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POLITICA Ş l . . .  STRADA j
Există momente ale istoriei în care politica se » 

face în stradă. Este vorba de acele situaţii explozi-1 
ve, când nemulţumirile sociale acumulate' de-a lungul J 
unei perioade de timp şi nesoluţionate de către | 
cei care deţin puterea răbufnesc sub forma revpltei * 
populare. Atunci — ca în decembrie 1989 — oâme- I 
nii ies în stradă să îşi facă singuri- dreptate, cu sau 2 
fără violenţă, . în funcţie de specificul situaţiei şi | 
reacţia celor aflaţi, încă, la putere. O situaţie, limită J 
este rezolvată prin forţa străzii, prin forţa celor > 
mulţi şi asupriţi, care zdruncină edificiul social pen- I 
tru a re instaura dreptatea. J

| Privind retrospectiv evoluţia societăţii noastre în | 
I cei cinci ani care au trecut din decembrie 1^9, ob- *
* servăm, că forţa străzii a fost folosită nu numai în | 
|  evenimentele care au dus la căderea familiei dicta-*
* toriale, ci şi în alte ocazii ulterioare, dovadă că re- I 
|  voluţia devenise un proces mai îndelungat şi de o *
* complexitate mai mare. Am asistat la acţiuni de stra- i 
I dă în care s-a manifestat neîncrederea unor categorii * 
J de cetăţeni în anumite persoane aflate în noile or- J

I
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S E IS M  IN  P .S .M .
Instabilitatea din via- conducerea P.S.M. — în- 

ţa politică a ţării nu-l tre care Tudor Mohora 
putea ocoli pe unul din- (liderul grupului refor- 
tre partidele cele mai fi- mator), Traian Dudaş, 
dele „apusului*1 PCR, Gheorghe Cazan, Gheor- 
respectav pe partidul cu- ghe Ră toacă, Maria La-
pluluj Ilie Verdeţ — A 
driarf Păunescu. Şi a- 
ceâsta deoarece — pe lân
gă o serie de nomen- 
claturişti notorii şi „poeţi 
de curte**, care nu pot 
înţelege că vremurile 
s-au-schimbat, ei menţi- 
nându-şi metehnele co
muniste —, în P.S.M. sunt 
şi oameni serioşi, capa
bili, echilibraţi, care nu 
mai acceptă dictatul şi 
demagogia, ambiţiile de 
totalitarism ale conducă
torilor partidului unic.
Situaţia din sânul PJS.M 

ş-a manifestat de mult 
confuză şi contradicto
rie, iar la "plenara din 
decembrie 1994 ea â de
venit explozivă. Atunci, 
peste 100 de membri şi-au 
dat demisia din partid, 
iar în unele organizaţii 
judeţene convulsiile aii 
fost şi mai puternice. 
Focul a ars mocnit, di
ferendele dintre grupu
rile conservator şi re
formator s-au amplificat, 
iar zilele trecute sciziu
nea s-a produs. Şapte 
membri marcanţi, cu înal
te responsabilităţi în

(se pare că în cele mai 
multe), unde se anunţă, 
de asemenea, retrageri, 
sciziuni şi urmarea re
formatorilor fie în consti
tuirea unei noi formaţiuni, 
fie în aderarea la alte 
partide. Hotărârea lor 
este, după cum declara 
Tudor Mohora, formarea 
unei stângi puternice în 
România, cu programe 
clare şi chiar intenţii de 
accedere la putere.

Acest adevărat seism 
din P.S.M. se produce în- 
tr-un moment* politic im
portant, când P.D.S.R. a 
iniţiat acţiunea de con
stituire a unei alianţe a 
partidelor din arcul po- 
litic guvernamental —- 

„viitorul de aur". Ei au * P.D.S.R., P.U.N.R., P.R.M.,

zar -Ţ- s-au retras din 
funcţii' şi din partid, 
şubrezindu-i coeziunea şi 
atrăgând atenţia opiniei 
publice asupra tensiuni
lor ~ şi neregulilor din 
cadrul acestei formaţiuni 
politice şi întunecându-i

IN VIZOR

acuzat conducerea la vârf 
a P.S.M. de abateri de 
la linia politică a parti
dului şi cramponarea de 
idealurile comunismului, 
de încorsetarea în şa
bloanele partidului unio 
şi slujirea şireată a 
partidului de guvernă
mânt, în pofida erorilor 
consecvente ale acestuia.

Tensiunile generate de 
politica dictatorială a 
lui Ilie Verdeţ şi Adrian 
Păunescu se resimt şi 
intr-o serie de organiza-

PjS:M. :■—, afectând chiar 
această ■ idee şi trezind 
noi orgolii în sânul opo
ziţiei, al celorlalte parti
de care bat sistematic 
în arcul politic al pu
terii. Mai ales că nici 
în P.U.N.R. viaţa nu-i 
uşoară, disensiunile la 
vârf putând genera ori
când rupturi şi regrupări 
de forţe. Deocamdată şi 
în partidul cuplului Fu- 
nar—-Gavra focul ; arde 
mocnit. Dar ce va fi 
vom vedea.

DUMITRU GIIEONEA

—*—*—*■—*—*—*—*—*—*—*- 
Din partea 
Centrului 

de Sănătate 
Baia de Criş

Informăm populaţia co
munelor Baia de Criş, Va
ta, Tomeşti, Bulzeşti că, 
la nivelul Centrului de Să
nătate Baia de - Criş func
ţionează un staţionar cu 
60 paturi, având In struc
tură paturi de interne, 
cardiologie şi contagioase. 
Internările se pot face 
prin dispensarele locale 
şi ambulatoriul d* ' spe
cialitate al centrului de 
sănătate. *- 

Urgenţele pot solicita 
direct asistenţa medicală 
Prin cabinetul de urgen
ţă' al centrului, Pare func
ţionează în permanenţă. 
Populaţiei îl stau la dispo
ziţie 3 autosanitare cu 
program continuu, excep
tând in primele 1—2 luni 
de funcţionare zilele de 
sâmbătă. şi duminică, de 
la orele 15—7 dimiueaţa, 
când serviciul de urgenţă 
este asigurat de Spitalul 
Brad.

ţii judeţene ale P.S.M.

în chioşcuri
GHIDUL TURISTIC AL JUDEŢUUUI 

HUNEDOARA
Lucrarea „Judeţul Hunedoara. Ghid -turistic"

i

I
I

„Judeţul Hunedoara. Ghid -turistic", J
I editată de S.G. Caşa de presă şi editură „Cuvântul I 

liber** S.A. Deva, se găseşte de vânzare la toate ■  
_ chioşcurile de difuzare a presei din localităţile jju-1 
I deţului. .■..* ■ J
• , In curând, toţi cei care sunt dornici să cunoască!
I istoria şi tradiţiile acestor meleaguri vor putea află j  

utilul îndreptar şi la oficiile "poştale, agenţiile de I 
turism, la recepţiile hotelurilor, în gări şi autogări.î 

î  (E- S.). . • v ■ . . , . ;• 1

Sâmbătă,
14 ianuarie

•  Au trecut 13 zile din 
an; au mai rămas 
352 ;

• Cuvioşii părinţi ucişi 
în Sinai şl Rait (O- 
dovania praznicului 
Botezului Domnului):

•  1917. S-a născut scrii
torul ION ROMAN

: -(m. 1989); “
• 1934. A murit IOAN 

I. CANTACUZINQ 
(n. 1863), medic . şi 
bacleriolog român.

Duminică,
15 ianuarie

• Cuv. Pavel Tebeul şi 
Ioan Colibaşul;

•  1850. S-a născut 
MÎHAI EM1NESCU 
(m. 1889), poetul ne
pereche al literatu
rii române;

•  1894. Apare, la Bu
cureşti, revista „Ate. 
neul. român", sub 
direcţia Iui T. G. 
Djuvara;

•  1937. A murit proza
torul român ANTON 
HOLBAN (n. 1902);

•  1937. S-a. născut 
VALERIU CRISTEA, 
critic Uţeţa; român;

Luni, ; , f
16 ianuarie i

•  închinarea cinstitu* 1
lui lanţ al Sf. Ap. I 
Petru; , l

•  1894. S-a născut EGA- / 
TERINA TEODORO- ) 
IU' (m. 1917), „eroina ‘ 
de ‘ la Jii“.

I gane ale puterii, de la interogatorii publice cu cele- J 
' bra întrebare „Ce-ai făcut în 'ultimii 5 ani ?'*, până Ia t 
I* mişcarea numită „Piaţa Universităţii" sau -mineria- I 
J dele devenite şi ele celebre- i
I Adânc traumatizaţi după decenii de dictatură, de | 

viaţă trăită cu spaima de represalii, mulţi dintre *
I' noi erau roşi pe dinŞuntru de viermele îndoielii şi j 

neîncrederii. Şi fiecare reacţionam după capacita- J 
J tea de înţelegere : unii speram, alţii aşteptam în > 
I tăcere, alţii contestam cu decenţă, alţii recilrgeam I 
* la violenţe... Sau poate în fiecare dintre noi co- J 
I exista-câte ceva din fiecare dintre aceste reacţii. | 
’ Stabilitatea politică relativă instalată după ale- *>
I geri, consolidarea treptată a instituţiilor prezidenţiale. | 

parlamentare şi guvernamentale au determinat redu- »
( cerea rolului străzii ca spaţiu de desfăşurare a luptei | 

politice. Cum este şi‘firesc, activitatea politică J 
î s-a mutat acolo unde îi este locui, în parlament- t 
|  Dar nu cu totul, pentru că exemple recente — cum I 

» au fost manifestările de la Reşiţa —. dovedesc că în ! 
I ţară domneşte Un echilibru social destul de fragil şi I 
I că anumite ezitări sau tărăgănări din partea execuţi- J 
| vului pot produce perturbări care să scoată din nou ţ 
|  oamenii în stradă, *
I In perspectiva alegerilor din anul viitor, lupta I 

politică se va intensifica, mirajul puterii va duce la 2 
I înfierbântarea unor minţi şi vor exista, cu cerţi tiv I 
2 dine, şi încercări de a manipula anumite categorii de* 

cetăţeni. Important este ca lupta politică să se des- î 
făşdare în cadrul strict legal, cu respectarea de I

1" către toate părţile a unor reguli fie cot)duită civili- J 
zată. Şi atunci vor avea câştig de cauză cei cu idei | 

j şi programe care se vor impune prin valoarea lor » 
I intrinsecă, nu prin ameninţarea străzii. I
V « TIBERIU ISTRATE 2
I . ' ■ ' v  ■ ; i

CONFERINŢA ALIANŢEI CIVICE

i

în data de 21 ianuarie 
a.c., ora 10, la Casa de 
Cultură Deva — sala mică 
— va avea loc conferinţa 
Organizaţiei Judeţene a 
Alianţei Civice. Sunt in
vitaţi să participe toţi

membrii Alianţei Civice 
din judeţul nostru. Din 
partea Consiliului Naţio
nal Alianţei Civice va 
fi prezent dl Nicoîae Pre- 
lipceanu. (V. Boca).

.'"**.* ****.•'* *.#***#**-«t*.**-•#* *■
ÎNTÂLNIRE — 

DEZBATERE
Primăria municipiului 

Orăştie organizează sâm
bătă, 14 ianuarie a.c., o
întâlnire cu cetăţenii. Se 
vor dezbate cele-mai im
portante probleme cu pri
vire la noul statut al
Orăşliei, cel de munici
piu. De la factorii de
răspundere — conducători 
de unităţi economice, insti
tuţii, cetăţeni, se aşteaptă 
propuneri, sugestii, dar 
şi angajamente pentru a 
face din Orăştie un ade
vărat municipiu. (GH.

___________________ _ _  _  I. *N.).

1
IN ZIARUL DE AZI:

CALENDARUL TAR
GURILOR şi BALCIU-
RILOR.

O

I

una p z i
• Dan te obişnuia să spună adesea: 

„Opera mea o datorez femeilor. Fără ele n-aş 
fi cunoscut niciodată INFERNUL**.

