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Prezent în judeţul Hu
nedoara ca inVîtat al dltii 
Nicolae Văcăroiu — pri
mul ministru al guvernu
lui, dl. Adrian Năstase — 
preşedintele Camerei De
putaţilor, preşedintele e- 
xecutiv al P.DÂR., a sus
ţinut la Prefectura jude
ţului nostru o conferinţă 
de presă;

In deschidere, dl* Adrian 
Năstase a ţinut să puncteze 
câteva momente şi impre
sii personale din timpul 
Vizitei* ; - ,
■ „V-tata-Ro oare o reali
zăm în judeţul Hunedoara 
este încă o incercare de a 
impulsiona activitatea po
litică şi randamentul eco
nomic al guvernului* Este 
foarte clar că „acest an; va 
fi esenţial în evaluarea mo
dului in care noi ca partid 
(de guvernământ — n.n.) 
ăm raşputţs adaptărilor e. 
lectoratului şi In • acelaşi 
timp responşabilităţii mo
rale pe care o avem pen
tru succesul reformei în 
România./
5 Aşa cum am constatat la 
Deva, Hunedoara, Călan, 
sunt probleme care, văzute 
de departe, pot să pară ne
semnificative, fiind repeţi, 
lîve în contextul dificultă
ţilor prin care trace ţară, 
dar care pentru locuitorii 
dfâşuiui şi ai zonei respec
tive reprezintă probleme de 
maximă importanţă. Şi aş 
exemplifică doar că pentru 
locuitorii Câlanului soarta, 
combinatului nu este nu
mai o chestiune de compe
tiţie economică, ci, până 
la urmă, una de supra
vieţuire a oraşului, 
Ne-am b u c u r a t  să 
descoperim că în această 
importantă zonă a ţării e- 
xistă un real potenţial de 
schimbare, de îmbunătăţi, 
re, climat pe care guvernul 

este gata să-l întreţină prin 
garantarea unui credit de 

. 10 milioane de dolari pen
tru investiţii de moderni
zare şi restructurare in şi. 
derurgia hunedoreană. Pro” 
iecle, precum tehnologia fa
bricării de tuburi din fontă 
ductibilă pentru instalaţii, 
preconizată la Călan, tre

buie promovate prioritar, 
cu resurse proprii şi cu 
susţinere financiară guver. 
namentală".

întrebările ziarului „Cu
vântul liber" Deva, adre
sate dlui Adrian Năstase, 
şi răspunsurile primite au 
fost cele pe care le vom 
reda In continuare. •

— Sunteţi de puţine ori 
în ju^ţul Hunedoara, dar 

nu pentru prima de
cursul acestei zile 
aţţ eţnmaşiit - toarte 

mulţi oameni, ca şi ~

Hunedoara. Cmce 
veţi pleca spre
şi spre Ibm e despre hune- 
doreni ?

— Nu mă aflu pentru 
prima oară în acest judeţ. 
Sentimentul cu care piez 
de aici se leagă de senza
ţia, nouă aş zice, în expe
rienţa Inea politică de cinci 
ani, care ţine de voinţa şi 
hotărârea pe care am putut 
să le remarc atât la nive
lul sindicatelor, 'cât şi al 
patronatelor, de a încerca 
soluţii, comune, pentru o 
strategie de viitor' viabilă. 
De fapt, partenerii sociali 
ai acestui dialog am impre- 

, sia că au înţeles că miza 
lui nu este pentru un ter
men .foarte scurt, că este 
vorba de soarta unor loca
lităţi. El nu poate fi legat- 
de o creştere artificială a

-DUMITRU GHEONEA, 
ION CţOCLEl

(Continuare în pag. a 2-a)

IDEEA DE JUSTIflE 
Şl FRĂMÂNTĂRILE 
SIMŢIRII OMENEŞTI
Interviu cu dl. CORNEL CIUCIAN, 

prim procuror alParchetului de pe lângă 
1 • Tribunalul Hunedoara

j— Din punctai de vMRn 
al activităţii Parchetului,, 
cum apreciaţi anul câta a 
trecut, dle prim procuror?

— 1994 a constituit pen
tru parchetele din judeţul 
Hunedoara utr an în gene
ral ban, în care, -ca ur
mare a eforturilor depuse 
de e&tre procurori, a fost 
soluţionat un volum mare 
de cauze-penate. A fost un 
an bun şi pentru' faptul' că 
am reuşit să terminăm re
paraţiile la sediile noilor 

y atataţi* din Oeăi^t^ caste 
sia deschis hi Iulie, şi din 
Brad, care urmează â  fi 
inaugurat la 21 ianuarie 
a.c. A. fost înlăturată In 
mare parte' starea precară 
a sediilor-vechilor unităţi 
cu birouri nCeorespunză- 
toare şi improprii desfăşu
rării.. unei activităţi so
lemne, împrejurări Care 
ani de-a rândul ne-au 
transformat într-o' rudă 
săracă/ riscând şă se piar. 
dă orice prestigiu şi cre
dibilitate în faţa justiţlabi- 
lilor şi a opiniei publice.- 

In segmentul realizărilor 
se înscrie şi faptul că am 
reuşit’;4â încadram un nu
măr de 14 jurişti în funcţia 
de procuror, marea majo
ritate fiind proaspăt absol
venţi ai facultăţilor de drept. 
Nu în ultimul rând~ tre- 
buie-mebţion’ât că activi- 
tatea profesională a fost de 
bună calitate; de exemplu, 
printr-o judicioasă coor
donare a eforturilor' între 
procurori şi-poliţişti 's-a

reuşit identificarea autori
lor a două omoruri săvâr
şite In anii 1992 şi- 1993. 
Au existat însă şi greutăţi 
ctae au influenţat activita. 
tea * procurorilor.

— Care ar fi acestea ?
—- Sistemul MfeisiMta'4. 

în cMifiguraţk să actuală 
— este încă neînchegat şi 
nefinalizat, un labirint prin 
care devine tot mai di
ficil să se orienteze chiar 

procurorii cu experienţă. A- 
cest fapt constituie o jjua- 
nâ cerească" pentru.infrac
tori şi, totodată, un larg 
câmp de acţiune. Apoi, 
complexitatea şi dificulta
tea problemelor economice

sociale cu care sunt con
fruntaţi procurorii, prin 
intermediul cauzelor pe 
care le instrumentează, na- 

, tura intereselor contrarii 
ale părţilor, greutăţile în
tâmpinate în efectuarea ur
măririi penale sunt de na
tură să umbrească uneori 
această nobilă muncă. Aş 
mai .adăuga lipsa de expe
rienţă a foarte multora 
dintre colegii noi, care a- 
cum fac primii paşi în a - , 
ceasta profesie cu un ral 
deosebit intr-un stat de 
drept, având menirea de a 
asigura egalitatea cetăţeni
lor fn faţa legii, apărarea 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale acestora.

~ consemnat 
VALENTIN neagu

(Continuare în pag. a 2-a)

•— Doctore, mă îngri
jorează soţia înea !

***? Dar ce are ?
— Este de acord cu 

tot ce spun eu !
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ALEXANDRU I0AN GUZA 
LA DEVA

în viziunea unui manuscris
între numeroasele do

cumente ale. tezaurului ar- 
hivistic hunedorean, se 
distinge unul de o va
loare deosebită. Este vor. 
ba despre manuscrisul in
titulat „Un episod isto
ric" conţinând 43 pagini 
scrise citeţ cu cerneală, 
datat Viena 1908, fiind 
semnat de Constanţa 
Dunca, căsătorită Scheau.

Una din amintirile 
dragi autoarei, pe care o 
consemnează în manu
scrisul amintit, se refefă 
lâ-popasul lui Alexandru 
Ioan Cuza la Deva, la pu
ţin timp după ce acesta 
a fost silit să abdice, 
luând drumul pribegiei, 
spre Viena.

ieste că distinsul personaj 
este mai mult decât un 
voiajor oarecare. Aşa are. 
prilejul să afle mai de
vreme decât ceilalţi ade. 
vărata identitate, a miste
riosului călător. Apropi- 
indu-se de cameră, a că
rei uşă rămăsese între
deschisă vede că „Pe li
nul din fotoliu aflător a- 
ici, s-a aruncat îmbrăcat 

,cum era, zdrobit fiziceşte 
şi moraliceşte şi totuşi 
adânc cugetător, călăto
rul în haine civile pur
tate mi lităreşte. Cel mai 
isteţ psiholog, pictorul cel 
mai' genial, cu greu, âr 
fi putut prinde . şi citi 
clar mişcările sufleteşti, 
ce apăreau şi dispăreau

24 IANUARIE
„E patrusprezece fe

bruarie o mie opt sute 
şase zeci şi şase... In De
va ce-şi păstrează nenu
măraţi’ secoli, numele de 
antică cetate dacă, apoi. 
romană, mai la urmă for
tăreaţă austriacă, pe când 
se îngâna ziua cu noap
tea soseşte la hanul pom
pos decorat cu puţin me_ 
ritatul nume de Hotel 
Bauer o caleaşeâ mare 
de voiaj, trasă de patru 
cai de poştă“.

Cafeneaua, până atunci 
monotonă, se însufleţeşte 
odată cu apariţia străinu
lui, „un domn de mă
rime ceva peste mijlociu, 
lat în spate, aproape as
cuns intri» hlrtgâ naftnta1 
â cărui guler de blană 

' scumpă era ridicat peste 
faţă şi urechi*. Domnul, 
al cărţii mers e de om 
poruncitor, sigur şi în
drăzneţ, este urmat de o 
„damă voalată11 şi două 
bone’ cu câte un copil în 
braţe, După ce Ii, se asi
gură Ia etaj una din cele 
mai bună camere din 
modestul hotel, feciorul 
transportă sus bagajele -~ 
cufere, saci de voiaj, ple; 
duri, coşuri cu provizii.

Un domn cu barbă şi 
tricolor la ceas îi cere 
proprietarului să-i dea 
voie să-l servească el pe 
străin, pentru că bănu-

succesiv în expresiva şi 
nobila lui fizionomie. .Re
peziciunea eu câre se- 
schimba diversitatea lor, 
devine din ce in ce măi 
marcată, mai evidentă. 
Desigur ceva mare s-a. 
petrecut în sufletul a- , 

.cestui om. Ceva neobiş- • 
nuit zdruncină acest ca
racter bărbătesc. Dama 
Înăltuţă, subţirică, deli. 
cată, nu prea tânără, dar 
graţioasă şi atrăgătoare, 
cu faţa smeadă şi trasă 
cu ochii dulci pătrunză
tori şi gură blândă fru- - 
mos tăiată, stă vis-a-vis, 
pe divanul dintre ferestre. 
Pe chipul ei mâhnit sunt 
tipărite griji, nedumeriri, i

> regreta ’  m*i teUlt -âB--
cât orice, adâncă milă şi 
compătimire. ‘ Sigur a--1 
ceastă femeie nu suferă 
de propriile sale dureri, 
cât simte de afund, de 
îngrozitor, durerile soţu. 
lui ei. Le simte dar ie 
tăinuieşte» să nu Ie stâr
nească mai aprige pe cele 
ce ar dori să le vadă <
potolindu-şe". /

Camera, alăturată |
sună de ţipetele vesele ' 
nepăsătoare ale celor doi 
copii la a căror apariţie 
căutarea mamei se furi*

Prof. ION FRAŢI LA 

(Continuare în pag. a 2-â)

r-
miik" J

l i 'h h l i l

CONSFĂTUIRE PE 
ŢARĂ

La Deva continuă azi 
consfătuirea pe ţară a 
inspectorilor generali ad
juncţi de lă inspectoratele 
şcolare judeţene din în
treaga ţară privind refor
ma învăţământului pre- 
universitar. Manifestarea 
începe la ora 9 la Sala 
festivă a Prefecturii ju
deţene cu tema : „Partea 
heriatul în educaţie şi în
văţământ". (M.B.)

FOTBAL
La Sala sporturilor din 

Deva;1 continuă, sâmbătă

şi duminică, turneul com
petiţiei de fotbal orga
nizate pentru categoria de 
vârstă a jucătorilor' năs
cuţi în anul 1982, care 
este dotată cu Cupa „Me
morialul Ioan Ştefânescli". 
(N.T.)

