoase mobilierul necesar amenajă
rii complete a sediilor firmelor dumnea
voastră.

NOUTATE;
Firma oferă ghişee şi pereţi mobili 

despărţitori cu mobilier încorporat ; con
sultanţă design in terior; transport şi 
montaj la beneficiar.

Vă aşteptăm la Deva - -  Săntuhalm, 
nr. 31 A, telefoane: 626338 ; 626294, fax  
nr. 621386.
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CASA DE AJUTOR 

RECIPROC 
A PENSIONARILOR 

D E V A

Cu ocazia Anului Nou — 1995, con
ducerea C.A.R.P. Deva adresează mem  

j brilor Casei cele mai sincere felicitări şi 
urări de sănătate, viaţă lungă, fericire şi 
tradiţionalul

„LA MULŢI ANI "
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

. CE .OVS. MAI , 
EZITAŢI ALŢII CÂŞTI GĂ 

•S ti MULŢIME DE BANII 
Este momentul «4 întemeiaţi 

proprii des. alaeere.
Veţi t&e cum. daci expediaţi 
acest takm ţtad reu  i n .  Ic

SOCIETATEA 
COMERCIALA

„DEVIL“ S.A. DEVA 
ţ (INDUSTRIA LAPTELUI)

Cu prilejul sfintelor sărbători de iar
nă, adresează salariaţilor societăţii şi fa
miliilor acestora, clienţilor şi furnizorilor 
de lapte, mulţumiri pentru străduinţa do
vedită şi felicitări pentru rezultatele ob
ţinute.

ÎN ANUL 1995 Domnul să vă răs-sg?
plătească, dăndu-vă bucurii şi sănătate. •  

„LA MULŢI ANI f ‘
CONDUCEREA SOCIETĂŢII

A.F. CE A l-BAR  
'„CLAUDIA* DEVA 

(din Piaţa centrală 
a municipiului)

Cu ocazia Anului Nou şi a sărbători
lor de iarnă, urăm rudelor, prietenilor, t 
clienţilor şi vecinilor multă sănătate şi 
„La mulţi a n i!“

'  CLAUDIU SUCIU, patron
(93537)

W W .V A V .V A -.W .V tW rtV SW .VAVWWVW'.VWr

CpNSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI j!
* D E V A  !■

;!
Cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 4 
Anunţă amânarea licitaţiei publice deschî-'! 

se, organizată pentru vânzarea unui tractor!; 
U 650 M, din data de 23 decembrie 1994, înj! 
data de 28 decembrie 1994, ora 10. !;

V A W W W A V W V i  V i f « V V W A V < r t W W A V A W i W

or 54. CF 46. Beearefti : 
cod CÎ.D5 ...  .

VÂNZARI-
CUMPARARI

•  Vând apartament 2 
camere, central, etaj I, 
telefon 611317.

(93922J

•  Vând în Geoagiu-Bui 
724 mp teren, intravilan, 
situat pe locul fostului 
camping, organizat ante
rior 1989, în spatele blo
cului turn. informaţii — 
Deva, 622443.

(63861)
•  Vând motor cutie 

viteze, precum şi alte 
piese de Dacia 1300. Tel. 
627582, după ora 18.

(93932)
•  Vând casă cu grădi

nă, Brănişca, nr. 77. Tel. 
666529.. - (93915)

•  Vând apartament 2 
camere, Micro 15, bl. 66, 
etaj 1, faianţat bucătărie 
— baie, preţ 4 milioane, 
telefon 611421.

(93941)
•  Vând Mercedes 240 D, 

magnetofon Rostov, tele
fon 615502.

■ '.'v.;.. (93942) .

-V .V /A W A A W .V A W .’

•  SOCIETATEA g a 
r a n t  CONSULTING
facilitează VÂNZA
REA — CUMPĂRA
REA IMOBILELOR. 
Cumpărătorii sunt ser
viţi gratuit. Tei. 
616449, 614340, 618712, 
623229, 623797.

, : (93947)

nsvvwwwvvwuvuvvwwuv

•  Vând piese CITROEN.
BX. CX-, VISA. Telefon 
613800. (93949)

•  Vând urgent aragaz 
electric, uşă, covor, cuier, 
blană. Telefon 716569.

. - (2609)

•  Vând combină frigo
rifică, 800 litri, 300 000 lei, 
garanţie. Telefon 712339.

" ’v .; (2606)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de
serviciu, eliberată de PTC 
Deva, pe numele Morari 
Lucian Marius. Se declară 
nulă. (93937)

•  Pierdut adeverinţă re
ţinere bunuri, eliberată 
de Vama Nădlac, pe numele 
Lăsconi Dumitru. Se de 
clară nulă. (93940)

. OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. GOLDPăODUCT 
Timişoara oferă transpor
turi de persoane şi pache
te în Germania, ; Franţa, 
Belgia, vize tranzit Austria, 
asigurări de sănătate pen
tru Germania, Austria, 
Franţa. Informaţii — Hu
nedoara, telefon 724402.

.; : L ; : - (2608)

•  S.C. BRUTĂRIA 
NEAMŢ IMPORT — 
EXPORT S.R.L. Deva. 
cu sediul în str. ' M. 
Viteazul, nr. 32, anga
jează mecanic de în
treţinere maşini pa
nificaţie, mecanic auto, 
personal în vederea 
calificării: brutari, fe
mei şi bărbaţi, cu sta
giul militar satisfă
cut. Informaţii tele
fon 054 — 614647.