•  GAZ METAN IN CASE., 
S-au Încheiat lucrările de in
troducere a gazului metan în 
toate satele comunei Turdaş. In 
prezent se lucrează la montarea 
staţiilor de distribuţie din Spini 
şi Turdaş. In" toate casele se va 
aprirţde flacăra albastră până la 
15 martie a.c. Lficrarea, de foar
te bună calitate, o execută S.C. 
„Instalatorul" Alba lulia. (Tr, B.).

Ur.
Medic director 
MARCELA TURCI

•  BIROU 
Dl Aurel

PARLAMENTAR, 
deputat PDSR

de Hunedoara, a deschis un Bi
rou parlamentar în Deva, pe str. 
1 Decembrie, nr. 18. Biroul stă 
la dispoziţia cetăţenilor, în zile
le de luni, marţi, miercuri, joi 
şi vineri, de la- orele 8 la 16, iar 
sâmbăta şi duminica de la 8 la 
13. Oamenii se pot adresa bi
roului respectiv cu doleanţe, ce
reri, reclamaţii ş.a, (Tr. B.). .

•  CALIFICĂRI, RECALIFI
CĂRI. Numărul şomerilor cali-

• ficaţi şi recalificaţi în anul 1994, 
prin cursurile organizate ele 
Oficiul de Şomaj Hunedoara — 
Deva, se ridică la 186# de 
persoane, între care în Brad 
318, "în Deva' 742, Hunedoara .

''261, Orăştie 232, Petroşani 98.
• «3. P.) ‘ ’

•  LOTURI DEMONSTRATI
VE. Răspunzând unor nevoi 
reale ale producţiei agricole, în 
special ale pomicultorilor, 
S.C.P.P. Geoagiu, împreună cu 
Serviciu! pentru zona montană 
din cadrul D.A.A., şi-a propus 
să organizeze noi loturi de
monstrative prin care să urmă
rească creşterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor în li
vezi si efectul acestor măsuri. 
(N. T.). ■■■ ■

•  PRIME PENTRU VIŢEI. 
Pentru viţeii obţinuţi in primele 
patru luni din anul trecut, în
deplinind condiţiile prevăzute de 
H.G. nr. 72/1994, producătorii 
agricoli din judeţul nostru au 
încasat prime ee depăşesc 245

milioane lei, acestea constitu
ind un real stimulent pentru dez
voltarea zootehniei. (N. T.).

•  ŞOMERI ÎN MUNICIPIUL 
HUNEDOARA. Declinul econo
mic înregistrat în Ultimii ani a 
determinat o creştere masivă a 
numărului de şomeri, astfel la 
10 ianuarie 1995, în municipiul 
Hunedoara numărul persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă 
însumează cifra de 5504, com
parativ cu 4858 în Deva şi 3844 
existente la Petroşani. (O.P.).
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CUVÂNTUL LIBER
”.WtV̂WVVkVWV\'VW «-vwvwv«
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Data naşterii poetului 

a stârnit numeroase şi 
interesante controverse 
între biografii săi, ea 
fiind propusă la 8 nov. 
1848; 21 mai 1849; 14 dec. 
1849; 20 dec. 1849; 15 ian. 
1850; 21 ian. 1850 şi 6 
dec.' 1850. Data de 15 ia
nuarie 1850 a fost a- 
testată prin actul oficial 
de la biserica tlspenia- 
{Adormirea Maicii Dom
nului) din Botoşani. Dis
puta amplă, colorată şi, 
pasionantă cu privire la 
data naşterii poetului, 
ilustrează şi ea dimensiu
nea, complexitatea şi in
teresul cercetărilor ope
rate de exegeţii emines
cieni, învederând Opinia 
lui George Călinescu, 
oare concluziona: „ .„când 
« vorba de Un mare poet, 
puţină mitologie nu stri
că" {Viaţa lui Mihai E- 
minescu*', Ed. pt. lit-, 
1966, p. 39),

Tatăl său, Gheorghe 
Eminovici, originar din- 
ir-o familie de răzeşi, a 
ajuns In rândurile boie
rimii, primind titlul de

căminar din partea dom
nitorului Mihail Grigore 
Stufza, iar mama sa, Ra- 
luea (Ralu, Raliţa, sau 
Rareşa), născută Juraş- 
cu, era de viţă boierească 
şi adusese o frumoasă 
zestre în noua familie 
Eminovici, care avea să 
fie binecuvântată cu 11 
copii, Mihai fiind al 
şaptelea între odraslele 
căminarului.

îndeosebi numele Emi
novici — purtat până in 
1866, când losif Vulcan 
avea să-l înlocuiască, în 
mod atât de fericit, cu 
Eminescu — poate şi fi
zionomia deosebit de im
punătoare prin distincţia 
şi clasicitatea sa, şi, Cu 
siguranţă, celebritatea 
ce i-o conferea excepţio
nala sa creaţie literară 
care-1 impunea tot mai 
mult în conştiinţa publi
că, au condus la diverse 
şi năstruşnice aserţiuni 
cu privire la etniei ta tea

sa, poetul fiind declarat 
rând pe rând : turc, alba
nez, persan, suedez, rus, 
bulgar, sârb, rutean, po
lon sau armean. De a- 
ceea, probabil, unui co
mentator maliţios al ori
ginii sale etnice, Emi* 
neseu i-a răspuns cu dem
nitatea şi f rancheţea-i bine 
cunoscută : „ ... eu nu mă 
supăr deloc de modul 
cum se reflectă persoana 
mea în ochii dumitaie, 
căci de Ia aşa oglindă 
nici nu mă pot aştepta 
lă alt reflex. Dar cest 
reflex nu schimbă nimic 
realitatea; el nu mă o- 
preşte de a fi dintr-o fa
milie nu numai română, 
ci şi nobilă, neam de 
neamul ei — să nu vă 
fie cu supărare — în
cât vă asigur că între 
strămoşii din ţara de sus 
a Moldovei, de care nu 
mi-e ruşine să vorbesc, 
s-o-fi aflând poate ţărani 
liberi, dar {jidovi, greci

ori) păzitori .de temniţă 
măcar nici unul'1. (G. Că
li rvescu, „Istoria litera
turii române de la ori
gini până în prezent'', 
Ed. Minerva, 1982, p. 
443).

Opera eminesciană a 
dovedit cu prisosinţă şi va 
dovedi de-a pururi ca
racterul naţional al crea
torului ei, al izvoarelor 
din care acesta îşi trage 
sevele, precum şi al înal 
telor şi nobilelor idealuri 
ce l-au animat pe poetul 
care a adresat României 
cea mai strălucitoare u- 
rare din câte s-au crista
lizat în haina cuvântului 
românesc: „Ce-ţi doresc 
eu ţie, dulce Românie/ 
Ţara mea de glorii, ţara 
meâ de dor ? // (...) Fiii 
tăi trăiască numai in 
frăţie// Ca a nopţii stele. 
Ca a zilei zori,// Viaţa în 
Vecie, glorii, bucurie,// 
Arme cu tărie, suflet ro
mânesc,// Vis de vitejie, 
fală şi mândrie// Dulce 
Românie, asta ţi-o do-
T6SC -1*'* •

Proi. DUMITRU SUSAN
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i C L A U Z A
t Surse autorizate ale ambasadelor SUA la Bucu . 
* reşti şi României la Washington au apunţat că, de la I
) jumătatea anului *1995, SUA vor acorda Românim * 

clauza naţiunii celei mai favorizate pe termen neii- 
î mitat.

j NOI TAXE VAMALE PENTRU 
j AUTOTURISMELE FOLOSITE
* Prin Hotărârea nr. 950/29. XII. 1994 şi Ordinul nr»
I 78/1994 al Direcţiei Generale a Vămilor, începând cu 
I data de 1 ianuarie 1995, taxele vamale la autoturis- 
* mele vechi introduse în ţară s-au redus de la 20 la 
f sută la 12 la sută pentru autovehiculele aduse din ţâ- 
* rile U.E. şi A.EX.S. (Austria, Finlanda, Suedia, Franţa,
|  Germania, Portugalia, Danemarca, Marea Britanie, îr- 
. landa. Norvegia, Elveţia, Islanda)/şi la 15 la sută 
|  pentru cele cumpărate din alte ţări.

| „CARTE VERDE* PENTRU POLONIA 
î
\

Automobiliştii care călătoresc in Polonia vor tre 
bui să deţină documente de asigurare tip „carte 
verde**. Cei care nu posedă un asemenea document 

|  vor fi amendaţi Ctr 325 de dolari — pentru au tot u- * 
- risme, cu 448 de dolari —- pentru autocamioane | 
I TIR şi cu 81 de dolari — pentru motociclete şi mo- 
. torcte. |

D.M.P.S.
S I T U A Ţ I A  
LOCURILOR DE 

MUNCĂ VACANTE 
Ia data de 10. 01, 1905

— Floarea literei să 
fie frumoasă pentru o- 
chii cititorilor, pentru 
toţi cei care iau „Cuvân
tul liber**. Titlurile, li
terele tor sunt văzute şi 
Citite mai întâi, nu? — 
ne spunea într-o noapte 
paginatorul Ionel R. Popa.

—■ Noaptea târziu când 
ajung acasă, iau „Cuvin 
tul liber'* şi mă mai 
uit o dată. Oare am făcut 
bine ? Nu. Puteam face 
mai frumos. Lasă ' că 
mâine fac.

Am consemnat părerea 
riiui Virgil Bucur, pagi
nator.

— Nu dau drumul la 
maşină până nu văd cu 
ochii mei că tiparul este 
perfect — accentuează dl 
Emi Biro, maşinist.

—- Şi cerneala , egali
zată, zincurile bine ieşite, 
clare — continua dl 
Gheorghe Bocu, maşi
nist. ■ ■ ’ '

— Dar ca ziarul „Cu
vântul liber'* să iasă zil
nic frumos, eu la ca
landru fac in aşa fel ca 
paginile lui să aibă che
narele, zincurile corect 
aşezate. Apoi, la turna
rea lor in plumb, la 

’frezare aia toată atenţia 
să nu greşesc, plăcile să 
fie bune — era părerea 
dju| Romi Sas, tipograf 
calandrist.

...Ca să respectăm a- 
devărul, vom spune că 
la frumuseţea literelor 
din titlurile ziarului pe 
care-1 aveţi zilnic în faţă 
pun suflet, pasiune şl 
sudoare şi dnii Rernus 
Trif, Nicu Pena, dna 
Doina Roşu, alţi colegi 
de-ai dumnealor mai ti
neri.

Respectăm floarea li
terei, respectăm mâna 
celor care o pun in pa
gină...

GlI. I. NEGREA

Meserie Nr. locuri

Actor
Agent asigurări

4
30

Arhitect 2 Ing, conf. încălţ. 1 Mozaicar 2
Asistent medical 3 Ing, constructor 12 Reparator schiuri i
Betonist 7 Ing. geodezie 1 Şofer 1
Bucătari 4 Ing. instalaţii 1 Strungar I
Cofetar patiser , 2 Ing. mecanic 3 Sudor autogen 4
Confecţioner textil. 87 Instalator 1 Tâmplar 8
Contabil şef
Drumar
Dulgher

I Jurist 1 Tapiţer 1
19
6

Lăcătuş mecanic 
Macâragiu 
Maistru C.F.D.P. 
Manager 
Mecanic auto

12
2

Tehnician arhitect 
Tinichigiu auto

1
4

Economist 
Electrician 
Electrician expL R-E

10
2

10

1
3
1

Vânzător remizier 
Vopsitor auto 
Zidar-pietrar

3
1

10
Farmacist (asist. f). 3 Medic , 5

278Frigotehnist 4 Miner salvator prof. 10 TOTAL
■mm* #' M* * Jtmm ■* MM * AM* **** **mm * mmm v mmm # mmm * mmm » mmm 0  mm

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
FARMACEUTICĂ REMEDIA S.A. 