SCHI ALPIN
Pe pârtia din Parâng, 

componenţii Clubului şco
lar sportiv din Petroşani 
continuă pregătirile pen
tru a ataca cu succes 
concursul'organizat în ca- 

' drul campionatului naţio
nal de schi alpin. (N.T.)

„larna-i grea, omătul raarc,..“ Foto PA VEL LAZ A

V/AV.'.VAV/J'A,.WZAVAW.VAWAVA,,V.W.VZ
.. v
SOCIETATEA „BINGO STAR" >

Angajează personal pentru salonul Bingo! 
Deva. t :l- !

Condiţii : |
— vârsta maximă 24 ani; ]
— prezentabilitate atrăgătoare. |
Salarizare deosebit de atrăgătoare. Selec- ]

ţia marţi, 24 ianuarie a.c., la Sala sporturilor ţ  
Deva, ora 12.
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nivelului de trăi, de o acu,; 
miliare formală, care se 
poate transforma într-un 
bumerang pentru soarta lo
cuitorilor. Aş spune deci 
că m-a impresionat acest 
parteneriat şi dorinţa de a 
realiza dialogul (patronat, 
sindicate — n.n.) în cadrul 
instituţional democratic, 
creat de legi. Poate că ar 
trebui să spun că reacţia 
cea mai interesantă a fost 
aceea că după ce premie
rul a anunţat că va reco
manda guvernului garan
tarea creditului pentru 
combinatul din Călăi», a- 
tuaci când s-a pus proble
ma ca oamenii să vină 

, chiar de mâine să pregă
tească hala pentru o nouă 
linte tehnologică, cei pre
zenţi au avut spontan o 
reacţie pozitivă anga jantă. 
Crid că dorinţa de muncă 
este semnul nou al stării 
de spirit, ceea ce constitu
ie Un semnal foarte bun 
pentru noi, pentru ei, pen. 
tril ţară. Rămâne ca prin 
efort intern, sau (şi) cu spri- 
jin extern, să susţinem a- 
cesţ impuls nour (Răspunsul • 
dătător de speranţe la a*

ceastă întrebare avea să 
se mai descarce puţin de 
optimism la' dialogul pe 
care, în sala vecină, pri
mul ministru îl purta, în
tre alţii, eu lideri sindicali).

—• Dle preşedinte, apre
ciaţi că frământările care 
au ioc în interiorul unul 
partid din arcul susţinător 
In parlament al guvernu
lui vor produce modificări 
în raportul de forţe pro- 
guvemamentale ?

— încă nu putem face 
O evaluare foarte clară a 
ceea ce se întâmplă în pre
zent în P.SM. sau în gru
parea Mohora. Personal nu 
doresc să mă aventurez în 
aprecieri în legătură cu a. 
cest fapt, nefiind vorba de 
P.D.S.R. Consider însă că 
d t Mohora s-a grăbit fă
când aeest pas, provocând 
multe semne de întrebare 
in legătură cu decizia sa : 
reprezintă plecarea aceasta 
un act de nemulţumire 
personală sau este ‘o ati
tudine de reacţie doctri
nară? Sigur că situaţia

de presă
noastră va fi mai dificilă 
în ceea ce priveşte susţi
nerea guvernului în parla
ment. Prin plecarea aripii 
Mohora s-a diminuat gru
pul parlamentar majoritar 
cu trei deputaţi şi un se
nator. Sigur că grupul Mo
hora s-ar putea prezenta 
că un nucleu neutru faţă 
de guvern şi faţă de noi, 
dar eu nu cred că se va 
putea legitima cu conven
ţia sau cu P.D, căci în 
felul acesta şi-âr submina 
baza politică pe care Vrea 
să şi-o creeze în zona de 
stânga. Cred că trebuie să 
mai aşteptăm până la uri 
răspuns tranşant la această 
întrebare.

, — Ce impact apreciaţi,
dle preşedinte,' că va avea 
asupra programului guver. 
namentai de privatizare 
rapidă decizia celor 5

FPP de a ridica de la 25 000 
de lei la 875 000 de lei 
valoarea unui carnet Cil 
certificate de proprietate?

— Intr-o discuţie pe care 
am avut-o în această 
chestiune cu premierul,

mi-a spus că decizia a fost 
filată de comun acord in 
urma unor consultări. Eu 
am înţeles câ nu este vor
ba de nişte tensiuni între 
soluţia adoptată de FPP- 
uri şi cea existentă în tex. 
tul propunerii de lege fă
cută de guvern. Mai mult, 
a avut loc o întâlnire Intre 
primul ministru şi comisia 
de privatizare de la Came’ 
ra Deputaţilor şi aceste 
chestiuni nu au ridicat pro
bleme deosebite, în valea, 
rea de 875 000 de lei, 
25000 de lei ar fi valoarea 
carnetului cu certificate 
dată de guvern, iar 850 000 
de lei valoarea cuponului 
nominal guvernamental.

— Cum rămâne atunci, 
dle preşedinte, cu echili
brul pe caro a scontat gu
vernul enunţând soluţia a- 
celer cupoane, cări este 
ştiut că la anumiţi poli 
s-au acumulat un număr 
foarte mare de certificate? 
(La această întrebare, dl. 
(i reşedinţe şi-o început 
răspunsul cu o glumă) :

— Rămâne aşa cura am 
vorbit in tren. Persoanele 
la care vă referiţi, vor be
neficia' o singură dată de 
valoarea de 875 000 de lei.

IDEEA DE JUSTIŢIE Şl

(Urmare din pag. 1)

—. Despre fenomenul In. 
tracţional, ce puteţi spune?

Şi in anul care a tre- 
cuţ s-a menţinut tendinţa 

' de credere;'» tehoraenulUî 
infracţional. Procurorii ah 
t rimis In judecată 2797 in* 
ulpaţi, din care 927 iri 

stare de arest pentru să
vârşite*» a diferite infrac
ţiuni, ceea ce reprezintă o 
reştgre cu 26,68 la sută 

i acestei categorii dfe per
soane certate cu legea, iar 
aţă de alte 1308 persoane 
tu aplicat sancţiuni eu ca* 
acter administrativ.
Au crescut îngrijorător 

infracţiunile de omor (atât 
apte consumate cât şi în 

faza de. tentativă), pentru 
are au fost trimise în ju

decată ,44 persoane, com
parativ cu 34 în anul 1993. 
Creşteri însemnate au cu
noscut s i infracţiunile con
tra,avutului particular sau 
pufilic, pentru care au fost 
trimise în judecată 1791 
de' persoane, majoritatea 
perjtru furt, precum şi in- 
• racţiunile la legea circu
laţiei pe drumurile publice.

— tri noua organizare a 
puterii judecătoreşti, cum

s-a realizat integrarea pro* 
curorilor 7 ' "

--  Integrarea activităţii 
.procurorilor în noua orga. 
nizare a puterii judecăto
reşti a fost firească, de
oarece şi anterior procu
rorii? âîf dat dovadă' \  ă i  
profesionalism".

— Care credeţi că este
cel mai păgubitor fenomen 
pentru societatea româ
nească ? .

— Economia subterană 
reprezintă un fenomen de 
mare nocivitate,- prin ris
cul potenţial de a degenera 
oricând în structuri de tip 
mafiot. De asemenea, acu
mularea de capital pe sea
ma patrimoniului public 
coincide în chip cât se 
poate de nefericit cu afir
marea unui mod de viaţă 
corupt şi vădit antisocial.

— Din punctul de vedere 
al încadrării cu personal, 
care este situaţia ?
’ — Cu toate că în 'anul 

care a trecut au fost anga
jaţi un număr apreciabil 
dfe procurori, în prezent 
există încă şapte posturi 
vacante, cu slabe speranţe 
de a fi ocupate în viitorul 
apropiat,

— Ce credeţi că ar trs 
bui să ştie neapărat ceţă-

3 TV DEVA
Sâmbătă. 21. 01, 1995
9.00 Videotext: preţurile

la Bursa de Mărfuri Ti
mişoara, mica publicitate, 
anunţuri diverse; 10,00
Observator Antena 1; 
11,00 Puls : Avortul — 
între DA şi NU; 12,00 
Film artistic: Zborul din 
Ashya; 14,00 Woridnet: 
Cei din linia întâi.
Duminică, 22, 01. 1995,,
9.00 Videotext; 10,00 Ob

servator — Antena 1;
11.00 Weekend — maga
zin (r); 12,30 Film artistic: 
Aventurile iui Quentin 
Durward; 14,30 Woridnet: 
Cei din linia întâi.

Luni, 23. 01. 1995 
15,00 Videotext; 17,00 

Observator — Antena 1;
18.00 Retrospectiva săp
tămânii; 18,30 Film artis. 
tic: Cum să Spargi o 
bancă; 20,00 Woridnet : 
Truman Capote: Amintiri 
de Crăciun,

J S.C. „ALIMENTARA" S.A. DEVA
| Bdul l Decembrle l918, nr. 30.
| Scoate Ia vânzare, prin

ţeanul despre munca pro- 
curatului ?

— Cred că ar trebui s& 
se ştie neapărat că procu
rorii nu lucrează cu mate
rie neînsufleţită ca zidarul 
sau mecanicul, ci au de-a

9 face' cu frământările sim
ţirii omeneşti, ctodezlănţui. 
riJe tuturor suferinţelor şi 
tuturor patimilor, cu sus
ceptibilitatea şi sensibilita- ■ 
tea celor mai variate ea- ’ 

-ractere, ca aspiraţiile dar 
şi eu mizeriile nenumărate 
ale vieţii de ori». Consider 
apoi că cetăţenii trebuie 
să ştie că pentru magistra
ţii care lucrează în parche
tele din judeţul Hunedoara, 
respectarea legalităţii este 
un aspect al misiunii noas
tre, câ ei depun toată stă
ruinţa în a realiza ideea 
dej Justiţie care se: regă
seşte în toate legile, dar nu 
se desăvârşeşte în nici una.

— Raportat la fenome
nul infracţional, judeţul 
nostru unde se situează?

— Rata criminalităţii în 
judeţ este destul de .ridi
cată (511 infracţiuni la sU. 
ta de mii de locuitori),

. fapt ce- ne situează pe un 
loc deloc onorant.

- _  Există o anume cate
gorie de oameni predispusă 
spre infracţiune ?

— O parte însemnată a 
' autorilpr infracţiunilor să
vârşite in'judeţul Hune
doara sunt cptăţeni fără 
ocupaţie sau şomeri. Mi
norii reprezintă o altă ca-' 
tegorie importantă a celor 
care au îngroşat numărul

■ infractorilor.
—• bfiii intervine cineva 

în munca procurorului ?
— Independenţa puterii 

judecătoreşti, “consacrată

n
ţ Sâmbătă, 21 ianuarie

Mijloace fixe disponibile,
I pflnă la lichidarea stocului, în fiecare miercuri j 
î a săptămânii, Ia ora 10, în anul 1995, la sediul I 
I societăţii. |
» Informaţii la telefon 616406. (CEC) J

j  ̂ •  Au trecut 20 de zile
ţ din an: au mai rămas 345;

. •  Cuv. Maxim Mart.;
\ Sf Mc. Neofit, Evghenie 
ţ şi Valerian;

ţ . •  1823. S-a născut poe-

i i

prin Constituţie, face im
posibilă imixtiunea In ac-, 
tivitatea procurorilor. Nu 
este posibilă impunerea 
faţă de magistrat a unei. 
soluţii, contrare legii, Ţi
nuta morală, care depinde 
de personalitatea fiecărui 
procuror, reprezintă struc
tura pe care se consoli

dează această independenţă. 
Pornind de la aceste pre
mise, procurorii şi parche
tele în care sunt constituiţi 
au căutat să-şi îndeplinească 
atribuţiile conferite de lege 
în litera şi spiritul ei. Pe a» 
ceastă bate am aşezat re
laţiile care exiştă cu cele
lalte puteri ale statului şi 
pot. afirma eă în prezent 
avem raporturi corecte.

— Cu ce gânduri şi spe
ranţe aţi Intrat în noul an?