_ ■ (93945)

•  S.C, „AGREMENT
PRIMEX" S.R.L. De
va. Restaurantul „CU
POLA", împreună cu 
formaţia „DIVERTIS" 
şi LOLY HORVATH, 
pune în vânzare ulti
mele 22 locuri pen
tru Revelion. Tele
fon 627666. (93950)
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•  Familiile fraţilor 
Muntean Gheorghe, 
Nelu şi Eugen mul
ţumesc rudelor, prie
tenilor şi colegilor de 
serviciu, care au fost 
alături de ei în, greaua 
durere pricinuită de 
pierderea celui care a 
fost

MUNTEAN
GHEORGHE

LEMBER
Nu-1 vom uita nici

odată,
(2612)

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
B R A D  

A N U N Ţ Ă
Scoaterea la licitaţie, în vederea în- ţ 

chirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 32 j 
mp, situat în MESTEACĂN, pentru des- ' 
făşurarea activităţii de desfacere pro
duse de panificaţie, alimentare preambala- 
te şi neperisabile.

Licitaţia are loc în data de 18 ianu
arie 1995, în conformitate cu prevederi
le H.G. nr. 1228'1992 şi H.G. nr. 1401 
1991.

Relaţii suplimentare şi înscrieri la 
Consiliul local oraş Brad,'camera nr. 23, 
telefon 054f650880.

•  MAGAZINUL Comtim
Pallas Hunedoara, vizavi 
de Institutul de Subingi- 
rieri, angajează vâhzătoa- 
re gestionar, vârsta între 
25—35 ani, vechime minim 
2 ani' în comerţ. Telefon 
712234. (2610)

ÎNCHIRIERI

•  .închiriez rochii de
mireasă şi accesorii, stra
da Primăverii, nr. 19, 
Orăşlie. (2987)

COMEMORĂRI

; # în 26 decembrie s-au 
împlinit 9 ani de la tre
cerea în nefiinţă ' a celui 
care a- fost cei mai iubit 
tată si soţ

CORNEL BOTA 
.Vei fi veşnic în aminti

rea noastră. Soţia Ana şi 
fiul Pompiliu.

:v  (2988)

D E C E S E

i

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

TEL/FAX 611261 614983

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

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

ROWENTA
NU UITATI PLATA IN R A T E  H!

S.C. „ELCO IMPORT EXPORT“ S.R.L. 
DEVA

Oferă, în condiţii excepţionale, tele
vizoare color DAEWOO, cu teletext.

•  Garanţie 3 ani la tubul cine scop; 
2 ani la piese.

•  Cel mai bun raport p re ţ— perfor
manţă. ■

Informaţii la tel. 616759 (8—16) sau 
la sediul firmei din bdul Decehal, bloc S, 
parter. (92657)

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU TINERET „HYPERION“ 

HUNEDOARA—DEVA 
ORGANIZEAZĂ ., 

.REVELIONUL TINERETULUI — 1995”
Cu participarea extraordinară a cunoscu

ţilor solişti AURELIAN TEMIŞAN şi LUMI
NIŢA ROMAN, la sala Liceului Auto Deva, în 
31. X n. 1994, ora 21.

înscrieri la sediul Fundaţiei Judeţene a 
Tineretului Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 2 
(fosta Judecătorie), tel. 611917 (până la ora 
17), 628082 (după ora 17), până în 31 de
cembrie a.c., inclusiv sâmbătă.

Preţ 35 000 lei/persoană.

RESTAURANTUL MIORIŢA ORAŞTIE 
O R G A N I Z E A Z Ă  

REVELION 1995
•  Meniu deosebit; v -
•  Preţurile cele mai miei din oraş;
•  Cântă formaţia REfRORITM. (93461)
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111 «. Holmes şi arma secretă"; 
19,15 Film artistic: „Ar
mura invincibilă"; 21,10 
Film artistic. „Ce le pla. 
ce tigrilor"; 22,30 Film 
artistic. „Substituirea".

I

1

MIERCURI,
28 DECEMBRIE

16,45 Videotext •  Pro
gramul zilei la TVD; 
17,00 Observator; 18,00 
Film artistic. „Sherlock

DEVASAT
MIERCURI,

28 DECEMBRIE

9,00 Reluarea emisiu
nii din seara preceden
tă; 15,00 Videotext; 18,00 
Desene animate; 18,25

Avanpremiera filmelor f 
18,30 Film • documentar; 
19,00 Film serial •  F.B.I. 
(ep. 3); 19,52 Ţara noas
tră: „Biserica Patriar
hală"; 20,00 Staruri în 
concert •  Tina Turner la 
Rio (partea a Il-a); 20,40 
Lumea magică a lui Da- 
vid Copperfield; 21,00 
Film serial •  „Vegas" 
(ep. „Poveste de Cră
ciun"; 21,50 Intermezzo 
cu Alexandru Arşinel; 
21,55 Staruri pentru tot
deauna ; 22,20 Film ar
tistic.

m y mmm * m m # '  mmm i  mkţm <e m
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I  S.C. „CETATE” S.Â. DEVA 
! Anunţă preţurile la făină preambalată, care intră 
! pând cu data de 25 ianuarie 1995.

în vigoare înce-!

■ Denumire produs Unitate de v; 
măsură

Preţ cu ridicata) 
fără TVA ;

'! Făină albă tip 680, preambalată 
!; la pungi de 1 kg. pungă 465,50 j
;■ Făină albă tip 680, preambalată ' 
<! la pungi de 5 kg. v. ■ . » 2176,50 )
![ Făină albă tip 480 (000), preambalată 
;■ la pungi de 1 kg. »* ■ 768,50
! Făină albă tip 480 (000), preambalată 

I; la pungi de 5 kg. n 36913 (
■ Griş preambalat la pungi de 1 kg. ' 7683 i
! Grlş preambalat la pungi de 5 kg. 36913 {
J Făină albă tip 500, pentru paste vrac kg. 726 ;

(93530) S