D E V A

cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr. 43, 
judeţul Hunedoara

Organizează licitaţie cu strigare pentru 
? vânzarea următoarelor mijloace fixe :

•  două remorci rutiere, tip furgon Izoterm;

•  * autocamionctă de 3,5 tone, tip Saviem. 
Licitaţia va avea loc în ziua de 31 ianu

arie 1995, ora 10, Ia sediul societăţii.
In cazul în care mijloacele fixe nu se vor 

' adjudeca, licitaţia se va repeta săptămâna], în 
f  fiecare zi de marţi, în aceleaşi condiţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
! sediul-firmei sau lâ telefon 62 32 60, int. 21,

| CONSILIUL LOCAL ZAM- »
* Organizează licitaţie publica în data de 26 *
I ianuarie 1995, ora 10, în vederea închirierii j 
j unor spaţii, precum şi pentru vinderea unor* 
j active provenite de la fostul C.A.P. Săldva. |  
j De asemenea, se organizează licitaţie publică j 
î pentru exploatarea materialului lemnos An ( 
j păşunea comunală Pojoga. j

Înscrierea pentru licitaţie — până la data * 
| de 24.01.1995. * i
* Informaţii suplimentare la Consiliul local J
I Zam. * (6) |

" .....  ^
I

I
IEN GROS

Portocale (Grecia) — 900 lei/kg .
Margarina „Mira* (Olanda) — 13001 

I leifcuUe. v':.;V ^  - j
j Preţurile nu includ TVA. , S 
î Informaţii la tel. 623555 sau în str. J 
î  Depozitelor, nr. 17 (fostul ILF), zilnic între j 
î orele 8—17. (605285)»

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

TEL/FAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare color Megavision 

Goldstar, Samsung
* Maşini de spalat automate
* Frigidere si congelatoare ARCTIC
* Toata gama de produse electrocasnice

ROWENTA,PHILIPS
* Casete audio si video RACK’S

SOCIETATEA COMERCIALA ROMANO- 
GERMANA LEMACOM PROD. S.R.L.

prin cel mai renumit magazin 
Deva, Situat în str. Minerului,

Vă. oferă 
de mobilă din 
nr. 24 (sala mică a cantinei Liceului Minier) 
un larg sortiment de mobilă de pe piaţa internă

Noutăţile de ultimă oră puse la dispoziţia 
dumneavoastră sunt:

— bucătăria „Bianca” — import Austria
— bucătăria „Ikarus" — import Austria
Bucătăriile sunt dotate conform standarde

lor vestice cu frigider, congelator, aragaz, hotă
J şl chiuvetă inox, având posibilitatea montării l 

în nud multe variante.
Preţurile sunt cuprinse între 4 100 900 lei 

— 4 300 000 lei.
De asemenea, unitatea noastră vă oferă 

gresie şi faianţă, import Austria şi Italia, într-o 
mare varietate de culori şl forme, la o calitate 
şi preţ ce sfidează orice concurenţă.

Informaţii, Deva, telefon 610616.

FONDUL MUTUAL 
ĂL OAMENILOR 

DE AFACERI
Rentabilitate maximă 

Risc minim
Investiţie optimă in : v

FMO A!
Informaţii la tel./faX 611564 

Adresa: str. M. Eminescu, nr. 1 
: D E V A

S.C. ALGEXlM. PETROCOM S.R.L.
. . .

Comercializează toată gama de con- ţ 
gelatmre „ARCTIC* V
•  congelator 160 l — 516 000 lei \
•  congelator 120 l — 447 000 lei\
•  congelator 210 l — 608 000 lei\.

Vă aşteptăm la magazinele din : ţ
DEVA — str. 22 Decembrie, nr. 67 (vi- \ 

zavi de spital); HUNEDOARA — str. \ 
Grădinilor, nr. 2 A (Lipscani). (605266)

' AGENŢIA DE TURISM 
SIND ROMÂNIA S.R.L.

(SINDACO) DEVA

Organizează următoarele excursii in 
străinătate:

-— săptămânal UNGARIA 

•■ bilunar SLOVACIA

*' •— săptămânal TURCIA, în colabo
rare cu firma MURAT din Bucureşti.

Preţurile sunt deosebit de avanta
joase, calitatea serviciilor ireproşabilă.

Informaţii zilnic la telefon 611662.



(T U D O R  v ia n l o

„Eminescu stăpânea cu desăvârşire con
ştiinţa trecutului românesc şi era perfect in i
ţiat in  istoria universală; nimeni din generaţia 
lu i 'n-a avut în acest grad instinctul adevăra

tu lu i înţeles al istoriei, la nimeni el nu  s-a 
prefăcut ca la dânsul intr-un element perma
nent şl determinant al întregii Iul judecăţi". 
(NICOLAE IORQA, 1934).

Locuind Pe un teritoriu strategicele nefavorabil ţi 
înconjuraţi de seminţii stjăine nouă, prin limbă 
şi prin origine, avănd inlăuntrul nostru chiar discor

dia civilă, acest patrimoniu al statelor slabe ţi turburate da 
prea mari Înrâuriri străine, trăind sub invectivele presei 
europene pentru c& nu dăm drepturi politice evreilor, 
care nici nu ştim limba, toate mişcările noastre au fost 
tratate de vecini c-o rară lipsă de generozitate şi 6>o ne» 
dreptate nemaipomenită faţă cu alte popoară. Nu e mult 
de-atunci de când un diplomat maghiar a pronunţat cu 
linişte marele Cuvânt că numai c-o companie de honvezi 
e în stare să puie pe fugă întreaga (armată a) României". 
(MIHAI EMINESCU — „NEUTRALITATEA TERITO
RIULUI ROMANESC")

„Pătruns în linişte de valoarea personală, 
arăta, după împrejurări, fie simplitate gravă, 
fie dispreţ inalt, preţulndu-se singur şl cu ră
ceală înainte ca lumea să-l prefuiască. De 
aici un sentiment al răspunderii, un scrupul 
în toate actele, obstinat, improductiv, care î1 
fac inapt pentru viaţa publică, nepreţuit pen
tru cea intelectuală.., Eminescu a fost, într-un 
cuvânt, un om înzestrat să exprime sufletul 
jalnic sau-mânios al unei mulţimi în primej
dia de a fi strivită de puterile îndârjite ale 
lumii vechi, să o învioreze cu vehemenţă şi 
s-o împingă înainte, arătându-i viitorul în chi
pul unui trecut idilic, Şi pe care soarta l-a 
aruncat într-o societate părând entuziastă de 
progres şi grăbită de a-şi lepăda vestmintele 
vetuste, dar hotărâtă a nu abandona nimic din 
privilegiile ei**. (GEORGE CAUNESCU) 

„Ape vor seca în albie, şi peste locul în
gropării sale va răsări pădure sau cetate, şi 
câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până 
când acest pământ să-şi strângă toate sevele 
şi să ie ridice In ţeava subţire a altui crin de 
tăria parftunurilor sale**, (GEORGE CĂLI- 
NESCU)

A stfel demagogii noştri, crescuţi în străinătate, vă
zând nevoile poporului nostru, l-au învăţat pe de 
rost cuvintele deşerte şi C-un înţeles negativ numai, 

Socotind că prin cuvinte se întemelază bin&e unui popor. 
Numai pe ceie mântuitoare: „munca" şl „economia" intru 
ale lor şi ale stătu ui, nu l-au Învăţat pe popor nlcio-' 
dată. Astfel, ţăranul dacic, care trecea în cojoc miţos 
Dunărea îngheţată, în vremea craiului Decebat, avea 
mai multă perspectivă de viitor pentru limba şi obice
iurile lui şl pentru felul Iui de a fi, decât ţăranul lui Vodă 
Caret, care se reîntoarce la vatra sa şi nu mai găseşte 
nimic din felul tui de a fi, ci numai aşezăminte fran
ţuzeşti, negoţ jidovesc, industrie austrieccaseă, limbă pă
sărească şl liberali, cari nu muncesc nimic şi trăiesc din 
exploatarea ideilor politice". (MIHAI EMINESCU — 
„INTRODUCEREA UNEI CIVILIZAŢII PRIPITE")

.. -fr . 4r

a a anul 1771 au intrat oştirile austrleceşti, cu dispre- 
f f tm  tul oricărui drept al ginţilor, în pace fiind cu Poarta 

fi cu Moldova, In partea cea mai veche şi mai frumoasă 
a ţării noastre; la 1777 această răpire fără de saraăn s-a 
Încheiat prin vărsarea sângelui lui Ctrigore Ghica V. 
Vadă, Fărădelege nepomenită, uneltire mlşelească, afa
cere dintre o muiere desfrânată şi între paşii din Bizanţ, 
vânzarea Bucovinei va fi o vecinică pată pentru împă
răţia vecină, de-a pururea o durere pentru noi. Dar nu 
vom lăsa să se închidă această rană. Cu a noastre mâni 
o vom deschide de-a pururea, cu a noastre mâni "vom 
zugrăvi icoana Moldovei de pe acea vreme şi şirurile

VtfwwwftftwwwvuwAftWAVWWWWWtfvwuWtfvwwvtfvvvwyvwvwtfWtfv*

„Eminescu era omul cel mal puţin perso
nal din câţi am cunoscut; cu ochii lui negri, 
profunzi şi strălucitori, pe care îi lăsa să plu
tească mai totdeauna în spaţiul nemărginit, 
se părea că puţin se interesează şi de mersul 
lumii acesteia si chiar de sine însuşi**. (IACOB 
NEGRUZZI)

„Lumea UiiHyperion e o lume mai pre
sus de bine şi de rău, departe de tot ceea ce 
ţine de pasiunea impură, o lume senină, preo
cupată doar de perfecţiunea interioară. Nici 
un poet român n-a atins această culme a crea
ţiei eminesciene, creaţie egală cu a oricărui 

poet de geniu din lume**. (ALEXANDRU PIRU}
„Toate popoarele îşi aleg printre gloriile 

panteonului lor naţional pe aceea care le re
prezintă mai bine: italienii pe Dante, englezii 
pe Shakespeare, francezii pe Voltaire, germanii 
pe Goethe, ruşii pe Puşkin. Românii îi deleagă 
lui Eminescu sarcina de a-i reprezenta în f aţa 
întregii lumi**. (TUDOR VIANU) f
- r. „Generaţia mea Ic-a ştiut pe de rost (poe
ziile lui Eminescu — n.n.), generaţii de tineri 
le vor murmura şi de acum înainte, în primă
vara vieţii, cât va suna pe lume dulcea limbă 
românească**. (MIHAIL SADOVEANU)

vechi, câte ne-au rămas, le vom împrospăta în aduceri 
aminte, pentru ca sufletele noastre să nu uite Ierusali
mul». (MIHAI EMINESCU — „VANZAREA BUCOVI
NEI").

Răsărită din rase mongolice, de natura lor cuceri
toare, aşezate pe stepe întinse a căror monotonie 
are înrâurire asupra inteligenţei omeneşti, lipsind-o 

de mlădioşie şi dându-i instincte fanatice pentru idei de-o 
vagă măreţie, Rusia e în mod egal muma mândriei şi a 
lipsei de cultură, a fanatismului şl a despotici. Frumosul 
e înlocuit prin măreţ, precum colinele undolate şi munţii 
cu dumbrăvi a ţărilor apusene sunt acolo înlocuite prin 
şesuri fără de capăt. In tendinţele de cucerire, In aşa 
numitele misiuni istorice, care-şl caută marginile 
naturale nu e nimic dedesupt decât pur şl simplu neşti
inţa şi gustul de spoliare. In zadar caută un-popor în 
întinderi teritoriale, în cuceriri, în războaie ce-i lipseşte 
în chiar sufletul iui; sub nici o zonă din lume nu va 
găsi ceea ce Dumnezeu i-a refuzai..» (MIHAI EMINESCU 
— „TENDINŢELE DE CUCERIRE»).