— Atât eu, cât şi colegii 
mei au păşit în noul an cu 
gândul că Parlamentul ţării 
va adopta în cel mai scurt 
timp modificările care se 
impun în legislaţia penală, 
pentru a avea astfel creat 
cadrul legislativ corespun. 
zător pentru contracararea 
fenomenului infracţional. 
Sperăm eă organele abili
tate prin lege vor găsi so
luţii adecvate, printr-o co
laborare complementară, 
interdisciplinară între pro. 
fesionişti ai dreptului — 
jurişti, sociologi, crimino- 
logi, medici, psihiatri, alto 
categorii de specialişti —, 
pentru a realiza coordona, 
rea strategiei antiinfracţie- 
nale, în special a crimei 
organizate, care cunoaşte 
o extindere geografică ra
pidă şl o alarmantă diver. 
.sificare a formelor care 
devin din ce In ce mal 
subtile.

tul şi dramaturgul ma
ghiar IMRE MADACH (m. 
1864);

•  1927. S-a născut PE
TRU CREŢI A;

•  1966. *A 'murit scrii
torul MIHAIL LUNGEA-
nu (n. m m  ,

Duminică, 22 ianuarie

•  Sf. Ap. Timotei; Sf, 
Cuv. Mc. Anastasie Per
sul;

•  1775. 220 de ani de 
la naşterea fizicianului

CUVÂNTUL LIBB
« W W v ‘-W • ‘V W • •' < W » V  ■■ vv.,VW W  .. 'W W W

ALEMNDRII IM N  COZI

Io « iz b im  in ii manuscris
(Urmare din pag. 1)

şegză dincolo, la ei. Ga- 
lopadele acestora erau din 
ce în ce mai intense în
soţite de plesnete de bt- 
ciuşcă, de chiote suru- 
geşti şi de tropote zgo
motoase ca de cai în fugă. 
îndreptându-se spre ca
mera părinţilor deodată 
se opresc In prag şi cu 
ochii te părinţi, Intre 
două hohote, cel mai mare 
strigă: fiu nu mâl
sunt prinţul Alexandru, 

i Eu sunt cte de  ̂poştă l*

departe de patrie, departe 
de neam“.

A doua zi, dimineaţa, 
românii din Deva îi fac 
o călduroasă demonstra
ţie de simpatie lui Ale
xandru loan Caza. Emo- 
ţionânt este în acest ca
dru întâlnirea domnitoru
lui cu protoereul Crainic 
din Dobra, aflat în holul 
hotelului. Intre acesta şi 
Cuza are loc un dialog 
din care aflăm că prin
tre trădătorii de Ia 11 
februarie 1866 s-ar fi a-

2 4  IANUARIE

Aceste cuvinte; In ase
menea împrejurări tra- .■ 
ito*. au fost aruncate ca - 
două săgeţi nevinovateta■. 
inima celor care le-au 
âfUzit. Aminteai părinţii 

tresar, îşi încrucişează prl. 
virile şi cti Mizele între
deschise „misteriosul că
lător” rosteşte cu ironie; 
„Da, ai dreptate; tu nu 
mai eşti prinţul Alexan. 
dru, prinţul moştenitor, 
cum ziceau chiar «cei 
curteni intrând9 la mine, 
pe uşa mare a palatului, 
teri- apoi 'tor râs ei însăşi > 
de vorbele lor, când in- 
toară pe cele dospire. Nu 
prinţ, ei cal de poştă eşti 
de acum, veşnic cal de poş. 
to i Gal de poştă pribeag, 
colindând lumea, biciuit 
de soartă, cutreerând nu. 
mai ţâri străine Şi nicio
dată ţara ta..Cal de poştă 
fugar fără răgaz, fără 
odihnă, fără scop şi me-' 
nire, pentru aţi curma 
mersul vagabond, mai cu
rând sau mai târziu, când 
vei fi depus într-un colţ 
negru, ce va fi ai aRora,

flat şi căpitanul Cramic, 
fiul protoereului din Do
bra, al cărui ram» istoria 
nu-1 consemnează.

Numele sfinţiei 
tale ? . . -\

—t Protoereul din Do
bra — Crainic- * -

— Ai un fiu militar in 
Bucureşti ?

— Da Măria ta, căpi
tanul Crâinic.

— Căpitanul de vână. 
tori Crainic fiind de 
gardă, a trădat palatul... 
Spune acestui fiu, câ nei- 
gră pată a atWncat . .*». 
iubita mea armato, patâ : 
ce numai eu sânge poate 
fi spălată. Să a spele la 
prima ocazie, ea să «ito 
lumea că Intre soldaţii 
ţării s-au putut afla şi 
trădători ; să creadă că 
militarul român numai 
erou poate fi*

Zicând acestea domnul 
pleacă în uimirea dar şi 
in entuziasmul românilor 
din străvechiul oraş de la 
poalele cetăţii, ea re îl pe
trec cu urarea „Să tră
iască".

Expoziţie de documente — 
2 4  Ianuarie

La sediul Filialei Arhi
velor statului din Deva 
s-a deschis o expoziţie de 
documente consacrată U- * 
nirii Principatelor Române 
de la 24 Ianuarie 1859. în
tre exponate se află nu
meroase documente de o 
însemnătate deosebită pri. 
vind istoria unirii de a- 
cum 136 de ani. Menţio
năm comunicarea către Mi
nisterul de Internă pri
vind alegerea lui Mircea 
Mâlăeru în districtul Ilfov 
ea deputat al ^obştilor să
teşti din district'*. Scri
soarea adresată Adunării 
Achhoc a Moldovei de Că
tre deputaţii Adunării Ad- 
boc a Ţării Româneşti prin

care-i cheamă să participe 
la realizarea itoirii celor 
două ţări româneşti, Jur
nalul încheiat de Aduna
rea Ad-hoc n Moldovei, în 
care se cere unirea Mol
dovei cu Ţara Românească, 
„Actul dezvoltător" al A- 
dunării Ad-hoc a Ţării Ro
mâneşti, „Proclamarea U- 
nirii", Actul de alegere a 
lui Alexandru loan Cuza 
ca domn al .Ţării Româ
neşti, prin care se reali
zează în fapt Unirea Prin
cipatelor Române şi altele.

Expoziţia constituie Un 
adevărat omagiu adus mă
reţului act istoric de ia 
24 ianuarie 1859 şi- celor 
care l-au înfăptuit. (Gh.P.)

francez ANDRE MĂRIE 
AMPERE (m. 1836);

•  1898. S-a născut re
gizorul rus SERGHEI MI- 
HAILOVICI EISENSTEIN 
(m. 1948);

•  1987. S-a născut scri
itoarea VALERIA SADO. 
VEANU.

Luni, 23 ianuarie

•  Sf. Sfinţiţi Mc. Cle. 
ment al Ancirei şi Aga-

•  1783. S-a născut scri

itorul francez STENDHAL 
(Henri Beyle), m. 1842 ;

•  1832, S-a născut pic
torul EDOUARD MANET 
(m. 1883);

•  1877. Semnarea ar
mistiţiului în' războiul 
ruso — româno — turc;

•  1928. S-a născut scri
itorul MIRCEA HORLA 
SIMIONESCU;

•  1940. S-ă născut poeta 
ILEANA MALANCIOIU;

•  1944. S-a născut, la 
Petroşani, scriitorul VA
LENTIN TAŞCU.



Cu v â n t u l

pagina 25» se, 
câ la 22 februarie 1939» 
în timp ce Chamberlain se 
lăuda cu înarmarea An
gliei, „Berlinul repeta fără 
încetare ofertele sale ge
neroase şi prietenoase că
tre Polonia".

Intr-o manieră deose
bită este expusă şi lupta 
pentru putere dintre le
gionari şi generalul Anto- 
nescu, căruia autorul — 
ministru de externe a« 
lunci — n-a putut sâ-i 
ierte jignirea de a-i fi spus 

Lansare de carte ia Casa Cărţii din Deva „boier râios" (p.. 182).
Participanţi la sidtpe lionul din Deva dedicat Luceafărului poeziei

Foto: PA VEL

Aşa califică George-Dâ- 
nescu, în „Cuvânt înain- 
te“, cartea ce o prefaţea
ză, ce aparţine fostului 
ministru de externe al 
României — Mihail Sturdza 
şi este intitulată „Româ
nia şi sfârşitul Europei. 
Amintiri din Ţara pierdu
tă", editată * In 1994, sub 
egida Fundaţiei Cultura
le Franco-Române FRONDE 
(Alba Zulia — Paris). Par- 
curgând cele patru părţi 
ale cărţii (1. Titulescu i 
ministrul duşmanului; 2. 
Carol: regele ucigaş; ,8, 
Antonescu: conducătorul
paranoie; 4) Mihai: moşte
nitorul păcatului), se poa
te afirma cu deplin temei 
că George Dănescu a spus

„ O  e c u ^ t e . ţ f r e

un incontestabil adevăr. 
Lucrarea menţionată este' 
intr-adevăr o „carte şoc". 
Rămâne insă latitudinii fie
cărui cititor libertatea de 
a aprecia ce fel de „şoc*' 
poate produce cartea 
structurată In capitolele 
amintite.

Descendent din familie 
domnitoare, înalt diplomat 
al României, trăindu-şl 
viaţa in imediata apro
piere a celor mai mari 
şi influente personalităţi 
politice ale- ţării. Mihail 
Sturdza oferă în cartea de

faţă multiple, noi şl in
teresante amănunte, date 
şi fapte desfăşurate în
deosebi în viaţa politică 
din ultimii 10 ani dinain
tea datei de 23 august 
1944. Unele dintre acestea 
(din păcate neverificabi
le), precum şi comentarea 
lor, care poartă ampren
ta accentuată â culorii 
politice a autorului, impri
mă lucrării acel „şoc* pe 
Care-1 va simţi — măcar 
în parte — orice cititor 
al cărţii. f

In acest sens, între al
tele, în capitolul „Crono
logia analitică" se notifi
că faptul Că în 19 noiem
brie 1938" Ribbentrop îl roa
gă pe diplomatul polonez 
(Lipsfcy — n.n.) si pe gu
vernul

încheiem exprimându-ne 
părerea că istoricii noştri • 
trebuie să cântărească, să 
Judece, să limpezească e- 
esenţa cursului evenimente
lor Şi să comunice tuturor 
românilor adevărul în le
gătură eu afirmaţia de la p. 
ÎV şi V, în care se spu
ne : „Dinu Brătianu şl 
Iuliu Maniu au pierit . în 
închisoarea din Sighetul 
Marmaţiei ca Victime ale 
comunismului. Mai îna
inte însă ei deschiseseră 
graniţele Ţârei în faţa duş
manilor sovietici, tninţi- 
seră împreună cu Regele 
Mihai întreaga Armată 
Română şi întregul Po
por Român...*.

Prof. DUMITRU SUSAN

Am furat tai secol de la tine; 
irite veacuri nu mal pot să fur I 
Secolul acesta-aii face foarte bine,; 
veacuri alte nu mal pot să-ndur.
Şi-am mai fost furat o zare — 
zarea unor ochi dintâi-..
Astăzi parcă nu-mi mal pare 
un regret că voi să mai rămâi... 
Necunoscută Doamnă, hoţul totdeauna 
se strecoară-şarpe-printre noi... /
Eu am fost nebunul, tu nebuna , 
mărul se împarte între amândoi.

Odată trebuia să mal şi ningă 
peste reliefurile noastre,

Necunoscută Doamnă)
Gric&t soare-ar fi fost, el nu 

■ putea, să-nvingâ 
atâta miist de-otravă gargarlsit 

 ̂ de toamnă.
Şi de-a picat şl gerul ba un soclu 1
Şi încă pe inimi s-a depus polei t 
maimuţele din noi cu un monoclu 
ne studiază zarea înotului în oleL 
Odată şl odată trebuie să vină 
şi viscolul iernii şi lupii ei amanţi 
să deraieze zahărul pe şină 
Necunoscută Doamnă din anii mai distanţi.

CONSTANTIN GHEORGHK-NAIDtN

|  — Dîe profesor doctor
) Tiidor Opriş, cât e de 

Veche, prepcuparea dum
neavoastră faţă de pro
movarea creaţiilor lite
rare ale copiilor şi ado- 

r lescenţilor?
■ — E destul de veche.
Dirt 1967 pârtă îa prezent 
am publicat peste 60 de 
antologii, cuprinzând crea
ţii literare ale copiilor şi, 
adolescenţilor, in ' care 
veţi regăsi 80 la sută 
din oamenii de cultură ai 
momentului.

— Cum vedeţi dv. di
namica valorilor în poe
zia tânără ante Şi post 
revoluţionară?