PUBLICI
Pagină realizată de

MINEL BODEA

t e  t e q e m  *»»
— Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile Ia pământ? . -
— De ce nu m-aş legăna.
Dacă trece vremea mea ! •
Ziua scade, noaptea creşte 
Si frunzişul mi-1 răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă 
Cântăreţii mi-i alungă ;
Bate vântul dintr-o parte — 
larna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec !
Peste vârf de rămurele,
Trec în stoluri rândUnele,
Ducând gândurile mele 
Şi norocul meu cu ele.
Şi se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Şi se duc ca clipele,
Scuturând aripile,
Şi mă lasă pustiit.
Veştejit şi amorţit 
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el 1

MIHAI EMINESCU
(WWWW — - -
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CUVÂNTUL LIBER $

Pe urmele Iui Yeti, omul zăpezilor
Cercetătorii chinezi sunt 

din nou pe urmele lui 
Yeti. Academia Naţiona
lă de Ştiinţe este pe 
cale de a întreprinde o 
campanie de cercetări cu 
scopul de a documenta 
existenţa misteriosului 
,,om ai zăpezilor". De a- 
ceastă dată interesul sa
vanţilor a fost determinat 
de faptul că zece ingineri 
chinezi au afirmat că ar 
fi văzut trei uriaşi uma
noizi păroşi, nu în Hima
laia, ci într-o puţin cer
cetată regiune din China 
centrală. Numărul impre
sionant al „martorilor" şi 
ridicatul lor nivel de 
instrucţie a convins auto

rităţile să avizeze aceste 
investigaţii ştiinţifice.

„Este vorba de cea 
mai credibilă semnalare 
a unor creaturi umanoide 
prezente în China, ca a- 
ceea care se presupune că 
trăieşte în Tibet — a co
mentat Yuan Zhenxin, 
preşedintele Comisiei pen
tru căutarea fiinţelor rare 
şi stranii — o semnala
re de primă importanţă".

Cei 10 ingineri — mar
tori ai evenimentului — se 
aflau într-o călătorie de 
plăcere în pădurea de la 
Shennongjia, parc naţio
nal din partea occiden
tală a provinciei Hubei, 
din China centrală.

După relatarea lor.

grupul traversa la bordul 
unei maşini de teren o 
abruptă trecătoare printre 
munţi când, în amurg, au 
venit în contact cu 3 fiin
ţe înalte de peste 1,85 m, 
acoperiţi de un lung păr 
negru, cu trăsături ase
mănătoare acelora ale mai 
muţelor şi cu fruntea proe
minentă. „Nu erau oameni, 
nici" urşi, nici maimuţe — 
au relatat inginerii —- am 
încercat să urmărim a_ 
ceste creaturi, dar au 
fugit în desişul pădurii. 
Când le-am‘ văzut cum 
îşi deschideau calea prin
tre copaci cu o iuţeală şi 
o forţă supraomenească — 
ne-a cuprins teama".

„E vorba de cea mai

bună avizare semnalată 
vreodată a presupusului 
Yeti — a comentat din 
nou preşedintele comisiei 
chineze —, pentru că in
ginerii au observat aceste 
vietăţi de la mai puţin de 
30 m distanţă".

O echipă de cercetători 
aflată în zonă a fost deja 
trimisă la faţa locului de 
Academia de Ştiinţe chi
neză. în cinci puncte au 
fost descoperite eşantioa
ne de blană, amprente 
şi escremente. Din ana
lize a rezultat că ar tre
bui să aparţină unui a- 
nimal erbivor, cu părul 
lung, cu un picior care 
măsoară 50 cm.

Incredibil, dar adevărat...

Se salvează, 
sărind din avion

A scăpat cu viaţă în 
extremis, datorită unei 
doze puţin obişnuite de 
sânge rece. Un pasager, 
dându-şi seama că a- 
vionul în care . se afla 
era pe cale să se prăbu
şească la pământ, a des
chis uşa şi a sărit, pă; 
răsind aeronava ce exe
cuta, fără succes, mane
vra de decolare. Incredi
bilul episod s-a petrecut 
la San Antonio, în Te
xas (s!u.a.).

Unul dintre cei trei 
pasageri, ai unui avion 
de mici dimensiuni a 
demonstrat o apreciabi
lă promptitudine a re
flexelor când aparatul, 
puţin după decolare, s-a 
aflat într-o situaţie di-- 
ficilă, după ce a atins 
aproape câteva cabluri 

l de înaltă tensiune.

Doug Adkins, acesta 
este numele norocosului 
pasager, a deschis ime
diat uşa şi a sărit în 
gol, doar cu câteva se
cunde înainte ca avionul 
să intre în coliziune cu 
o colină împădurită, în 
apropierea aeroportului 
San Antonio. Dintre cele 
două persoane rămase 
la bord, una a fost in
ternată la spital în con. 
diţii ■ disperate, cealaltă 
s-a ales doar cu o frac
tură la nas. Cât îl pri
veşte pe Adkins, căde
rea de la o înălţime to
tuşi apreciabilă (cca 8 
meţri) nu i-a produs de
cât uşoare contuzii. So
cietatea pentru aviaţia 
civilă (FAA) a deschis o 
anchetă privind inci
dentul.

s

Un mit imobiliar pe cale de a se prăbuşi

Hotel ,,PIaza“ — 
de vânzare

Hotelul „Piaza" din 
New York, unul dintre 
cele mai celebre din lu
me, e de vânzare. Şi prin
tre potenţialii cumpărători, 
care ar dori să-l achizi
ţioneze în următoarele 
săptămâni de la actualul 
proprietar, constructorul — 
miliardar Donald Trump, 
se află şi sultanul din 
Brunei, omul cel mai bo
gat din lume. Regele pe
trolului, a cărui avere 

. este estimată — cu mo
destie ! — la cel puţin 37 
miliarde de dolari, cunos
cut ca un pasionat colec
ţionar de construcţii — 
fie ele vile, cabane, zgâ- 
ric-nori sau castele — pu
sese ochii de mai mulţi 
ani pe „Piaza". In 1988 în
cercase chiar să-l cum
pere de la magnatul te-

xan Sid Blass, dar atunci 
Trump reuşise să i-1 sufle 
de sub nas. Acum însă, 
miticul constructor este 
înghesuit de datorii şi 
sultanul a revenit cu o 
ofertă negociabilă : deo
camdată, cum scrie coti
dianul „New York Post", 
„doar" 300 milioane de 
dolari (faţă de 370 milioa
ne cât au fost cerute).

Să ne amintim că în 
urmă cu şase ani, Donald 
Trump plătise pe această 
bijuterie a construcţiilor 
hoteliere nu mai puţin de 
430 milioane de dolari şi 
că într-unul din aparta 
mentele acestui hotel de 
vis şi-a celebrat în 1993 
căsătoria în cadrul unei 
festivităţi „intime", la 
care au luat parte... 1700 
invitaţi I

BIO-STORY
PRIMATUL GELOZIEI ANIMALELOR j

Intre antonie, prima
tul geloziei revine, cu 
siguranţă, -miriapozilor, 
Aceasta este concluzia 
echipei lui Steven Tel- 
ford, de la Universitatea 
din Pretoria (Africa de 
Sud), după ce a studiat 
comportamentul lui 
„Orthoporus pyrrhoce- 
phalus" în perioada de 
reproducere. înainte de 
a se împerechea, intr-

adevăr, masculii acestui ; 
miriapod gigant, cu a i 
jutorUl unui fel de a- ţ 
pendice genital, un or- i 
gan acoperit cu ţepi, > 
elimină price urmă de ţ 
spermă rămasă în apa- ( 
râtul genital al partene- 1 
rei, ca urmare a îm- 1 
perecherilor precedente ţ 
în acest fel miriapodul 1 
este sigur că sperma 1 
sa va fi aceea care va 
fertiliza femela.

RECORD! DE BIODIVERSITATE

Recordul de biodiver- 
sitate aparţine pădurii 
tropicale din America 
de Sud, în apropiere de 
Amazoane, lângă Quito: ' 
473 de specii de copaci 
şi 1200 de plante d.fe- 
rite au fost descoperite 
şi recenzate pe un sin
gur hectar, de către

botanistul danez Her.ry 
Basley, împreună cu 
cercetătorii de la „Cen_ 
tro Equatore". Pentru 
moment, acesta este nu
mărul cel mai mare de 
specii vegetale identifi
cate vreodată pe o su
prafaţă atât de mică.

Naumburg (Germania). Vedere din centrul oraşului.
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ZIUA ÎNCORNORAŢILOR

îngropat eu ştreangul
gâtde

în urmă cu 50 de ani 
fusese înmormântat cu 
ştreangul încă agăţat de 
gât, după spânzurare, şi 
în aceleaşi haine in care 

îşi primise lovitura de gra
ţie trasă cu un pistol. Aşa 
se incheiase viaţa fostului 
„podesta" al unei mici 
comune italiene de lângă 
Prato, GiUseppe Bessi, 
ucis< de rtazişti ca repre
salii deoarece trecuse de 
cealaltă parte a baricadei, 
alăturându-se partizanilor 
din Rezistenţă.

Dypă o jumătate de se
col, trupul său a fost 
descoperit în cimitirul din 
Montemurlo de unul din
tre gropari şi de rudele 
care interveniseră pentru 
exhumarea lui Bessi (e

xecutat la 4 septembrie 
1944) şi transferarea ră- I 
măşiţelor intr-un cavou. | 

întâmplarea de odini- j 
oară, care s-a descoperit | 
a fi fost încă mai atroce j 
decât se crezuse, s-a pe
trecut ca represalii după 
o încăierare între un sol
dat din SS şi un tânăr 
italian dintr-un sat în
vecinat, soldată cu moar
tea militarului german. 
Trupele naziste au între
prins imediat o razie, au 
ridicat din locuinţe 15 
persoane, ucigând prin 
spânzurare 5 dintre a- 
cestea ,între care şi şeful 
comunităţii. Cum Bessi 
nu murise imediat, fusese 
lichidat apoi cu un foo 
de revolver.

O glumă pusă la cale la 
Molsampolo — o mică lo
calitate din centrul Italiei 
— cu ocazia sărbătorii de 
San Martino, sfârşeşte la 
tribunal.

Aşadar, in ziua când in 
diferite locuri din peninsulă 
se serbează aşa-numita 
„cursă a încornoraţilor", se 
înregistrează câteva enun
ţuri prezentate carabinieri
lor în care se reclamă de
lictul de defăimare. Mili
tarii din mica aşezare (doar 
vreo 500 de locuitori) s-au 
trezit în mâini, drept corp 
delict, cu o foaie volantă 
cuprinzând clasamentul

primilor 18 „încornoraţi" 
ai satului, indicaţi prin po
recle, şi al respectivilor ri
vali, a căror identitate e 
dezvăluită prin meserie. 
Ceea ce este mai grav, 
declanşând probabil acţi
unile Judiciare, în cea mai 
mare parte a cazurilor era 
vorba de rivali „auten
tici".

Lista, editată de o fan
tomatică „Casa delle Ver- 
necchie" (expresie dialectală 
traductibilă prin „Casa 
bârfelor"), a fost transmisă 
prin curieri râmaşi anonimi 
fiecărui locuitor al satului.

I

AGENŢIA STOftY PRESS

CINDY CRAWFORD DEZMINTE
Sunt doar bârfe, căsnicia lui Cindy Crawford şi 

Richard Gere nu e în criză. A spus-o chiar frumoasa top. 
model, într-un interviu acordat televiziunii britanice, in
dignată de persecuţiile la care este supusă de presa de 
scandal. Richard Gere se află, după cum se ştie, de mai 
multă vreme la Londra, unde se desfăşoară filmările u- 
•nui -film istoric, „Primul cavaler". Fostul „American gi_ 
golo" este permanent sâcâit de gazetarii londonezi, care 
se străduiesc să găsească zilnic câte ceva de spus pe 
seama sa; ba că-şi petrece serile în intimitatea unor 
englezoaice dubioase, precum' Laura Bailey, ba că face 
cine ştie ce scene de gelozie lui Sylvester Stallone, suspec
tat de a avea g aventură cu Gindx, v 's --,
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

O „înţelepciunea ? Ştiinţa vieţii, şti-\\ 
inţa de a făuri şi fasona sufletele, de a di-l\

t ţ ]»
nja conduita, de a ordona acţiunile, de aş 
învăţa pe om ce trebuie să facă sau să o-;| 
mită, să fie propriul său pilot".

; SENECA ^

• Un logodnic către 
viitorii socri:

— Doresc ca sărbătoa
re a  căsătoriei să aibă loc
la ora 10,30. Doresc ca 
lă ceremonie să ascult o 
muzică bună. Doresc ca 
masa să aibă loc la resta- 
urantul „Cina". Doresc să 
plec a doua zi lă Predeal.

Mama, după plecarea 
logodnicului:

— Viitorul tău soţ do 
reşte cam multe!

— Lasă-l, mamă, sunt 
Ultimele lui dorinţe.

a Un scoţian se duce 
la doctor, solicitând • o 
operaţie.

ÎNŢELEPCIUNEA ÎN DEFINIŢII j

•  „Să înţelegi raţiunea cosmică, ea fiind aceea ţ
care conduce totul," prin tot“. ’ • ţ

HERACLIT ţ

• „A gândi bine, a vorbi bine, a acţiona bine". J
DEMOCRIT " |

•  „Experipnţă- proprie; CeUmai mic capitol, din ţ
aceasta e cu mult mai Valoros decât milioane de ex- r 
perienţe ale altora". ?

G.E. LESSING j

• „Singurul bun pe care soarta nu ţi-1 poate lua". \
B l A S  I

•  „Singura monarhie în lumea spiritului Eu îmi 
port tronul în creierul meu".

Fr. SCHILLER

• „Izvor din care cu cât bei mai mult, cu atât 
curge şi ţâşneşte mai puternic".

ANGELUS SILESIUS

E în regulă, spune 
chirurgul, dar, în pro
priul dumneavoastră, in
teres, vă rog să mi achi
taţi onorariul anticipat.

— Cum adică, în pro
priul mau interes?

-—. Păi cum o să . am 
mâna sigură, când o să 
vă tai, dacă o să tremur 
pentru onorariul meu?

■ -y: v; ?'$•— i-:■
, •  Mişu, la dentist :

- — Doctore, uite, e vorba
de trei . măsele cariate, 
care trebuie scoase. Fără 
anestezie, fără mofturi 
— şi repede !

— Bravo,- -prietene, eşti 
un om curajos ! Aşază-te, 
te rog/- tn fotoliul -ăsta 1'

— EU?! Dar nu e vorba 
de mine, ei' de nevastă- 
mea, care aşteaptă a- 
fară !

• I.a colţul unei străzi

mm mmm m am mm mm

din Londra stă, în picioa. 
re, un bătrân, cu pă
lăria în mână. Lângă el, 
un câine ţine în gură o 
tăbliţă pe care scrie: 
„Orb". O doamnă pune 
o monedă; de şase pence 
în pălărie. După un mi
nut se întoarce:

— Nu cumva ţi-am 
dat o monedă de o liră?

— Nu, doamnă, mi-aţi 
dat doar şase pence.

— Aşadar, vezi! Nu 
eşti orb !

— Eu, nu, doamnă, câi
nele meu e orb...

•  într-o berărie din 
Munchen, un bavarez pa
riază pe o sută de mărci 
că mănâncă, singur, un 
curcan şi un kilogram de 
cârnaţi. Pariul prinde. 
Se aduc cârnaţii şi cur
canul si bavarezii! îi 
mănâncă. în drum spre 
casă, îl roagă pe priete
nul care-1 însoţea:

— Să nu_i spui'nevesti- 
mii despre pariu.

— De ce ? ■>". ' ’A*. ■■■
— E în stare să-nu-mi 

mai dea de mâncare la 
cină!

•  înlr-un târg de câini 
un client îl întreabă pe 
vânzătorul unui pudel:

— IC inteligent ?
— Cum să.nu! A stat

trei ani la un profesor 
universitar. -

•__jn atmosferă, zţlnic, 
se produc aproape _ opt 
milioane de fulgere." In
tr-o oră, în timpul ful- 
tunilor puternice, au log 
opt-nouă mii de descăr
cări electrice.
: : •  Lungimea unui ful
ger obişnuit .este: de 2—3 
km, dar există şi fulgere 
cu o lungime de peste
-10 km. ” ‘ ■ '■ -r

;. - » Cel mai puternic ful
ger nu scânteiază - - miai 
iftult de ă mia parte'din- 
tr-o secundă.•; / y'

•  Tensiunea care pro
voacă fulgerul ajunge, în 
unele cazuri, până la o 
mie de milioane de volţi, 
iar intensitatea curentu
lui a fost stabilită la 
20000 de amperi.

•  Forma în zigzag a 
fulgerului se datorează 
faptului că aerul; rarefiat 
conduce mai bine electri
citatea decât cel compri
mat: Dar fulgerul • - tre
când prin porţiunea cu 
aer mai rar, căldura sa 
enormă - provoacă ahe 
comprimări şi rarefieri,

în urmă cu zece ani 
mergeam zilnic pe strada 
pe care acum iarăşi îmi 
port paşii. întâlnesc a- 
ceiaşi oameni necunoscuţi 
ce trec grăbiţi şi îngân
duraţi — poate cu gân
dul la ziua de mâine şi 
problemele ei, poate gân-

CLEPSIDRA
dindu-se la cei dragi. Gu 
plase şi flori, cu copiii 
de mână, par aceleaşi 
chipuri de acum zece ani. 
îmi caut paşii pierduţi 
pe caldarâmul trotuarului 
şi găsesc aceleaşi frunze 
galbene ce rămân învol
burate şi strivite sub tăl
pile-mele. Acelaşi cer se
nin se înalţă deasupra 
caselor, acelaşi Soare cu 
lumina de mierg pe zi
duri, ca şi cum timpul 
s-ar fi oprit la plecarea

j Martor ocular 
S

mea asemeni unui pen- I 
dul pe care-1 opreşte stă- * 
pânul la plecarea în con- I 
cediu. Parcă aş fi întors* 
timpul înapoi... mă în- |  
tâmpiiiă aceeaşi toamnă, \ 
crizanteme zburlite, mi_ î 
ros de castane coapte şi |  
îndrăgostiţii mergând de » 
mână, la colţul străzii mă |  
aştept să-mi întâlnesc co- «. 
legii. Ca şi cum cei zece I 
ani ar ii fost un vis, o * 
halucinaţie... mă întreb |  
dacă totul e real, sunt * 
eu cea de acum sau cea Z 
cu zece ani în urmă? Iau I 
totul de la început şi to- > 
tuşi altfel. Destinul meu I 
a făcut o întoarcere în J 
acelaşi spaţiu dar într.un | 
alt timp asemeni unui * 
tirbuşon ce înaintează în I 
pluta dopului. Revin din * 
nou la început de drum |  
si-mi caut urmele paşi- J 
lor. |

INA DELEANU

Din nefericire, în 
piţă era o furcă.

că- 1

Din fericire, n-a nime
rit în furcă.

Din nefericire, n-a ni- 1

1  e Un om s-a suit pe 
V casă vrând să cureţe co

şul.
Din nefericire, a căzut merit în căpiţă, 

de pe acoperiş.
Din fericire, era o ' că- ILIE LEAHU,

piţă de fân. martor

trebuind să-şi schimbe 
mereu direcţia. Aşa se 
produce drumul său în 
zigzag.

• Trăsnetul preferă a- 
numiţi copaci, în pr;mul 
rând stejarul, mai rar

CE ŞTIM DESPRE:

FULGERE 
SI TRĂSNETE

mesteacănul şi foarte rar 
dafinul. Această predi
lecţie este proporţională 
cu adâncimea şi ramifi
caţia rădăcinii. _

m Un singur trăsnet 
este format din una până 
la 42 de descărcări prin
cipale, fiecare fiind pre
cedată de un „trăsnet" 
conducător,

• Când trăsnetul atinge

simultan mai multe o_ 
•biecte, el le desparte bru
tal. Astfel, un om este 
aruncat la câţiva metri 
depărtare de arborele sub 
care se adăposteşte; Oh 
pachet care este ţinut 
în mână este smuls şi 
aruncat la mare distanţă

• Trăsnetele au ca e- 
fect mai puţine cazuri 
mortale decât se crede, 
iar urmările produse la 
cei care supravieţuiesc se 
vindecă destul de repede.

•  Pe pielea omului trăs
netul lasă urme în for
mă de stea. Alteori trăs_ 
netul „fotografiază" pe 
piele unele obiecte, de 
pildă, monedele din bu
zunare.

•  Credinţa că in locul
lovit de trăsnet se as
cund comori, nu e lipsită 
de temei. Când în pă
mânt sunt ascunse 0-
biecte din metal, conduc- 
tibilitatea electrică a so
lului creşte.

" (NX)
Desen de CONSTANTIN GAVRlLA
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Z A P A D A
ORIZONTAL: 1) Poet contemporan (Di

nu), autorul versurilor intitulate „Ză
padă" — „Să cadă zăpezile" este titlul. 
unei creaţii semnată de acest tânăr poet 
român (Petre); 2) Din creaţia acestui poet 
al zilelor noastre (Dimitrie), cităm versu
rile: „Rugina se-ntlnde pe arbori, pe
stânci/Zăpezile iernii s-o spele" („Amurg 
de toamnă") — Adresă pierdută în toiul 
nerăbdării; 3) Prefix malgaş la nume de 
plante nutritive — Poet contemporan (Gri- 
gore), semnatarul versurilor cu titlul 
„Somn al zăpezilor" ; 4) Liric actual (Ion), 
autorul poeziei „în faţa zăpezii" — Ele
mente de Susţinere pe linii aeriene (abr.); 
5) Simbol al tăriei într-un refren al co
lindătorilor — Ţinută monastică pentru 
adepţii catolicismului; 6) Curs de apă în 
Arabia Saudită — Din creaţia acestui poet 
(Gellu), menţionăm poeziile „Nînsori" şi 
„Ce frig" ; 7) Undă trecătoare în marea 
eternităţii — Poetă contemporană (Ilea
na), autoarea versurilor intitulate „Conti
nuarea zăpezii" ; 8) Poet al zilelor noastre

(Ilie) căruia îi aparţine volumul de ver
suri „Măşti ■ de zăpadă" — „Ziua ninge" 
din creaţia lui Gh. Dima; 9) Frunţi um
brite de vârfuri de framee — Actor a- 
merican (Cezar), protagonistul filmului 
„Romanţă pe zăpadă"; 10) Scriitor 
român (Nicolae), semnatarul volumului 
„Ninse colinele în amurg" — „Ninsori de 
martie" este titlul unei poezii a acestui 
liric contemporan (Teodor).