— Există o constantă 
de natură românească. 
Indiferent de perioadă, 
propice sau mai puţin 
propice poeziei, adoles
cenţii şi copiii sunt sen
sibili faţă de poezie şl 
literatură, în general- 
Până la Revoluţie, poe
zia era un fel de „mic 
refugiu". Au fost mii de 
copii şi adolescenţi ce au 
ajuns până în fâza fi
nală. a concursului de 
creaţie literară „Tinere 
condeie" şi au primit 
premii, dar mulţi # dintre 
ei s-au pierdut ca oa-

t meni de condei. Spre e- 
xemplu, din 1900 de co
pii care scriau poezie,, 
participau la cenacluri 
şi concursuri, la liceu 
rămân 80—109, din care

la facultăţi doar 15—20 
mai păstrează contactul 
nealterat cu creaţia. Din*  ̂
tre aceştia doar 5—6 se 
afirmă literar, având 
publicat cel puţin ufl 
volum de versuri origi
nale

După Revoluţie, inte
resul pentru încurajarea 
valorilor literare inci
piente a fost aproape 
absent. Oarecare iote* 
res s-a '  arătat doar pen
tru „olimpicii ştiinţif*®* 
internaţionali". Singurul 
lucru pozitiv e că mi
nisterul a reuşit să păs
treze concursul naţional 
de literatură „Tinere con
deie" şi Tabăra naţiona
lă de literatură* care 
are loc în fiecare an. 
Faţă de perioada de 
dinainte de 1989, nume
ric sunt mai puţini cci 
care debutează în poe
zie, asta şi din cauza 
descurajării literaturii 
originale, a alterării gus
tului pentru valoarea au
tentică, precum şi datori
tă liberalismului pieţei 
care face. concesii cere
rii celor cu bani, A- 
Vem o imensă literatură 
de traduceri proaste din 
operele unor scriitori de 
mâna a zecea, multe SF- 
uri ’(„un mie drog", căci

In măsura in care noi ne 
distrugem prezentul, cum 
putem să -uităm viito
rul?).

— Cum e cotată poe
zia astăzi ?

— Poezia e şubcotatâ, 
din păcate. Se mai zbat

; curente moderniste, dar 
fără prea mare priză la 
public. ■

gvistica, ca o formă de pro. 
test camuflat împotriva 
dirijismului ideologic al 
anilor de dictatură. Ge
neraţia W,. formată după 
Revoluţia din decembrie 
T989, mi se pare mai 
autentică, mai , puţin le- 

.. gatâ de modele şi mode, 
simţindu-se chiar o u- 
şoarâ Întoarcere -către

Interviu cu dl dr, TUDOR OPRIŞ, 
membru al Uniunii Scriitorilor

— In primăvara anu
lui 1994, la Editura Scrip
te, a apărut o anto
logie de versuri ale ge
neraţiei *90, intitulată- 
„Cântecele arcaşului'. In 
prefaţa acestui volum 
faceţi o comparaţie In
tre vârfurile poetice ale 
generaţiei ’80 şi „nouă- 
zecişti". Există diferen
ţe mari între poezia „opt- 
zeciştilor" şi cea a „nouă- 
zeciştilor"?

— „Optzeciştii" au tre
buit să practice o poe
zie ermetică, să' se di
simuleze, să Se închidă 
datorită cenzurii ceau- 
şiste. ’ E o poezie ce po
lemizează cu limbajul de 
lemn al literaturii ofi
ciale, e o poezie ce vio
lentează şi epatedâă lin

forme mai directe de 
comunicare, către unele 
structuri clasice şi chiar 
către o valorificare mai 
atentă a rezervorului le
xical românesc, ca o con
trapondere a invaziei de 
barbarisme ale jargonu
lui contemporan. Ca
litativ însă, aceşti aspi
ranţi la glorie literară 
sunt mai buni deoarece 
au atu-ul unei mai bo
gate tradiţii şi culturi 
literare, precum şi o mai 
mare voinţă de a-şi ur
ma vocaţia cu toate 
condiţiile defavorabile 
care stau astăzi în faţa 
unei cariere literare, a 
unei existenţe bazate 
doar, pe câştigul din 
cărţi.

— Românul de azi are 
nevoie de poezie ?

— Românul va avea 
mereu nevoie de- poezie. 
De fapt, nevoia de poe
zie la noj s-ă menţinut 
la un nivel constant, după 
cel de-al doilea război 
mondial. A existau sete 
de poezie şi in perioa
da Comunistă şi există 
Şi In această perioadă 
de tranziţie. înainte de 
Revoluţie, poezia Iţi dă
dea iluzia libertăţii, 
era ca Un fel de drog 
pe care-l mal luai ca 
să te opui îndoctrinării 
ideologice. Nevoia ac
tuală de poezie apare 
însă ca o reacţie împo
triva negustorismului. 
materialismului de tip 
capitalist subordonat ba
nului. Ceea ce mâ în
grijorează puţin este 
slaba posibilitate de in
formare a acestei gene
raţii. în ultimii ani s-au 
publicat extrem, de pu
ţine studii de istorie şi 
estetică literară. Uneie 
mituri ea Nichita Stă- 
nescu s-au cam tocit şi 
ş-au epuizat, cele noi, 
care se vor impuse de 
anumite cercuri elitiste, 
cum ar fi cel al poetu
lui Virgil Mazileseu, nu 
au suficientă priză la

cititori, iar scriitorii dias- 
porei, exceptând u-i pe 
Gioran, Eiiade şl lonescu 
nu conving şi interesea
ză foarte puţin,

— Putem vorbi atunci 
- de o nostalgie a stoar
cerii la clasici?

— La ora actuali nu st 
manifestă o nevoie ire
zistibilă de întoarcere fes 
clasici pentru că gene
raţia nouă este icono
clastă, nu acceptă mo
dele. Dacă acum 20 de 
am erau modele toarte 
clare ca Nichita Stănes 
cu, Ana Blandiana, Ma
rin Sorescu, Ion Glteor- 
ghe, Ion Alexandru, ni
meni nu mai riscă acum 
să-i pasfişeze. Flăcare 
încearcă, in felul iui, 
să fie in acelaşi timp au
tentic şi original. Inter
ferenţa acestor două  
forţe, a autenticului; şi a 
originalului, dă naştere 
unei poezii care exprimă, 
in esenţa ei, particula 
rităţile uneori profunde 
ale epocii (se poate 
vorbi chiar de o poezie 
document psihologic şi 
sociologic), însă căutarea 
cu Orice preţ a unui lim
ba j individualizam, care 
e de altfel o şansă uni
că de a te impune în 
literatură, alterează au
tenticitatea, lasă loc for 
mulelor goale sau hibrî 
dează creaţia. ^

MONA JUŞCÂ



Din lum ea
O eroare care a devenit o criină“£ '- Un avion...!99

Poetul Evgheni Evţu- 
şeriko ' refuză premiul 
„Pentru prietenia dintre 
popoare", decernat anual 
de preşedintele Elţîn şi 
lansează un apel către 
intelectualii ruşi pentru a 
condamna intervenţia mi
litară din Cecenia.

„E o eroare care s-a 
transformat deja într-o 
crimă. E o altă rană 
pentru conştiinţa noastră, 
o mare tragedie pentru 
întreaga „intelighenţia 
rusă". Astfel vorbeşţe de
spre războiul din Cece
nia Evgheni Evtuşenko, 
un poet reputat pentru 
(rigoarea cu care îşi cân- 
•fttaeşte cuvintele. Şi cu- 

/ «baftelor celebrul scriitor 
tera adăugat faptele. El 
iPjNiinUnt trimiţătoru- 
laidistincţia „Pentru 
IWiBtenia între popoare", 
pi acare i-o atribuise la 

.«fârŞiiul anului preşe- 
tiintele Elţîn. „E pur şi 
simplu paradoxal — a 
explicat el — să acorzi 
aşa ceva într-un ase
menea moment. Nu mă 
fac părtaş la aşa ceva".

Poetul şi-a petrecut ul
timele zile din 1994 îri 
vila sa din Peredelkino, 

p localitate rezervată scrii
torilor ruşi, la marginea 
Moscovei, acceptând şă 
acorde un interviu tele
fonic ziaristului Luigio 
Ippoiito, de la cotidianul

milanez „Corriere della 
Sera", din care reţinem 
câteva fragmente. (Rea
mintim cititorilor noştri 
că,' deşi nu a fost un 
disident, propriu-zis, de 
tipul Soljeniţân sau Sa- 
harov, Evtuşenko s-a 
făcut cunoscut, încă din 
1962, cu o carte virulent 
critică Ia adresa comu
nismului — „Urmaşii lui 
Sţalin").

— Evenimentele din 
Caucaz deschid drumul 
către o evoluţie spre 
dictatură la Moscova V

— Democraţia în Rusia 
este deja ameninţată. In, 
tervenţia în Cecenia nu a 
avut aprobarea nici a 
poporului, nici a Parla
mentului. Cine a hotă
rât-o nu a cerut păre
rea Consiliului preziden
ţial, nici nu s-a bucurat 
de sprijinul intelectua
lilor. A fost o iniţiati
vă a câtorva oameni. Un 
fapt care poate servi la 
a accelera clarificările, 
dar în anumite momen
te se descbperă că neho- 
tărârea e cea maţ, bună 

-alegere.
. Se pare că Rusia 
post-comunistă e menită 

* să reparcurgă acelaşi 
drum ca şi U.R.S.S., ca 
şi cum asupra -acestei 
părţi a lumii ar apăsa 
un destin căruia nu i se 
poate sustrage.

— Da, e aceeaşi istorie, 
care se repetă. Ara asis
tat deja acum câţiva ani 
la încercarea lui Gorba- 
ciov de a salva URSS, 
apelând la forţă: s-a în
tâmplat în Lituania, când 
trupele speciale au in
tervenit la Vilnius. Re
zultatul a fost întărirea 
mişcărilor secesioniste şi 
destrămarea Uniunii. As
tăzi, Elţîn comite ace
eaşi eroare. Să ne înţe
legem: şi eu doresc o 
RUsie unită, nu redusă la 
condiţia unui stătuleţ mi-, 
zer. Dar folosind forţa, 
se stimulează separa
tismul.

— Dar atunci de ce a-
legerea de a reactiva a- 
cele străvechi impulsuri 
imperiale? ■

— Problema e că în 
Rusia nu am stabilit încă 
ce tip de societate sun
tem : ne lipseştg o doctri
nă morală, un punct de 
autoidentificare. După 
ce vechea ideologie s-a 
prăbuşit suntem în cău
tarea unei baze morale 
şi în acelaşi timp geo- 
politice. Şi iată că iese 
la suprafaţă naţionalis
mul, ca un şarpe care se 
strecoară printre ruine ;

; e o idee-surogat la care 
cse apelează cu plăcere în 
statele prăbuşite ideolo
gic.-

i de vânt i
iJ După ce a străbătut

I vreo sută de metri pe | 
pista aeroportului din J 

j Palermo, un avion- al j 
I ALITA1.IA, un MD 80, I 
* fără personal lâ bord [ 
I şi fără pasageri, a in- | 
* trat cu totul în... tur- » 
| nul de control. Prova | 
* aeronavei a- fost com- » 
I plet distrusă. Neobiş- I 
‘ nuitul episod s-a pe- !
I trecut sâmbătă noap- | 

tea, puţin după ce J 
• acele1 ceasornicelor mar- |  
I caseră intrarea în noul I 
J an, în vreme ce cel î 
| câţiva funcţionari şi I 
* tehnicieni ai aeropor- * 
I tulul aflaţi de serviciu | 
I  sărbătoreau revelionul. .
I împins de vântul pu- I 

te mic, celebrul „scirc- ;
I'  co‘‘, avionul' care se i 

afla ancorat pe pistă, * 
* şi-a rupt „hăţurile" şi â j 
I început să „hoinăreas- I 
* că“, lovind îri treacăt, j 
|  înainte de a se ciocni | 
* de turnul de control, şi . 
î cazarma 1 pompierilor J 
I aeroportului. Luaţi prin » 
J surprindere, militarii I 
|  au crezut că se află j 
* în faţa unei tentative I 
|  de răpire a avionului, j
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JLNUL NOU : ÎNTRE FOCURI DE ARTIFICII 
ŞI GHERILA URBANĂ

Anul Nou • a fost salutat în multe părţi ale lumii 
cu grandioase serbări populare. Nu au lipsit inci
dentele, In câteva cazuri mortale.