VERTICAL : 1) Vedetă a muzicii uşoare 
franceze (Salvatore), autorul şi interpre
tul melodiei „Ninge" —• Clasic al picturii 
noastre (Theodor), semnatarul unui „Pei
saj de iarnă cu scene de patinaj"; 2) Poet 
contemporan (Ilie) căruia îi aparţine vo
lumul de versuri „Semnul zăpezii" — în 
contextul nostrd tematic, acest poet se 
înscrie cu titlul „Ninge în amurgi (Hris- 
tache); 3) Scriitor român (Paul), autorul 
romanului „Zăpezile" — Pus „de-a curme
zişul" într-o compunere; 4) Manifestare a 
zgârceniei în numele scoţienilor — „Urme 
sângerând prin zăpadă", titlu din Creaţia 
acestei poete (Pia); 5) Laitmotivul agasant

al repetiţiilor — Braconier uman, ope
rând la drumul mare; 6) Pe versurile a_ 
cestei poete (Flavia), Camelia Dăscălescu 
â compus melodia „Un trandafir cu pe

tale de neâ‘‘ — Tip de monedă divizio
nară chineză ; 7) Liric hunedorean (Vlai, 
cu), semnatarul poeziei „Zăpezile" — A* 
lice de plumb trase în porumbeii; 8) 
Chemare la curte pentru o cloşcă cu pul
— Din creaţia acestui scriitor contemporan
(Tudorel), menţionăm romanul „Arşiţa 
zăpezilor"; 9) Poet român (Ioan U.), că
ruia îi aparţin versurile cu titlul „Săni
uţa" — Firmă restrânsă de tratare a  U_ 
nor simţuri; 10) Parolă de recunoaştere 
in masa anonimă — „...de zăpadă", poezie 
de Nicolae Tăutu. -
DICŢIONAR: ANG, FROC, ALAL, DIA,

MÂO. i
VASILE MOLODEŢ 

DEZLEGAREA CAREULUI 
„SIMFONIETE" APÂItUT ÎN ZIARUL

NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTA:
1) TARAF — ATAC ; 2) OLE — ARMĂM; 
3) BALETE — NET : 4) AU — CANTA
— A ; 5) TUR — SUNET ; 6) CANAR —
NAL; 7) O — INIME— IC : 8) COC — 
MOTETE; 9) ORĂCĂIT — ORA ; 10) 
SOŢI — ASSAI. —
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Localitatea

DATA ŢINERII TÂRGURILOR LUNARE SAU TRADIŢIONALE

Ziua în care 
funcţionează 

piaţa

Ziua 
de târg 

săptămânal
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Observaţii

DEVA • zilnic miercuri

MINTIA

ŞOIMUŞ — ... ■ —

BÂRSAU —
certej zilnic • sâmbătă
HONDOL sâmbătă sâmbătă
SACARAMB - - ■ —«•; vineri

HUNEDOARA zilnic joi
sâmbătă

GHELARI sâmbătă
PETROŞANI zilnic marţi

vineri
duminică

LUPENI zilnic marţi

VULCAN zilnic sâmbătă

PETRILA zilnic marţi
vineri

URICANI zilnic —
ANINOASA zilnic —
SIMERIA marţi

joi
sâmbătă

BACIA

ORĂSTIE

GEOAGIU
BALSA
HAŢEG

sâmbătă

zilnic

vineri

PUI ■'?. ,  = -
SARMIZEGETUSA

CALIN
STBEI-
SANGIOBGIU
BRAD

luni
vineri
sâmbătă

zilnic
duminică

zilnic

BAIA DE CRI$ 
VATA DE JOS 
BAITA

miercuri
vineri
vineri

ILIA vineri

DOBRA
GURASADA
ZAM

marţi
marţi
sâmbătă

vineri
sâmbătă
vineri

luni 

sâmbătă

—  11 —  8 — 8 12 —  10 14 — 12 — 9 — 13 — 11 — 8

_ _  4 — 4 — 1 — 6 — 3 — 1 — 5 — 2 — f

13 In fiecare zi funcţio
nează Piaţa bazar, în car
tierul Micro 15. '

4 — 2 — Se organizează în prima
sâmbătă a fiecărei luni.16

7 7 11 11 11 11 8 8 13 13 10 10 8 8 12 12 9 9 14 14 11 11 9 9 Are loc în a doua sâm
bătă a fiecărei luni.

21 21 18 18 18 18 15 15 20 20 17 17 15 15 19 19 16 16 21 21 18 18 16 16 —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — _ — — — — r— — — — — ,, — — — — — — — — — — — —
27 27 24 21 31 31 28 28 26 26 30 30 28 28 25 25 29 29 27 27 24 24 29 29 fn ultima zi de vineri 

din lună, se organizează 
târg de vite.

28 27 25„ 24 25 24 5 ■ s ; 20 19 26 29 15 14 26 28 30 29 21 20 11 13 23 22 în fiecare zi funcţio-
ncază Piaţa bazar la Obor.

- In fiecare vineri se or
ganizează târg de vite.

— — — — — — — 14 16 — — — — — — — — In flecare marţi se or
ganizează târg de vite.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — în fiecare sâmbătă se
organizează târg de vite.

7 7

14 14

11

18

27 30 

2 2 

30 —

11 11 11 8 8 13 13 10 10

18 18 18 15 15 20 20 17 17

— 11 14 — — — — 1 4

8

15

8 12 12 9 9 • 7 7 11

15 19 19 16 16 14 14 18

— 17 20 — — 1 4 —

11 9

18 16

— 3

—  6 6 — — 28 28 — —
— 25 25 — 26 26
2 13 — 11 14 1 1 19 19

1 — — 3 3 — — 3
— 15 15 — — 26 26 —
— 12 15 5 8 — — —

9 In a doua sâmbătă dii 
fiecare lună are Ioc târţ 

’ de vite.
16 fn a treia sâmbătă dii 

flecare lună are loc târî 
de vite. ■

6 In fiecare vineri ar 
loc târg de vite.

18 18 _
15 t5 . _

6 6  —

25 25 — — 1 l — — —
— — — — -r — — — 14 14 — — —■ — — — — — 14 14 — — — T

duminică 7 7 2 2 19 19 16 16 6 6 29 29 20 2o 6 6 14 14 26 26 8 8 18 18

joi — — - e e 20 20 - — 1 ;.:iv' — — — — 7 7 - — — 7 7
*

miercuri rara _ rara■; rara . rara — rara ra- .ura., * rara rara rara. •rara"...ra ra" . rara 2 2 rara . rara' '.rara.,'.
vineri — «ura — — mm - mm 29 29 rara rara — rara rato rara 12 12 rara rara rara rara — tora 23 23
vineri 20 20 17 17 17 17 21 19 19 16 16 21 21 18 18 15 15 20 20 17 17 15 15

i

vineri 7 7 19 19 25 25 16 16 21 21 12 12 20 20 15 15 17 17 14 14 21 21 20 20
24 24 29 29

marţi 30 30 : «ras' tos 3 3 18 18 6 6 22 22 rara rara' 6 6 8 8 26 26 . — . tora 6 6
marţi — ,-to .— er au. 12 12 W/ ■W 14 14 «— rarâ- — 6 6 rara 8 8 rara ' rara rara —;
sâmbătă ' 16 16 — — 30 30 ' — rara 21 21 — — 8 8 29 29 14 14 — 30 30 —

In fiecare joi are loc

din
fiecare lună se organizea-

r . * i l W W W W  V W M W U V V V V V W W W ^M V V V V W V W W V W V W W W V W V tfW V V V W yV W V V W W -

LUNI. 16 IANUARIE

TVR 1

" 13,00 Actualităţi; 13,10 Interferenţe; 14,10
TVR laşi: Est Meridian; 14,50 TVR Cluj- 

- Napoca: actualitatea transilvană; sport; 
15,25 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi ; 
16,10 Avanpremiera TV; 16,25 Turism şi 
âgroturism; 17,00 Em. în limba maghiară;
18,30 Legenda lui Zorro (d-a.j; 19,00 De 
luni până luni: retrosp. evenimentelor
politice interne ale săptămânii; 19,30 Fata 
şi bneţii (s. Franţa); 20,00 Actualităţi,
meteo, sport; 20,45 Curbe periculoase (s. 
SUA, 1992, ep. 9); 21,40 Transfocator;
22,05 Teatru TV: „Bărbierul din Sevilla“ 
de Beaumarchais; 23,35 Actualităţi; 23,50 
Cultura în lume.

MARŢI, 17 IANUARIE 

T V R |

7,00 TVM — Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9;i5 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 După război (f/r); 12,55 De

sen* animate; 13,10 1001 audiţii; 14,09 Ac
tualităţi; 14,10 TVR Iaşi Şl TVR Cluj-N.;
16.00 Actualităţi; 16,10 Fii tu însuţi!; 17,00 
Convieţuiri; 18,00 Totul despre muzieă;
18.30 Legenda'lui Zorro (d_a.); 19,00 CHo;
19.30 Fata şl băieţii (s. Franţa); 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 20,45 Şi corabia 
înaintează (f. Franţa/Italia, 1983); 23,05
Reflector; 23,30 Actualităţi; 23,50 Gong; 
0,20 Băietul operei din Timişoara.

MIERCURI, 18 IANUARIE

;,,v; ,y' . TVR l ,

7.00 TVM — Telematinal; 9,15 Santa
Barbara (s/r); 10,05 Videocaseta muzicală; 
10,20 Maidanian (d.a/r); 10,50 Videolexicon;
11,50 Moda pe meridiane; 12,20 Maia Mu- 
jer (s/r); 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR Cluj-N.; 16,10 Anul sportiv 
1994; 17,00 Microrecitai Loredana Groza; 
17,15 Alfa şi Omega; 18,00 De la lume a- 
dunate ; 18,30 Legenda lui Zorro (d.a.);
19.00 Timpul Europei (mag.); 19,30 Fata 
şi băieţii' (s); ‘20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Dr. Quinn (s., ep. 34); 21,45 
Noi frontiere; 22,25 Enigma (cs): 22,55 
Confluenţe; 23,45 întâlnirea de la mie
zul nopţii; 0,25 Jazz-fan.

JOI, 19 IANUARIE

T V R 1

7.00 TVM — ‘Telematinal; 9,15 Santa 
Barbara (s/r); 10,05 Limbi străine; 11,05 
Maia Mu jer (s/r, 2 ep.); 12,40 Maidanian

(d.a/r); 13.10 1001 audiţii; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 TVR laşi şl Cluj-N.; 16,10 Di 
vertisment internaţional; 16,40 Sub sem
nul întrebării; 17,40 Milenium; .18,25 Le
genda lui Zorro (d.a); 18,50 Tragerea LO
TO; l9j)0 Medicina pentru toţi; 19,30 Fata 
şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Om bogat, om sărac (s); 21,45 

' ■ mc;
22,40 Păstrător de cântec; 22,55 Simpo
zion; 23,40 Actualităţi; 0,00 Forsyte Saga 
(s. Anglia).

VINERI. 20 IANUARIE 

TVR 1

7.00 TVM — Telematinal; 9,15 Santa 
Barbara (s/r); 10,05 Videocaseta muzicală;
10,50 Curcubeu; 11,50 MTV: Grcatest Hits;‘ 
12,20 Mala Mujer (s/r); 13,10 1001 audiţii; 
14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.: 15,45 Tra
diţii; 16,25 Din lumea afacerilor; 16,45 
Pompierii vă informează !; 17,00 Em. în 
limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Casa Eliott (s); 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Tezaur folcloric; 21,30 Dra
goste în fugă (f. SUA, 1990) cu Alee 
Baldwin ; 23,10 Viaţa parlamentară; 23,40 
Actualităţi; 0,00 Cântece de petrecere; 
0,35 MTV: Euro Top 20.

SAMBAtA, 21 IANUARIE
■m-

TVR 1

7.00 Buuă dimineaţa... de Ia Iaşi; 8,00

Şapte note fermecate; 10,00 La „înger 
păzitor" (s); 10,30 Pas cu pas; 11,25 
cranul; 12,25 Cronografii; 12,45 Cuvin 
potrivite; 13,10 1001 audiţii; 14,00 Actu 
lităţi; 14,10 Turnul Babei „Dvs. decideţi! 
D,a.; Serviciul secret (s); Anul sport 
*94; Beverly HiilS, 90210 -(s); 18,45 Map 
mond; 19,15 Teleenciclopedia; 20,00 A 
tualitâţi, meteo, sport; 20,45 Colombo 
ep. 2); 22,20 Vedete în recital: Barb 
Streissand (p. I); 23,15 Actualităţi; 23, 
Maddie şi David (s); 0,25 Vedete în rei 
ta l: Barbra Streissand (p. II).