•  La Rio de Janeiro 4 milioane de persoane 
s-au revărsat literalmente pe cei 7 kilometri ai plajei,

’f w W  a-dansa şi a face să explodeze 140 tone de 
artificii. Trei persoane au plătit cu viaţa partici
parea la „spectacol";

•  In Filipine focurile de artificii sau împuşcă
turile trase de bucuria sărbătorii s-au soldat cu 16 
morţi şi cca 800 de răniţi;

•  Italia se păstrează, ca şi anul trecut, în a- 
cest top al exuberanţei care ucide; .3 morţi (două fe
tiţe omorâte de gloanţe rătăcite şi o tânără dobo
râtă de un infarct în timp ce dansă) şi 1255 de ră-, 
niţi (dintre care mulţi cu amputări grave : ochi, mâini, 
picioare);

•  Şi Belgia a păşit în 1995 sub semnul doliului, 
.după ce, la Anvers, pomul de iarnă din salonul lu
xosului hotel Switel a luat foc, bilanţul (sortit , să

- rămână relativ, pentru că unele victime au ars com
plet): cca 5 morţi şi 141 de răniţi; -

•  Revelion.: tragic în Germania. Un tânăr a 
: i murit datorită exploziei unei petarde artizanale

(confecţionată de el însuşi). Sute de răniţi, automo
bile şi - vitrine devastate au punctat ciocnirile dintre 
grupuri de tineri violenţi şi poliţie, la Frankfurt, 
Bremmen şi alte oraşe. *

l

Primarului ii place 
să umble •i# go} .

I
I

1

I
Spencer Schlosnagle, 30 zilnic pentru a rezolva j  

de ani, primar în târgu- problemele comunităţii!), I
---- --------------**-=— 0 aită pedeapsă de deten- î

ţie de 3 ani fiind -dată I 
cu suspendare condiţio- |  
nată, amândouă condam- |  
nările fiind determinate 
de o serie de acte de 
exhibiţionism comise în 
1993 pe autostrada sta
tală 68. El mai fusese 
condamnat asemănător 
pentru că în noaptea de 
Anul Nou 1992 se plim
base gol printr-un par
caj.

Schlosnagle se află în 
tratament, sub îngrijirea 
unui psihiatru, dar ca 
primar a reuşit până a- 
cum să finalizeze un am
plu proiect de dezvol
tare urbanistică, a fi- I 
nanţat un nou apeduct ! 
şi a remodernizat ere- |  
matoriul pentru gunoaie. |

şorul american Friends- 
ville, în statul Mabyland, 
arie O meteahnă : nu reu
şeşte să-şi controleze im
pulsul de' a se dezbrăca 
şi plimba in pielea goa
lă prin parcaje şi ma
gazine. Dar, -în ciuda a- 
cestui -obicei eel puţin 
ciudat, cei 57? locuitori 
ai orăşelului au continuat 
să-i acorde încrederea 
lor. Şi astfel, pentru a 

.cincea oară consecutiv, a 
fost reales în fruntea 
obşte! pe care o condu
ce fără întrerupere din 
1986 încoace,- obţinând la 
ultimele alegeri 99 de 
voturi „pentru** şi 55 
„contra". Asta chiar dacă, 
nu mai de mult decât în 
noiembrie trecut, s-a ales 
CU. 30 zile 'de închisoare 
(având dreptul să iasă

Regina Elisabeta 
are noroc ?*

Sunt cunoscute necazurile care s-au ţinut scai de 
Casa Regală britanică în 1994 : incendiul care a dis
trus în mare parte castelul Winsdor, scandalul le
gat de nefericita căsnicie (cu. aventurile paralele) a 
prinţului Charles de Galles şi a Dianei, cu atacurile 
tot mai numeroase în presă ,1a adresa cheltuielilor 
prea mari ale Curţii etc. -

Şi totuşi... Ne amintim, tot anul trecut, geologii 
au descoperit că sub castelul Winsdor se află un 
uriaş zăcământ de ţiţei,1 regina dându-şi în luna de
cembrie acordul pentru începerea prospecţiunilor în 
vederea exploatării. Şi, chiar dacă străvechiul castel 
aparţine statului, fiind dat doar în folosinţă regilor 
Angliei, Majestatea sa tot se va alege cu un pro
centaj important de pe urma aurului negru ce va 
fi extras de sub el. Dar asta nu-i încă nimic. Chiar 

. în primele zile ale acestui an, experţii Universităţii 
V din Aberdeen au făcut cunoscut că foarte serioase şi 
l discrete cercetări efectuate la Balmoral, reşedinţa 
1 privată a reginei, în Scoţia, certifică existenţa în 
! zonă a unei importante aglomerări aurifere, poate 
ţ unul dintre cele mai mari zăcăminte de aur din 
■ lume 1 Cum în acest caz este vorba de un teren

\

s/ care este proprietatea suveranei, deşi ,în conformita- 
1 te cu legile britanice ci ii vor reveni doar 5 la sută 
i din valoarea mineralelor extrase, această parte va fi 
- oricum de ordinul miliardelor de lire sterline.
t

Şotia „Monstrului 
„ofor la vânzare 
povestea noastră”

Rose West, soţia , lui 
Frederick, serial-killer-ul
din Gloucester, ce * s-a si
nucis în închisoare pe 
1 ianuarie, este dispusă şă 
„povestească tot ceea ce 
aţi fi voit • să ştiţi despre 
monstru, , dar n-aţi • în
drăznit să - întrebaţi -nici
odată". O „povestire" care 
ar putea să o iacă să în
caseze frumuşica sumă de 
1* milioane de lire ster- 
line. Ştirea despre a- 
ceastă ofertă incredibilă' — 
ultima, surpriză în această 
infinită serie de erori — 
a fost publicată pe 2 ia
nuarie de cotidianul en
glez „Daily Mirrdr".

Cornplice, sau, cel puţin, 
spectatoare la cca" 60 de 

. . omucideri ' de copile, fe
tiţe şi femei, cea care a 
fost tovarăşa de viaţă, de

! i

1 orgii şi de crime a lui 
Frederick West, ar putea 
să-şi transforme sângero
sul său trecut intr-o mină 
de aur. -Căci, după păre
rea unui expert în mar 
terie de relaţii publice, 
„Relatările sâle -privind 
ceea ce s-a petrecut în 
„casa ororilor” .ar putea 
să-i aducă între 5 şi 10 
milioane de lire sterline 
în următorii trei'dni". Deo
camdată • insă Rose are 
altceva - de făcut, decât 
să-şi scrie measarâtie : ea 
va trebui să-şi pregăr 
teaScă-apărarea -Împotri
va aduzăţiei de a fi parti
cipat la comiterea a 9 
crime. Dar, după ce tri
bunalul îşi va da verdic
tul, probabil că va avea. 
destulă vreme ca să-şi de
pene amintirile.

I

I !
! !

Biscuiţii „Hitler" 
şi nostalgiile j

„Gumpăraţrimi biscuiţii" rect al doilea război * 
cântă un actor travestit mondial se simt oferi- î 
în Hitler, şi împodobit saţî de o publicitate care I 
cu binecunoscuta mustă- îşi bate joc de unul din- j 
cioară, îfttr-un spot pu- tre cei mai mari oa- |  
blicitar difuzat de te- meni politici ai secolu- »* 
leviziunea egipteană. Şi lui — scrie telespectâ-|
urinarea este 
polemică. Un

o violentă 
spectator

torul. * Egiptenii l-au sus- *
ţinut cu inima şi eu gân- J 

indignat s-a adresat i- dul în timpul confla-*
încât recla- i  
imediat re- I

mediat, printr-o scrisoare graţiei, aşa 
de protest, directorului, ma trebuie 
apreciatului cotidian „Al trasă, fiind insyltătoa- î  
Ahram". „Milioane de re". Comentariile sunt |  
egipteni care au trăit di- de prisos."

— la
Polul Sud

NOUL CURS AL PRESEI DIN CHINA

Un norvegian, în vârstă 
de 34 de ani, Cato Zahl 
Pedersen, cu ambele 
braţe amputate, , a reuşit 
la 28 decembrie să a- 
jungă, împreună cu doi 
prieteni, la Polul Sud. 
Precizare importantă: 
nu a fost vorba de o 
expediţie organizată! Zahl 

Pedersen, deja câştigă
tor a mai multor meda
lii; de aur la Olimpiade
le pentru handicapaţi, 
este tel dintâi om în a-

semenea condiţii fizice, j 
care atinge punctul cel | 
mai de sud al plane- * 
tei. împreună cu cei doi | 
prieteni el a atins baza * 
de cercetare americană | 
de la Polul Sud, după o ’* 
călătorie de 54 de zile. | 
Cu trei zile mai înainte1 , 
de Crăciun, Liv Arnesen, | 
41 de ani; casnică, tot , 
din Norvegia, fusese | 
prima femeie care aţin- , 
sese acelaşi punct.

După desfiinţarea coo
perativelor agricole, des
chiderea ţării către in
vestitorii străini, accepta
rea concurenţei indus
triale, eu „relele necesa
re" pe care aceste schim
bări le-au implicat — şo
maj şi inflaţie — în China 
se prăbuşeşte încă un sim
bol al vechiului comu
nism. „Cotidianul popo
rului", schematicul şi la
conicul „Jemin Jibao", or
ganul de presă al partidu
lui unic, îşi face pentru 
prima oară socotelile cu 
problemele de bilanţ, de

vânătoare de cititori şi de 
publicitate. Cotitura este 
marcată prin două iniţia
tive : creşterea numărului 
de pagini de la 8 la 12 şi 
lansarea unei ediţii regio_ 
nale de 16 pagini la 
Shanhai, pentru a prelua 
reclame din acea zonă, 
cea mai dezvoltată din ţară. 
Ga semn al noului este 
şi apariţia unui supli
ment, cu un conţinut in
credibil până mai ieri, 
în care grosul informaţii
lor îl constituie tenie „fri
vole", precum aventurile 
prinţesei Diana. -pedofi

lia'' lui Michael Jackson 
sau simpatiile de tinere
ţe ale lui Francois Mit- 
terrand. ,-i:v 1

„Am îmbunătăţit mult, 
şi desigur vom spori încă 
mai mult transparenţa, 
acum trebuie să devenim 
şi mai competitivi", de
clara într-o conferinţă de 
presă Jing Xianfa, re- 
dactor-şef adjunct la sec
ţia externă a ziarului.

Recentele transformări 
•sunt urmarea unei direc

tive a conducerii parti
dului de a se ţine cont 
în presă de piaţă, pen
tru a nu mai lăsa toate 
cheltuielile pe seama bu
getului public. Fondat în 
1948, după ce a atins un 
vârf- de tiraj de 6 mili
oane de exemplare, „Coti
dianul popx>rului“ s-a , sta- - 
bilizat acum Ia 3 mili
oane, în care sunt cu
prinse şi cele 200 000 de 
exemplare ale ediţiei pen
tru străinătate, care se ti
păreşte din 1985 încoace.

AGENŢIA STORY PRESS
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „Vei vedea că lucrurile omeneşti n u ; 

sunt decât fum şi neant, mai ale» dacă-ţi vei! 
aminti că ceea ce s-a schimbat o dată nu va ţ  
mai exista în veci'V MARCUS AURELIUS

( MOZAIC SPIRITUAL |
|  ©„I^acea, liniştea şi fericirea sălăşluiesc numai i
) acolo unde nu există nici UNDE, nici CÂND". > 
4 Shopcyihăuer ]
l O „Prin sentimente, bune sau rele, atârni de 1 
/ oameni. Prin inteligenţă îi domini**. j
V G. Ibrăileanu T
1 © «Cea mai bună căsătorie pentru un om cu- y
! minte este să ia ca zestre o soţie cu un caracter ‘
1 frumos**.

© „Fiecare dintre noi 
pentru vecinii de viaţă**.