DUMINICA, 22 IANUARIE

TVR 1

8,00 Bună dimineaţa!; 9,00 Ping Pon
10.00 Fantastica fam. Meliop (s): 10, 
Lumină din lumină; 11,30 Viaţa satul)
13.00 La izvoare buzoiene; 13,30 Aţii
14.00 Actualităţi; 14,20 Videomagazin D.i
Dedicaţii muzicale; Treptat-treptaţ (s 
Anul sportiv ’94; Umor, Galaxia Nobe
17,50 Star Trek (s., ep. 59); 18,45 A doi 
Românie; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Actu 
lităţi, meteo; 20,45 Crimă contra ce 
(f. SUA, 1990) cu P. Duffy; 22,25 Tragor 
LOTO; 22,35 Duminica sportivă; 23, 
MTV: Greatest Hits; 23,35 Actualită
23,55 Maeştri ai cântecului.
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DEVA, Calea Zarandului, D.N. 7 '
Tel./fax 054/62 75 43

Distribuie prin moderna staţie de benzina, situată pe 
şeaua de centură (vizavi de Rempes S.A., fost IPSRUM) :

•  BENZINĂ PREMIUM
•  MOTORINĂ
•  ULEIURI

La cererea persoanelor fizice sau juridice se pot face abo- j 
l namente pentru aprovizionarea cu carburanţi la preţuri nema- j 
j forate. ?
I Magazinul auto din incinta staţiei vă oferă o gamă largă de . 
î piese de schimb originale pentru autoturisme româneşti sau de | 
|  import.
ţ Un popas plăcut puteţi petrece la barul unităţii.
;  VĂ AŞTEPTĂM ÎN PROGRAM NON-STOP ! (0090255) \

[

DEVASAT
SAMBATA,

14 IANUARIE
9.00 Reluarea emisiunii

din seara precedentă; 18,00 
Desene animate o „Copiii 
familiei Fiintstone"; 18,30 
Film documentar • „Ra
diografie britanici**; 19,00 
la EST de VEST {emi
siune de Radu Budeanu); 
'20,00 Film serial * „Re
negatul" — ep. 1; 20,50
Ţara nimănui; 21,00 Tele
jurnal (emisiunea din 13 
ianuarie); 21,30 Film se
rial •  K.I.T.T, — ep. 6;
22.20 Mitică; 22,30 Ches
tiunea zilei (emisiune de 
Bogdan Teodorescu); 23,35 
Staruri pentru totdeauna-

DUMINICA,
15 IANUARIE

9.00 Reluarea emisiunii 
din seara Precedentă; 18,00 
Desene animate •  „Copiii 
familiei Fiintstone**; 18,30 
Film serial •  „ALF“ — 
ep. 2 ; 18,55 Clip VIVA; 
19,00 Interzis bărbaţilor 
(emisiune de Anca Fusa
riu); 20,00 Film serial o 
„Dinastia** — ep. 5; 20,50 
TELE 7 vă manipulează ; 
20,55 Ţara noastră; 21,00 
Telejurnal (emisiunea din 
14 ianuarie); 21,30 Film 
serial •  „Hotel** — ep. 6;
22.20 Clip VIVA; 22,30 
Chestiunea zilei (emisiune 
de Mihai Tatulici); 23,35 
Film serial •  „Evadatul" 
(ep. 2).

LUNI, 16 IANUARIE
9.00 - Reluarea emisiunii

din seara precedentă; 18310 
Desene animate •  „Copiii 
familiei Fiintstone"; 18,30 
Film serial o „Prinţul din 
Bel Air" — ep. 7; 19310 
As Show (emisiune de Cor
nel Todea); 20,00 Film se
rial •  „Falcon Crest" — 
ep. 5; 20,50 TELE 7 vă 
manipulează; 20,55 Ţara 
noastră; 21,00 Telejurnal 
(emisiunea din 15 ianuarie); 
2L30 Film serial •  „Mia- 
mi Vice“ — ep. <6 ; 22;20
VIVA Id* î  (emisiune de 
Alex preda).

NOTA; Modificările 
posibile în aceasta struc
tură de program depind 
nurnai de televiziunea 
TELE 7 abc. ’
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S.C. „STEIJU- S.R.L. 
IMPORT-EXPORT, 

GERMANIA — ROMÂNIA 
DEVA—

Angajează:
mecanici auto,cu posibilităţi de lu
cru în Germania ; 
absolvente ale liceului auto (fete). 
Telefoane: 665192, 665181.
Eax : 627026.

ItOMAtOAN

I
I
I
I
I
I
IAMERICAN
I

HUNGARIAN |
JOINT VENTURE |

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR ,  
EN GROS DIN ŢARA DE I

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT VEST I 
Vă oferă: .

9 baloţi jnesortaţi: 350—400 kg |
9 sortimente de iarnă : saci de 10 kg |  
9 pungi de colectare originală, nesortate :| 

I 5—15 kg. I
! — Cantitatea minimă de vânzare: 100 kg. |
I Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memoran- ■

I (hunului, nr. 1. I
Telefon/fax : 064/194030, 116480 (luni — I 

|  vineri: 8—16). 5

I Orar depozit: satul Vlaha, iun!—sambă-1 
 ̂ tă 9—16. |

DUMINICA,
15 IANUARIE 

9,00 Videotext ‘ •  Mica 
publicitate •  Anunţuri, di
verse; 10,00 Observator o 
Antena 1; 11,00 Film ar
tistic : „Dezastru In parcul 
de distracţii"; 12,40 World- 
net: „Cei din l inia în
tâi" ; 133)0 Film artistic ;

LUNI, 16 IANUARIE 
15,00 Videotext •  Pre

ţurile la Bursa de Mărfuri 
Timişoara « Mica publi
citate •  Anunţuri, diver
se ; 17,00 Observator e
Antena 1; 18,00 Retrospec
tiva săptămânii; 18,30
Reck live : U 2; 19,00 Film 
artistic: „Dincolo de li-' 
mită"; 20,30 Woridaet

SÂMBĂTĂ,
14 IANUARIE

9,00 Videotext « Mica 
publicitate e  Anunţuri, di
verse; 10,00 Observator • 
Antena l; 11,90 Film ar- 
tistic: „Răzbunarea puştiu- 
W", 12,30 WeiMnet e
Muzica în America; 13,30 
Film artistic. „Boz venit, 
marţlanule", .  -----

s. c
A i  CA M T A N "

S. R. L j
Tel. 054/620649 Tel./lax 054/621499 

iLocalitatea C10PEIA, jud. Hunedoara
O F E R T A

ţ SOCIETATEA NOASTRĂ VĂ OFERĂ O GAMĂ VA- 
( RIATA DE PIESE ŞI ACCESORII AUTO LA UN NUMĂR DB 
1 PESTE 45 TIPURI DE AUTOTURISME, PRECUM ŞI TOATE 

PIESELE NECESARE PENTRU DACIA 1 300 (RENAULT IZ], 
ASTFEL:

Renault 4 
Renault 5
Remult Ş Super Diesel 
Renault 0 benzină 
Renault 9 Diesel 
Renault 11 benzină 
Renault 11 Diesel 
Renault 12 
Renault 14 
Renault 10 TL 
Renault 18 
Renault 20 benzină 
Renault 21 benzină. 
Renault 21 Diesel 
Renault 25 benzină 
Axei (Oltcit)

Ford Escort 1,3 
Ford Eseort 1,6 
Renault Fuego 
Horizon Talbot 
Peugeot 305, serie 2 
Peugeot 305, serie 2 Diesel 
Peugeot 505 benzină 
Peugeot 505 Diesel 
Opel Kadett 1600 
VW Golf Diesel 1,5 
Pamat benzină 
Audi 80
Ford Taunus 1,6 
Fiat Regata 
Colt Mitsubishi

ACCESORII AUTO NOI IMPORT
Proiectoare ceaţă 
Set proiectoare complet 
Ştergătoare parbriz :

HALOGENE : H3 12V 55 W 
H4 12V 60/55 W P 43 t 

12V 60/55 W P 45 t 
şi toată gama de becuri pentru

— 9039 lei
— 32 228 lei

— 280
-  350
-  380
-  400
-  450
-  480
-  3 707 lei
-  6 771 lei
-  6 477 lei 
autoturisme.

15 108 lei

U N I C !
e Acordăm garanţie la motoarele pe 

benzină, pornite în faţa clientului; exe
cutând controlul presiunii pe piston 
(diagrama) test Pali şi presiunii la ulei. 
în Curând şi la Diesel.

e  La Comandă se pot aduce pe bază 
de aconto piese şi ansamble mari, AN
VELOPE, GENŢI, GENŢI ALUMINIU, 
CAMERE, CENTURI SIGURANŢA 
AUTOMATE @0 090 LEI),

• Pentru autoturismul Dacia (Re
nault 12), posedăm toate piesele de 
motor şi anexe, cutie viteză, planetare,, 
tăblărie şi partea mecanică, suspensie 
ete, Ia preţuri între 30—-50 la sută din 
valoarea pieselor noi.

•  Deţinem ia toate tipurile de mai 
sus; parbrize, bare faţă, spate, spol
iere, stopuri, faruri, lămpi semnalizare, 
uşi, aripi, capote, tapiţerii, tablouri 
bord, subansamble punte faţă-spate 
ete.

O Piesele componente motor Cu 1 
anexe şi de cutie viteză la tipurile străî 
ne le vom putea oferi după luarea 
deciziei de dezmembrare. Pentru a evi
ta deplasări inutile, solicitaţi informa
ţii la telefoanele noastre. Vă preci
zăm că piesele şi produsele noastre sunt 
In exclusivitate importate din Franţa.

o Acceptăm plata cu CEC sau dispo
ziţie de plată pentru unităţi, de aseme
nea vă oferim o reducere de 10 la 
sută pentru cumpărarea în en gros.

ANGAJĂM :

mecanic (rectificator pen
tru recondiţionat plane
tare) •

gestionar

ORAR :
— zilnic > 8—17
—- sâmbăta 8—12
— duminica ÎNCHIS

colaborare şi



ANIVERSĂRI

•  La mulţi ani pentru 
Ştefan £vram şi Maria, 
din Hărău, clin partea co-

•j piilor şi a nepoţilor, la 
j împlinirea celor 50 de 

ani de căsnicie.
;; V (5504)

, VANZĂRI- 
CUMPĂRARI

•  Vând remorcă auto
(nouă), neînmatriculată. 
(Tel; 613800. (5506)

•  Vând apartament trei 
. camere, decomandate şi 
' două băi cu îmbunătăţiri:
gresie, faianţă, lambriuri 

\ şi balcon închis, str. Horea, 
bl. 4, tel. 612394, după 

|  ora 16. (5244)
j Vând- casă cu 1000 

pip teren Câmpuri-Surduc. 
Cumpăr certificat Dacia 
4300. tel. 615006 sau 
722781. (5249)

•  Vând haină de blană 
nutric, poloneză, nr. 48 
Tel. 615422 — Deva.

• Vând apartament 4
camere, central, deco
mandat sau schimb cu 2 
camere (central). Telefon 
614275. (605454)
. •  Vând avantajos vi- 
deoplayer (nou) şi semi- 
cursieră. Tel. 617026, după 
Ora 18. (605456)

•  Vând lemn brad con
strucţie, nou. Informaţii, 
Căstău, 26. (5402)

•  Vând garsonieră, con
fort I, zonă centrală, po
sibilităţi privatizare. Tel, 
715231. (3598)

•  Fabrica de bere 
Liz Hunedoara (com
plex restaurant „Cor- 
vinul") vinde en gros 
bere tip Kaltenecker. 
Informaţii -tel. 714244 
sau 712469.

•  Vând apartament 2 
camere, confort I, foarte 
urgent. Tel. 729456.

(3590)
•  Vând set motor Olt- 

cit, preţ convenabil. Htl 
nedoara. telefon 715575.

(3589)
•  Vând chioşc, aparta

ment 2 camere, plata în 
rate. Telefoane 711955, 
718182. * (3583)
. •  Caut talon dubă Mer

cedes 207 Diesel, urgent 
Hunedoara, tel. '714467.

(3994)
•  Vând Opel fără mo

tor, cutie viteză ARO, 
motor Diesel întreg. Infor- 
maţii telefon 713007.