Ilipponax |  
o carte necitită ţ

Ionel Teodoreanu J
© „Mă dezgustă omul rău când spune o vorbă y 

bună". I
Menander J

© „De câte ori ţălcăm pe pământ, pământul^] 
ne sărută tălpile. E fericit cănu-1 părăsim**. i

Lucian Blaga f
Selecţie de }

-A : /A.;' ILIE LEa«U J
l

Proporţiile viciului i
fntr-o discuţie Hruş- 

ciov Nixon se ajunge 
Ia contradicţie în legă
tură cu proporţiile- vi
ciului-Ia poporul rus faţă 
de poporul american. Ni- 
xon susţinea că ruşii sunt 
bă.utori de vodcă- împă
timiţi, că vodca a . deve
nit indispensabilă în via
ţa omului de rând, Hruş- 
ciov, dimpotrivă, susţi
nea că americanii cu 
barurile lor de zi şi de 
noapte i bat recordul' la 
consumul de whisky.

In această situaţie se 
cade la înţelegere ca cei 
doi,- şefi de staţ să se 
. deplaseze reciproc, Nixon 
ta-Moscova şi Hruşciov 
1» New York pentru câ
te o noapte şi fiecare

să împuşte toate persoa- < 
riele întâlnite în stare de ! 
ebrietate. ' , I

Nixon a colindat toată j 
noaptea, dar n-a -găsit I 

- nici un om de. împuşcat j 
pe străzile Moscovei.

Hruşciov, insă, a în- < 
tâlnit un grup de 20 de I 
beţivi şi i-a secerat cu ; 
automatul fără cruţare. | 

Ziarele americane a- , 
nunţau a doua zi cu li- I 
tere de-o şchioapă : „Azi- | 
noapte, un individ mic şi i 
gras a împuşcat în plină J 
stradă toată ambasada j 
sovietică ce venea de Ia I 
o recepţie!“. j

Culeasă şi „neprelucrată" ţ 
v de ILIE LEAHU

PASTILE CONTRA PROSTIEI
© „Nu există proşti mai dăunători decât cei care 

au duh**. - : '  La Rochefoucauid .
© „Păcat că Dumnezeu, care . a pus o limită inte

ligenţei omeneşti, n-a pus o limită şi prostiei 
omeneşti". - Adenauer

© „Un om prost este a treia parte dintr-un mort".
— Cilibi Moise

© „Graba prostului nu înseamnă viteză".
Proverb englez

© „Nu-i plânge pe cei morţi : plânge-i mai de-
• ' grabă pe cei proşti**.. Proverb turcesc

— Ştiai Că fratele meu 
poate străbate o sută de 
metri în 8 secunde ? — 
întreabă un băieţel pe un 
prieten al lui.

— Nu cred — îi răspun
de acesta — pentru că
recordul mondial este de 
9 secunde. _ , ■

Şi ce dacă? Fratele 
meu cunoaşte un drum mai 
scurt... - ' \

-  ©  -

— Neluţule, de ce n-o 
săruţi pe tanti Popescu?

— Mi-e frică, mămico; 
tata. a. sărutat-o când nu 
erai matale aici şi tanti 
l-a pălmuit...

-  © ~
f .. . - - ’’ ■

Patentul; Ce ŝici, 
doctore ? A.-;.v

Medicul: Ei, nu star .prea 
bine. Ai nevoie de odihnă, 
de linişte... Trebuie să f te 
duci undeva unde să te 
relaxezi, să nu faci ni
mic—

Pacientul:;. Adică: să 
mă întorc la birou?!

-  © -

Mimi : Bine, dar dacă 
nu-1 iubeşti, de ce te-ai 
căsătorit cu el ?

Fifi-.. Dacă n-o făceam, 
s-ar fi însurat cu prietena 
mea şi asta n-aş fi su
portat-o! j-?,'; ; '■

Bună • dimineaţa, 
doamnă Popescu! : Sper că 
nevasta-mea nu te-a trezit

C tl L M E A ’ f

•  — Azi dimineaţă era \ 
cât'pe ce să am un ac- f 
cident. Un automobil a j 
trecut la câţiva cenţi- 1 
-metri de mine. Culmea, y 
e că tot măgarul mi-a ţ

din somn astă-noapte, când 
a ţipat la căţel 1

— Oh, nu, bietul ani
mal ! Am auzit doar spu- 
nându-i că o să divorţeze 
de- el...

-  ©  -

Intr-un magazin de 
păsări cântătoare:

Ieri am cumpărat de 
? la . dv. un canar.

■, — ■ Da, şi ? ■
p Acasă am constatat că 
era şchiop.

— Păi ce, l-aţi luat ca 
să danseze, ori ca să cân
te?

_  o  -

7 La tribunal,; .
— Câţi ani ai, cetăţean- 

co ?
. — 25.. ... ' ; .

— Aşa mi-ai spus şi 
acum trei ani-

-ir Eli nu-riii schimb nici
odată depoziţiile, dom
nule preşedinte!

Alex
Micul meu prieten Alex 

are numai şase ani, abia 
a început clasa întâi şi la 
prima vedere nu se 
deosebeşte cu nimic ds 
colegii săi de clasă. Deo
sebirea apare îndată ce 
stai cu el de vorbă. Alex 
ştie să citească, scrisul 
îi e mai greu, este şi 
stângaci. Alex nu doar 
citeşte, dar gândeşte ii 
vorbeşte cursiv trei limbi: 
română, maghiară şi en
gleză, iar acum a înce
put să înveţe limba ger. 
mană. îmi spune cu obiş
nuita candoare a copiilor 
că7 nu-i e greu deloc. Alex 
numără până la o sută,. 
face adunări, înmulţiri Şi 
împărţiri, iar tabla în
mulţirii o ştie deja de 
doi ani. E o mică enci
clopedie în ceea ce pri
veşte capitalele lumii, 
desigur fiecare pentru 
ţara ei, ştie foarte multe 
poveşti şi li plac dese
nele animate. Altfel e 
un copil ca oricare şi-i

place joaca, e mereu ve
sel şi înţelegător cu cei 
de vârsta lui, împărtă- 
şindu-le cunoştinţele sale 
fără a se crede superior 
prin aceasta. Curiozita
tea * lui debordantă mtâ 
pune uneori în încurcă
tură pentru că lui Alex 
nu-i poţi spune: „Lasă 
că o să afli când vei fi 
mare", el vrea să ştie to
tul chiar «acum, expli
caţiile să-i‘ fie date pe 
măsura înţelegerii lui.

Ştiu Că Alex nu e u- 
nicul copil supradotat. e 
păcat însă că nu poate 
urma o şcoală adecvată. 
Alex e mereu cu câţiva 
paşi înaintea colegilor de 
clasă şi şcoala începe să 
nu njai fie interesantă. 
Pentru imensa lui seţe 
de cunoaştere, şcoala ii 
oferă prea puţin şi prea 
încet. Ce va fi cu Alex 
peste 10—15 ani ? Vom 
vedea I

INA DELEANU

strigat din .
. nu : „Idiotule !“ ✓  1
y — Ei, probabil că te (j
l cunoştea 1 1

m v m m m w m p m m m w m  L—

CAMUFLAJE Orizontal : 1) Sistem sui- 
generis de reţele pentru 
ambuscade ; 2) Primite en- 

, tuziast, cu explozii paci
fiste ; 3) Hidropropulsoare 
folosind energia eoliană 
— Articulaţie clasică re
marcată sub aripă; 4)
Scuză târzie în manieră 
livrescă — Spaţiu locativ 
pentru o numeroasă fami
lie (pi.); 5) Tratament li
niştitor pentru crăpăturile 
buzelor — Filă îngălbenită 
din dosarul timpului — 
Uluc tradiţional al zămis
lirilor bahice; 6) Limita
de rezistenţă a materiale
lor — Grup de cadre pentru 
proiectare; 7) Debarcaţi
fără.regrete pe insula sin
gurătăţii — Animal fabu
los din ţara Sfinxului; 8) 
Moară stricată pe valurile 
râului de ocări — Ter
men de exprimare a impe
rativului impacienţei; 9)
Microgalaxii consemnate pe 
bolta terestră — Rezultat

reliefat după întoarcerea 
solului; 10) Demonstraţie 
practică pentru o repro
ducere ad-litteram. .

Vertical: 1) Tip paten
tat de expunere la întâm
plare ; 2) Efect alarmant al 
cântecului sirenelor ; ■ 3) 
Piesă centrală a sistemului 
defensiv — Buletin în
scris la acordarea sufra
giilor ; 4) Poliţă la purtător 
cu scadenţă imprevizibilă
— Tributari dezavuaţi ai
propriilor complexări; 5) 
Conferă simbolic o falsă 
strălpcire — Echer melo
dic cu vechi , rezonanţe — 
Epilog la prolog într-un 
reportaj !; 6) Apanajul
puştilor la o activitate pe 
teren — Intervenţie pi
cantă într-o artă de bun 
gust; 7) Câine de pripas 
ajuns în braţele -noastre
— Surâs răsărit d intr-o 
geană de lumină; 8) Pro
iectat pentru sistemul de

aprindere; —- Apele tul
buri de adăpare a vende
tei ; 9) • Blue jeans origi
nali pentru cowboy autoh
toni — Văl întunecat de 
neguri peste liniştea su
fletului ; 10) Bucurie cal
mă pe fond de albastru 
pur. .

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA
CAREULUI
„zapadA", 

apArut in ziarul 
nostru de 

SAMBATA TRECUTA:

• 1) ADAM — BUCŞA; 2) 
DANCIU — LOC: 3) ANG 
—. ARBORE ; 4) M — HO
REA —- IL ; 5) OŢEL — 

FROC ; 6) AL AL _  NAUMi
7) AN — ROMAN — I ;
8) MADUTA — COR; 9)
ASI — ROMERO; 10)
NEAGU — BAi.Ş.

Şl CUGETĂRI |
•  Omul e adevărul |

cel mai mare. nimic nu-i * 
mai presus decât omul. |  
(Chandidas). «

•  Dragostea de pa- *| 
trie e cea dintâi virtuţi 
te a omului civilizaţi; * 
(Napoleon).

•  înţelepciunea c Un * 
toate cărţile şi din tea# I 
te timpurile se află/* 
numai în om. Dacă cetn f  
Cetezi sufletul tău, ai « 
să găseşti de toate. Ă 
(N. N. Istami).

•  Orice cultură este I 
rezultatul «puterii ş i  ar- |
moniei interne a tor- |  \ 

ţelor vitale ale unei so- J 
eietăţt. (Vazghen). |

•  Cuvântul este omul, 1
iar marii maeştri ni J 
artei cuvintelor sunt |  
cărţile. (Sibil). . t

e  Prin educaţie omul I 
îşi şlefuieşte caracte- j  
rui, dar niciodată nu |  
şi-l schimbă.- (H. Paro-*

. nian). - ' |

e  Nu da prietenilor |  
sfaturi frumoase, ci * 
sfaturi folositoare. (So- s 
ion). |

*

•  'Explicaţiile nu mo- |  
difică niciodată reali- * 
tăţiie. (G. Ibrăileanu). |

*
e  Floarea nu-şi pier- |  

de puritatea chiar dacă J 
e prăfuită. (R. Tagore). |

•  Razele lunii nu sunt î 
pătate chiar dacă luna |  
are pete. (R. Tagore). *

• Arată-te vrednic de »
părinţii tăi. (Periau- I 
dru). î

Selecţie de : f  I 
1 .N. ZAMFIR !
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S.C. ELECTROWEST S.R.L. 
A R A D

IMPORTATOR DIRECT

I
*.!».•••
1«i

Iî str. V. Milea, nr. 5. Tel. 057/237967 
|  Vinde la preţuri accesibile: ?
* ■  polizoare electrice portabile; ■  maşini [

!de şlefuit (metal, lemn, beton); ■  maşini de I 
înşurubat; ■  rotopercutante; ■  discuri abra- 

I ziye; ■  burghie widia ş.a., produse ale renu- 
I mitelor firme , .
I MAKITA — JAPONIA si BLACK <£ DECKER 

im (U.S.A.)
!; Garanţie — 12 luni. Service postgaranţie. 
i  (5565)

S.C. „Peco“ S.A.
HUNEDOARA — DEVA 

Cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, bl. 11 

ORGANIZEAZĂ

S.C. SEDECOM S.R.L.