? ■ / . /  (3597)
•  Vând microbuz VW 

Diesel, telefon 717129.
/ (3580)
•  Vând mobilier pentru 

magazine industriale, a- 
limentare, la preţuri a- 
vantajoase. Tel. 715419, 
după ora 18.

, -V /  (3573)
•  Vând pianină cu placă

de bronz, preţ avantajos. 
Tel. 718136. (3575)

•  Vând casă, Hunedoa
ra, Opel Kadett, Merce
des 240 Diesel, maşină tri
cotat Singer, cameră vi
deo VHS, orgă Casio, CT-

j Kl, dozator răcoritoare, 
casă, Peştişu Mare. Tel.

| .716333. (3574)
i . •  Vând urgent aparta- 
j ment 2 camere, Hunedoa- 

r-a, Mureşului, 2, bioc 
i 03, ap. 46.

(3593)
<ţ. Vând avantajos cup- 

, tor electric cu două com- 
!,i partimente. Informaţii Ilia, 
r  telefon 218. (5200)

•  Vând casă Şoirauş, nr. 
160 (Valea Boholtului).

(5233)
•  Vând mobilă dormi

tor, antenă satelit şi con
vertor cu polarotor. Tel. 
629968. (5232)

•  Vând apartament cu 
4 camere, dpuă băi, trei 
balcoane, situat pe str. 
Streiului, tel. 717330.

„7- m m
#-Vând societate SRL 

neimpozabilă sau schimb 
cu Dacia 1310 (de 6 ani) — 
variante. Tel. 623383.

(5240)
• Vând chioşc tip bar 

cu anexă, mese şi scaune, 
cu folosire imediată şi 
cumpăr remorcă de 300 — 
509 kg. Tel. 615048.

(5239)
• Vând- apartament 4

camere, în zona.Dorobanţi, 
str. Aleea Panseluţei, bl. 
28, ap. 37. Informaţii la 
telefon 615816, între orele 
10—14. (5209)

•  yând Volga M 21, 
motor D 1.15, stare de func
ţionare, lucernă, 3 jenţi 
ÂRO. Deva, tel. 628464.

(5236)
•  Vând casă în Livadea, 

comuna Baru, anexe, te
ren arabil, convenabil. 
Deva, telefon 622407.

(5227)
' • Vând apartament 2 
camere, Central. Deva, tel. 
613350. (5234)

•  Vând apartament 2 
camere, 2 400 000, bl. 66, 
ap, 55, str. Bejan, zilnic, 
orele 14—18.

’7  j , (5237)
• Vând teren intravilan, 

str. Coziei, posibilităţi âpă, 
energie electrică, canal, 
gaz metan. Tel. 622344, în. 
tre orele 17—20.

(5197)
•  Vând apartament 2 

carnete, zonă centrală, cu 
îmbunătăţiri, preţ infor
mativ 18 000 DM sau lei, 
negociabil. Informaţii după 
ora 20, Deva, tel. 612798.

(5158) l
•  Vând apartament trei 

camere, etaj I, 3 balcoane, 
92 mp, Îmbunătăţiri, tel 
625174, Deva.

(5151)
• Vând Dacia 1 300, sta

re de funcţionare foarte 
bună. Relaţii la telefon 
622736. (5139)

•  Vând cazan fabricat 
ţuică, capacitate 120 1. In
formaţii telefon 641539.

. (5204)
• Vând televizor,- fri

gider, maşină spălat, dor
meză, aspirator, geacă

-Tel. 629706. (5216)
•  Vând televizor color

(sigilat), diagonala 51 cm. 
Preţ convenabil. Telefon 
612097. (5214)

•  Cumpăr talon Opel 
Kadett 1,3 (cu două Uşi). 
Telefon 614340 sau 618528.

(5201)
• Vând apartament 2

camere, Deva, str. Liber
tăţii (deasupra magazinu
lui Tineretului). Telefon 
617925. (5174)

•  Vând ladă şi vitrină 
frigorifică, chiuvetă inox, 
lăzi bere cu sticle. Tel. 
629968 şi 619526.

(5146)
•. Vând Dacia 1310, an 

fabricaţie 1984, stare foar
te bună, Relaţii lâ telefon 
622736. (5139)

•  Vând viq de casă,
1200 lei litrul. Tel. 617866, 
611288. (5222)

•  Vând (schimb) aparta
ment 3 camere cu două 
(diferenţă). Deva, împăratul 
Traian, telefon 619068.

:7 (5223)
•  Vând cjfeă cu grădi

nă, gaz, trifazic, acces 
parcare, Spini, 95.

(5225)
•  Vând Ford Sierra (an

fabricaţie 1985), automa
tic, înmatriculat. Infor
maţii, Alba Itllia, 058/ 
830955. (5243)

OFERTE 
DE SERVIClf

•  S.C. Goldproduct Ti
mişoara vă oferă trans
porturi de persoane şi pa
chete în Germania, Fran
ţa, Belgia, la adresă, vize 
tranzit Austria, asigurări 
de sănătate pentru călă
torii In străinătate, cărţi 
verzi. Informaţii — Hu
nedoara, tel .724402.

(3561)

•  S.C. TexcOm Betta 
SRL Hunedoara anga
jează mecanici auto-, 
Relaţii la tel. 712231, 
orele 8—16, şi 716435, 
orele. 16—22. (3601)

• Societate comercială 
angajează ingineri 
(bărbaţi),, specialitatea 
construcţii civile, in
dustriale şi agricole 
promoţia 1992—1993 
pentru birou tehnic. 
Relaţii la; tel, 615300 ; 
de luni — vineri, in
tre orele'-8—17. (5248)

• Meditez matematică 
clasele V—VIII. Tel. 621143.

- (5154)
•  Angajăm (cu forme le

gale) menajeră. Deva, tel. 
615269. (5173)

•  împrumuturi în lei
primiţi la Casa de amanet 
Simeria, zilnic 8—18, tei. 
661721, - 7 (5109)

DIVERSE.

•  Confecţionăm plasă ‘ 
sârmă zincată, preţ con
venabil. Informaţii Orăştie, 
strada Luncii, nr. 3 (se- 
diuî FNC). Tel. 642350.

(5401)

•  SC Liliana Primex
SRL Crişcior anunţă ma
jorarea tarifului de trans
port începând cu 15 fe
bruarie 1995. (92281)

•  înscriu maşină trans
port marfă (scutit vamă), 
Deva, Kogălniceanu, bl. 56, 
sc. II, ap. 35 (lângă com
plex), până la ora 11 PM.

(5215)

ÎNCHIRIERI

■ • Tineri căsătoriţi că
utăm apartament sau gar
sonieră pentru închiriere. 
Relaţii la tel. 616288.

(5208)

• Caut pentru închiriere
garsonieră, de preferinţă 
mobilată, zona Gojdu. Tel. 
627854. (5503)

•  Caut apartament — 
garsonieră ne (mobilat)ă cu 
«au fără telefon, Deva, 
zonă centrală. -Relaţii 
613264, până la ora 15.

(0231)

•  Ofer spre închiriere 
spaţiu depozit en gros 
(Chizid 122), tel. 715484.

: ... (3600) ‘

; •  Caut pentru. închiriat 
cameră sau garsonieră se- 
mimobilată. Deva, tel. 
651253. (5242)

’ •  Caut apartament (gar- - 
sonieră) pentru închiriat. 
Tel. 618499. (5297)

•  închiriez apartament
pentru societăţi comerciale. 
Informaţii tel. 620804, în
tre orele 16—20. (5230)

PIERDERI

-• Pierdut filă CE0 se- 
ria B. 08 — 218325 din ce
cul B. 08..— 218301 — 

‘218325, eliberată de B.R.D. 
Deva. Se declară nulă.

; •  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Rusu 
Georgeta. O declar nulă 

(3594)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Jianu 
Panaite O declar nulă.

(3599)

•  S-a pierdut o ştampilă
confecţionată de Coopera
tiva Astra cu următoarele 
însemne: MI. — S.C. Ben 
tocalcar S.A. — 1. O de
clar nulă. (5221)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
• Schimb apartament 2 

camere, eu garsonieră con
fort I. Tel. 722116. (3601)

•  Schimb două garso
niere cu apartament două 
camere, exclus Micro şi 
Dacia. Tel. 615048.

(6239)

COMEMORĂRI
• Se împlinesc 2 ani 

de când ne-am despărţit 
de seumpul nostru soţ, tată 
şi bunic , •

BĂLAN TRAIAN
Vei fi veşnic în aminti

rea noastră. Familia.
(605457)

• Pios omagiu şi ne- 
ştearsă amintire regretatei 
noastre

STELA ZAMFIRESCU
din Hunedoara, la 14 ani 
de la deces. Familia.

(2622)

• Se împlinesc 6 săp
tămâni’ Tde când ne-ani 
despărţit de scumpul nos
tru fiu, soţ, tată, socru,

GRUIA AURELIAN
din Deva

in vârstă de 56 ani;
I.acrimi şi flori presărate 

pe tristul său mormânt.
. (605455). ,

•  S-a scurs un an 
de lacrimi şi dor dea
supra mormântului
tău 77-: 7

AUREL BOZAN
Nu vom uita niciodată 
sufletul tău buri. Te 
vor plânge întotdeauna 
mamă, soţia, fiii, nora, 
nepotul şi cuscrii. Pa
rastasul va avea loo 
duminică 15 ianuarie 
1995, in salul Târnava. 
Odihnească-se in pace!

(5228)

S.C. REMPES S.A. DEVA;

Cu sediul în Deva, strada C.A. Roset- 
ti ,nr. 5, judeţul Hunedoara.

ORGANIZEAZĂ :

în data de 1. 02. 1995, ora 10, la sediul 
sau, licitaţie publică pentru vânzarea ur
mătoarelor obiective :

- •  CĂMIN NEFAMILIŞTI — str. Mi
nerului, Deva — jud. Hunedoara.

Valoarea de pornire a licitaţiei — 1 
384 487 521 lei'(valoarea terenului aferent 
fiind inclusă).

•  CĂMIN NEFAMILIŞTI (cabană 
jumătate de imobil), localitatea Răuşor, 
comuna Râu de Mori — jud. Hunedoara.

Valoarea de pornire a licitaţiei '.-f~ 
43 405 000 lei (valoarea terenului aferent 
fiind inclusă).

înscrierile se depun până la data de 
mai sus, ora 9,00. *

Taxele şi garanţiile de participare la 
licitaţie sunt respectiv: - 7̂ .

30 000 lei; 38 450 000 lei
25 000 lei; 4 350 000 lei
Documentaţia licitaţiei se poate studia 

la sediul societăţii.
în cazul neadjudecării licitaţiilor, a- 

cestea se repetă o dată la 2 (două) săptă
mâni, joiaja ora 10, până la finele trim.
I 1995.

Relaţii suplimentare la tel. 054/ 
621273, int. 116 sau 170.

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
; ROMANESC" S.A.

7?7^;7- CREDIT BANK

SUCURSALA JUDEJEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. 
8, vinde Ia

•  apartament 2 camere, situat în. De
va, str. Minerului, nr. 40, bl. 48, sc. B, 
ap. 3;

•  autoturism Volkswagen Passat, an 
fabricaţie. 1984, nr. înmatriculare HD. 01.

casă + anexe gospodăreşti, situată 
în Băiţa, nr. 160;

•  apartament 2 camere în Deva, str. 
Bejan, bl. 77, sc. 1, ap. 2;

•  autoturism Dacia 1300, an fabrica
ţie 1979;

•  autoturism Dacia 1300, an fabrica
ţie 1977;

•  apartament 2 cartiere Deva, Aleea 
Streiului, bl. 66, sc. 2, ap. 75.

Licitaţia va avea loc în data de 20. 
01. 1995, ora 10, la sediul Judecătoriei 
Deva, Birou executor judecătoresc.

Informaţii suplimentare, Credit Bank 
tel. 611853. ■■■77:77-7 (7)
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