Distribuitor autorizat al produselor
SAMSUNG

I
in baza Legii nr. 66/1993, pentru postul | 

de ■ î
♦  MANAGER AL SOCIETĂŢII,

1 Condiţiile de participare şi criteriile de se- > 
J lecţie sunt cele prevăzute în Legea nr. 66/1993 | 
I şi Normele Metodologice ale Fondului Proprie- J 
I iătii de Stat, publicate în Monitorul Oficial 1 
|  nr. 54/2. III. 1994*
| Ofertele candidaţilor pot fi depuse la se 
* cretariatul societăţii, în termen de 30 zile de la |

Idata publicării ultimului anunţ. : • /.
Informaţii suplimentare la setUUl societă- |

I

|  tii sau la telefon 17535. (15) î S orele 16—20. (5564)

♦  Aparatură audio-video-TV
♦  Aparatură eleetrocasnică
♦  Calculatoare.
Adaosul comercial este 0.
Societatea asigură service în perioada ga

ranţiei şi postgaranţiei. Vânzările se fac şi cu 
plata în rate.

Magazinul se află în Deva, str. Horia, nr. 
13. Tel./fax 054/615038, între orele 9—18.

" . (5562)

FONDUL MUTUAL 
AL OAMENILOR 

DE AFACERI
Rentabilitate maximă';-y-v 

Risc minica i ’
Investiţie optimă în :

FMOAl
Informaţii la tel./fax 611564 ^

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

S.C. „AGERCOM IMPEX“ S.R.L. 
D E V A

,f • M4GAZIN ABC 
cu sediul în str. împăratul Traian, nr. 34

♦  Angajează vânzătoare '
♦  Vinde moară grâu Iri stare de func

ţionare. V. aVC-
j Informaţii telefon 625063 — Deva, între

1

1

BANKC00P DEVA
VINDE LA

1. APARTAMENT 2 camere, situat în Simeria, 
str. Cloşca, bl. 16, ap. 13.

2. CASA în corn. Certej, sat Hondol, nr. 177.
3. GRAJD, situat,. în corn. Hărău, sat Bârsău.
4. APARTAMENT 2 camere, situat în Deva, 

Al., Romanilor, bl. 24, ap. 34.
5. CASA, curte şi grădină, situată în Orăştie, 

str. Beriului, nr. 12.
, — Auto Dacia 1310, an fabricaţie 1990, 4- 

HD-107.
— Auto Mazda, an fabricaţie 1985, HD 01- 

b itp .
— Auto BMW 320, an fabricaţie 1990, 5- 

HD-2256.
— Autoutilitară D 1304 Diesel, an fabrica- 

. ţie 1988, 5-HD-2209.
6. APARTAMENT 2 camere, situat în Deva, (

Al. Armatei, bl. 2, ap. 4* parter. A
7. APARTAMENT 2 camere, situat în Orăştie, S

str. Eroilor, bl. A, ap. 43. V
8. AUTOTURISM Lada 1200 S, an fabricaţie \

1986, 5-HD-614. V
9. CAMIONETA-NISA 522. . i

— Auto Audi NSU 80, 4-HD-8892. \  j
LICITAŢIILE au loc la Judecătoria Deva, (

biroul executori judecătoreşti, în data de 23.1. ţ 
1995, ora O. • (
1. APARTAMENT 3 camere, situat in Deva, str. 1

1 Decembrie, bl. A 4, ap. 8. J
2. APARTAMENT 2 camere, situat in Deva, /

str. M. Eminescu, bl. C1, ap. 16, j
LICITAŢnLE au loc la Judecătoria Deva,) 

biroul executori judecătoreşti, în data de 27. | 
I. 1995. ora 9. ' (1«) j
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LUNI, 23 IANUARIE 

T V I  1

13.00 Actualităţi j 13,10 Interferenţe
14,10 TVR Iaşi; 14,50 TVR Cluj-N.; 1&25 
TVR Timişoara ; 16,00 Actualităţi; 16,25

interesat Pentru d-voastră ; 17,00 
Bmisiune in. limba maghiară; 3850 De
sene animate; 19M De tuni pănă luni •  
Retrospectiva evenimentelor politice in. 
terne ale săptămânii t 19,30 Serial •  
«teta ţi băieţii: 20,00 Actualităţi m Me
teo •  Sport; 20,45 Serial. Curbe pericu
loase ; 21,40 Transfocatbr; 22,05 Teatru
ŢV. „Jocul de-a vacanţa"; 0,10 Actuali
tăţi 1 0,30 Cultura în lume.

1VR 2

14,00 Actualităţi; Politica între
ideal şi real; 14,40 Video te ca meloma
nului ; 15,30 Atlas (r); 16,00 Desene ani
mate ; 16,30 Fiicele doctorului (serial);
17.00 In direct o  Economia; 17,40 Seria! 
O Mala Mujer; 18,30 fn faţa d-voastrâ;
20.00 Actualităţi; 20,40 Arte vizuale; 21,00
TVM O Mesager ; 22.00 TV 5 Europe ;
22,30 Serial o Santa Barbara; 23,40 Jazz 
'—■club.

MARŢi; 24 IANUARIE

■ V 'r ;TV'R ■

7.00 TVM o  Telematinai; 8,30 La
prima oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 
Limbi străine; 11,05 Sătucul meu drag 
(f/r): 12,40 Desene animate ; 14,00 Actua. 
lităţi ; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-N.; 16,00
Actualităţi ; 16,10 Fii tu însuţi ; 17,00
Convieţuiri; 18,00 Totul despre muzică 
(cs); 18,30 Desene animate ; 19,30 Serial
•  Fata şi băieţii ; 20,00 Actualităţi •
Meteo •  Sport; 20,45 Film * Figuran
ţii /România, 1987); 23,05 Reflector; 23,55

• Gong. .-y";

ŢVR 2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de mu

tici ; 10,00 Telejurnal Woridnet; 10,30
Misterele cerului înstelat (CFI); 113 De
sene animate; 12,00 Teatru TV; 14,60
Actualităţi; 20,40 Rjtmuri muzicale;
21.00 TVM •  Mesager; 21,30 între 4a 
şi nu ; 22,00 TV 5 Europe ; 22.30 Cred* ; 
23,45 Eurogol.

MIERCURI, 25 IANUARIE 

TV® I *
7.00 TVM •  Telematinai; 8,30 La

prima oVă ; 9,15 Simte Barbara (s/r); 10J>5 
Videocaseta muzicală; 10,20 Desene ani. 
mate; 11,50 Mdda pa meridiane (NBCi: 
12,26 Serial a  Mala Mujer (r): 14,10 TVR 
laşi şi Cluj-N.; 16,10 Gimnastică a 
Retrospectivă ; 17,15 Alia şi Omega ; 18/00 
Ansambluri folclorice ; 18,30 Desene ani
mate ; 19,00 Timpul Europei (mag.); 19,30 
Fata şi băieţn (serial): 20,00 Actualităţi a  
Meteo a  Sport; 20,45 Serial a  Dr. Quinn 
(ep. 35); 21,45 Nai frontiere ; 22.25 Sfinx 
(cs); 2255 Confluenţe) 23,45 Întâlnirea 
de'la miezul nopţii.

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de mu

zică ; 10,00 Telejurnal Woridnet; 10,30
Magazin satelit; 11,30 Desene animate;
12.00 Gong (r): 13,00 Documentar; 14,10
Video-satelit; 15,00 De Ilngua latina;
16.00 Desene animate; 16,30 Serial •  Fii
cele doctorului; 17,00 Zodia Balanţei;
17,40 Aur şi zgură (serial); 18,30 Etaisiu. 
nea în limba maghiară; 20,00 Actuali-' 
tăţi; 21,00 TVM e Mesager; .. 21,30 Pro 
Memoria ; 22,00 TV 5 Europe; 22,30 Se
rial. Santa Barbara; 23,15 Cafeneaua Ii-

JQI, 26 IANUARIE 

TVR 1
7.00 TVM •  Telematinai; 9,15 Serial e

Santa Barbara (r); 10,05 Limbi străine; 
11,05 Serial (r); 12,40 Desene animate :
14,10 TVR Iaşi şi Cluj-N.; 16,10 Diver
tisment internaţional; 16,40 La orizont •  
Economia de piaţă; 18,25 Desene ani
mate ; 19,00 Medicina pentru toţi •  SIDA; 
19,30 Serial •  Fata şi băieţii; 20.90 Ac
tualităţi. Meteo. Sport ; 20,45 Serial •  
Om bogat, om sărac ; 21.45 Reflecţii ru
tiere ; 22,40 Cântece populare : 22,55 Sim
pozion ; 23,40 Actirifriâti Serial
* PpJtigpp (fip |V

TVR I

7.00 La prima oră ; 9,15 Ora de mu
zică ; 10,00 Telejurnal Woridnet; 10,30
-America muzicală; 11,30 Desene anima
te ; 12,00 Noi frontiere (r); 13,30 Con
fluenţe (r); 14,00 Actualităţi ; 14,10 Mag. 
social ; 15,00 Limbi străine ţr)> 16,00 De
sene animate ; 16,30 Serial o Fiicele doc
torului ; 17,00 Ceaiul de la ora 5; 19,00
Emisiune in Urnă*, germană; 80,00 Ac
tualităţi ; 20,4o Ritmuri muzicale; 21,00
TVM o Mesager; 21,30 Formala 3 (cs); 
22#0 Film o Baroca» (Franţa, 1976); 23,50 
Tenis o Australian (Afon (rezumat).

VINERI, 27 IANUARIE 

TVR 1

7.00 TVM 0 Telematinai; 9,15 Serial o
Santa Barbara (r); tOţSO Curcubeu; 12,20 
Serial (r); F*,18 TV® Iaşi şl Cluj-N.: 
15,45 Tradiţii: 1 13  Agenda consumato
rului; 113 Lege şi fărădelege; 17,00
Emisiune fcrj Hm ba germană; 18,00 Pte
Patria; 19,00 Serbii ' o Casa Eliott (ep. 
19); 20,00 Actualităţi •  Meteo •  Sport; 
20,6$ Tezaur fotdorlc; 8 13  Tfim a
Soarele roşu (Franţa); 23,05 Viaţa par
lamentară; 23,35 Actualităţi; 0,00 Cân
tece de petrecere; 1/00 Film o Em- 
manuelle. •;

> :  t v r  e

7.00 La prima oră; 9,15 Ora de mu
zică ; 10,00 Telejurnal Woridnet; 10,30
Itinerar german; 11,38 Desene animate;
12.00 Simpozion (r); 12,45 Videoctipuri;
13,0# Ecranul (r); 14,10 Varietăţi; 15,00
Tenis •  Australian Open (rez.); 16,00 De
sene animate; 1650 Serial. Fiicele docto
ralul ; 17,00 Bursa invenţiilor; 18,10 Se
rial * Aur şi zgură; 19,00 Concertul 
Orchestrei „G; Enescu“ ; 21,00 TVM •
Mesager; 22,00 TV 5 Europe ; 2250 Mu
zica e viaţa mea; 23,00 Film •  Călăto
rie la Bunliful (SUA, 1985).

SAMBATA, 28 IANUARIE 

TVR I

7.00 Bună dimineaţa... de Ia iaşi! ;
8.00 Bună dimineaţa» de la Cluj-N.; 8,40
Tip-top, minl-top; 9,35 Film serial •
La „îngerul păzitor" (Franţa — ultimul 
episod) ; 10,50 Campionatul naţional de

baschet masculin; STEAUA — C.S.U. 
FOREST SIBIU (repriza a H-a); U5<*
Vârstele peliculei; 1255 Cuvinte potri
vite ; 13.I0 1001 audiţii ; 14,00 Actuali
tăţi : 14,10 ORA 25 -* TRANZIT TV •  
Desene animate •  Teatru scurt •  Tenis 
•  Film seriăl: Beverly HiUs, 9021#; ©55 
Teleenciclopedia; 20,00 Actualităţi ; 20,45 
Serial •  Columbe (ep. 3); 235# Actua
lităţi : 23,40 Serial e  Mâddie şt DBvld 
(SUA); 0,35 Coca-Cola disco show.

■ TRV 2 .

8.00 întâlnirea de sâmbătă; 13,00 Est
meridian magazin ; 16,00 Desene anima
te; 1650 Serial e  Fiicele doctoralul (ep. 
38); 17,00 Hyperion ; 18,00 Tradiţii: 1850 
Convieţuiri; 1950 Pariaţi pe campion! 
(cs); 20,00 Actualităţi *, 2150 TVM e  Mesa
ger ; 2150 Planeta Cinema — 100; ţZJ30 
Serial e  Santa Barbara (ep. 88); 055 Jazz 
— magazin.

DUMINICA, 29 IANUARIE

TVR 1

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Abraca
dabra ; 10,00 Seria! e  Fantastica familie 
Mellap (ep. 20); IQ,80 Lumină din lumi
nă; 11,30 Cu Drăgan Muntean prin Ţinu
tul Pădurenilor ; 11,45 Handbal feminin
e  Rapid Bucureşti — Vasas Budapesta 
(repriza a Il-a —• direct); 12,15 Viaţa şa
lului ; 13,30 Atlas ; 14,00 Actualităţi ; 14,10 
Poşta TV ; 14,20 VIDEO-MAGAZIN o 
Desene animate e  Serial; 17,45 Serial SF 
e  Star Trek — Generaţia următoare; 18,45 
A doua .Românie ; 19,15 Robin@» ; 20,00
Actualităţi; 20,45 Film O Un străin (SUA); 
22,25 Tragerea Loto 6/49 IM Noroc o Con
cursul Pronosport; 23,05 Actualităţi; 23,25 
Film e  NeîmblAnzUa Angelica (Franţa — 
Germania -*- Italia).

TVR 2

, 8,00 5 x 2 o Magazin duminical; 13,00
Serial o Dr. Quinn (r); 14,00 Actualităţi;
14,10 Film e  Drum in penumbră (Româ
nia, 1972); 16,00 Desene animate; 1650 
Serial o Fiicele doctorului; 1750 Serata 
TV; 19,30 Descoperirea planetei; 20,00
Actualităţi; 21,00 TVM •  Mesager; 2T50 
Săptămâna sportivă; 22,15 La puterea a 
doua ; 23,90 Serial •  Santa Barbara ; 24,00 
Tenis •  „Australian Open* (rezumat).
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CUVÂNTUL LIBER

$.0, 0 ra /r  PETROCOM S.R .L.
DEVA, Calea Zarandului, D.N. 7 4

J Tel./fax 054f62 75 43 |

I Distribuie prin moderna staţie de benzină, situată pe şo- j 
j şeaua de centură (vizavi de Rempes S.A., fost IPSRUM) şi prin j
* staţia de benzină situată la intersecţia DN 7 cu DN 68 B spre Hu- !
I nedoara (în faţă la. Eurovenus). j
| •  BENZINĂ PREMIUM la preţul de 450 lei/litrul g
î •  MOTORINĂ la preţul de 350 leillitrul :
! •  ULEIURI !
|  La cererea persoanelor fizice sau juridice se pot face abo- I 
g namente pentru aprovizionarea cu carburanţi la preţuri nema- g
* forate. î
|  Magazinul auto din incinta staţiei vă oferă o gamă largă de I 
g piese de schimb originale pentru autoturisme româneşti sau de î
* import. . v i
|  Vn popas plăcut puteţi petrece la barul unităţii. j
|  VĂ AŞTEPTĂM ÎN PROGRAM NON-STOP l j
j . (0090261) j

devasat
Sâmbătă, 21.18». 1995u S

9,00 Reluarea emisi- 
acQ 4m sştu® bbwc- 
dentâ; 15,00 Videotext; 
18,80 Desene animate: 

Copiii familiei Flintstone; 
18,30 Film documentar: 
Radiografie britanică: 
19JW La est .de vest; . 
20,00 Film serial: Rene
gatei — ep. 2; 20,45
ţara  nimănui: 21,00 Te
lejurnal (emisiunea de

fri a televiziunii Tele 
abc din 20 ianuarie); 
21,30 Film serial: Kitt 

— : ep. 7; 22&9 Mitică: 
22,30 Chestiunea sdlri; 
23,30 Carto de citire», 
în lectura actriţei Va- 
ieria Seciu; 23,35 Şta« 
rjiri in concert: - Pink 
Floyd la Nassau ; Coli- 
seum New York — par
tea I; 0,15 Vîdeotext.

Duminică, 22 ian. 1995

9,00 Reluarea emisi
unii din seara prece
dentă; 154)0 Videotext; 
l8,00 Desene animate: 
Copţii familiei Flîntsto-, 
ne; 18,30 Film serial: 
Alf — ep. 3; 19,00 In- 1 
terzis bărbaţilor; 20,00 4 
Film serial: Dinastia — | 
ep. 6 ;20,50 Tele 7 v ă ) 
manipulează; 20,55 ţara 
noastră; 21,00 Telejur
nal (emisiunea - din 21 
ianuarie); 21,30 Film se
rial; Hotel — ep, 7 ; 
22,30 Chestiunea zilei; 
23,30 Cartea de citire;
23,35 Film serial 
v ia tu l — ep, 3.

o E-

Luni, 23 ian. 1995

9,00 Reluarea emisi
unii din seara prece
dentă; 15,00 Videotext; 
18,00 Desene animate: 
Copiii: familiei Flint
stone; 18,30 Film se
rial: Prinţul din Bel 
Air — ep. 8; -19,00 As 
Show; 20,00 Film se
rial: Falcon Crest — 
ep. 6; 20,50 Tele 7 vă 
manipulează; 20,55 ţara 
noastră; 21,00 Telejur
nal (emisiunea din 22 
Ianuarie); 21,30 Film 
serial: Miami Vice —* 
ep. 7; 22,20 Nocturnă pe 
16 mm; 23,05 Vlva Tele 
7; 0,05 Videotext

Notă: Modificările In 
•cest program depinde 
numai de televiziunea 
Tele 7 abc.

o f e r t a
S P E C I A L A  I

S.C. „SCORPION COMPANY* 
HUNEDOARA

Vă oferă:

•  Bot» 0,5 1 _  870 lei
•  Vodcă 0,5 1 — 850 le!

’ •  Făină import b) 55 -«- 860 lei
•  Ulei import II  -—2 200 lei
•  Citrice 
81 Banane
Preţurile includ T.V.A.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI!
Informaţii: Hunedoara, str. C. Burspn, nr. 

1. (Centrul vechi), tel. 054/717439.

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

TEL/FAX 611261 614983
VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare color M egav ision  , 

Goldstar, Sam sung
* Maşini de spalat automate
* Frigidere si congelatoare ARCTICI
* Toata gama de produse electrocasnice

ROWENTA, PHILIPS
* Casete audio si video RACKfS

SOCIETATEA COMERCIALA „COMSIM*
* S.A. SIMERIA
Oferă'spre vânzare plin magazinele sale o 

gamă variată de produse.
Magazinul de confecţii nr. 35, situat pe 

strada Avram Iancu, bl. 8, parter, oferă:
0  confecţii de femei şi bărbaţi, Intr-o ga

mă sortimentală variată, îa cele mai mici pre- 
ţuri. ^

Magazinul de mobilă din Raţa Unirii, nr. 
18, vinde cu cele mai mici preţ&ri:

•  camere combinate, dormitoare, canapele, 
birouri, galerii cu diferite dimensiuni.

Achiziţionarea de marfă se poate face şi 
cu plata In rate. (5563)

S. C.
LE C A P T T A N

s.
Tel. 054/620649 Tel./fax 054/621499 

Localitatea C10PE1A, jud. Hunedoara
O F E R T A

SOCIETATEA NOASTRĂ VĂ OFERĂ O GÂMĂ VA
RIATĂ DE PIESE ŞI ACCESORII AUTO LA UN NUMĂR DE 
PESTE 45 TIPURI ’DE AUTOTURISME, PRECUM ŞI TOATE 
PIESELE NECESARE PENTRU DACIA 1 300 (RENAULT 12), 
ASTFEL:

Renault 4 
Renault 5
Renault I  Super Diesel 
Renault 9 benzină 
Remult 9 Diesel 
Renault 11 benzină 
Renault î l  Diesel 
Renault 12 
Renault l-î 
Renault 16 TL 
Renault 38 
Renault 20 benzină 
Renault 21 benzină 
RenaUlt 21 Diesel 
Renault 25 benzină 
Axei (Oltcit) ,

Ford Ejscort 1,3 
Ford Escort 1,6 
Renault Fuego 
Horizon Talbei 
Peugeot 305, serie 2 
Peugeot 305, serie 2 Diesel 
Peugeot 505 benzină 
Peugeot 505 Diesel 
Opel Kadett 1600 
VW Golf Diesel 1,5 
Passat 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 autoturisme.

9039 lei 
32 228 lei 
280 • 
350 
380 
400 
450 
480 

3 707 
6 771 
6 477

— 15 108 lei

lei
lei
lei I

I

U N I C !
•  Acordăm garanţie la motoarele pe 

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

•  La comandă se pot aduce pe bară 
de aconto piese .şi ansarable mari.

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

o Deţinem la toate tipurile de mai 
şus: parbrize, bare faţă, spate, spol- 
pre, stopuri, faruri, lămpi semnalizare, 

aripi, capote  ̂ tapiţerii, tablouri

bord, subansamble punte faţă-spate 
etc. Mal deţinem: ANVELOPE, GENŢI, 
GENŢI ALUMINIU, CAMERE, CEN
TURI siguranţa automate (so ooo 
LEI).

o Piesele componente motor . cu 1 
anexe şi de cutie viteză la tipurile strai ţ  
ne le vom putea Oferi după luarea |  
deciziei de dezmembrare. Pentru a evi- ţ  
ta deplasări inutile, solicitaţi informa- |  
ţii la telefoanele noastre. Vă preri I  
zăm că piesele şi prodosele noastre sunt l 
în exclusivitate importate din Franţa, ţ

o Acceptăm plata cu CEC său dispo. 
zlţie de plato pentru unităţi, de aseme
nea vă oferim o reducere de 10 Ia 
sută pentru cumpărarea în en gros.

ANGAJĂM :

mecanic (rectificator pen
tru recondiţionat plane
tare) 

gestionar

ORAR :
—  zilnic 8— 17
-7- sâmbăta 8—12
— duminica ÎNCHIS

Vă aşteptăm pentru colaborare şi propuneri!
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ANUNŢ IMPORTANT
REDACŢIA ZIARULUI ..CUVÂNTUL LIBER'1 

DEVA
ORGANIZEAZĂ

pentru angajarea de redactori;
Condiţii:
— studii medii ori superioare;
— vârsta până Ia 30 de ani.
Depunerea cererilor, insoţite de scurte auto

biografii, la sediul redacţiei din Deva, str. 1 
Dfccembrie, nr. 35, până în data de 3 februarie 
a.c.

Alte informaţii la telefonul 611275.
v>.  ...... ’ A1VAVW.’V’ * ".VAŞ.VAV

•  Acum când în buche
tul vieţii prinzi cel de 
âl 19-lea trandafir, pă
rinţii, bunicii şi verişorul 
îţi urează „La mulţi ani"

! dragă Simona Daniela 
StHnu.

(3635)
•  Vând apartament 2 

camere, ultracentral. Tel. 
519026, după- ora - 20.

(605465)
! •  Vând casă Geoagiu- 
$at, grădină, anexe, gaz. 
Deva, te). 622575.

(605466)
•  Vând convenabil Da

cia 1310. Tel. 627876.
. (605464)

•  Vând apartament 2
camere, central, preţ ne
gociabil. Deva, telefon 
615095. ' (5707)

•  Vând apartament 4 
camere, zona Dorobanţi, 
etaj 4. Telefon 617571. ,

(5553)
•  Vând Saviem Izoterm, 

tel. 621445; 626392.
(5680)

•  Vând casă, Pricaz tel.
647404. (5678)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere şl casă în 
JHărţăg'ani. Tel. 636392.

(5676)
•  Vând Re'nault 9 pen

tru piese schimb, Nissan 
Petrol Turbo Diesel 4x4 
şi cumpăr Dacia 1300 cu

' motor defect. Deva, 625325.
(5674)

•  Vând fân. Deva, tel.
612013. (5673)

•  Vând convenabil gar
sonieră, îmbunătăţiri, cu 
hol mare, zona Gojdu, 
preţ 5 000 000. Deva, bl. 
0 4, se- 2, ap. 25.

(5672)
•  Vând ferme metalice 

pentru acoperiş hală, cu 
deschiderea de 8 metri. 
Tel. 618327.

(5666)
•  Vând BMW 320 — 4

Automatic, neînmatricula- 
bii. Informaţii la telefon 
612902. (5667)

• Vând apartament 2 
camere (zona Centrofarm), 
balcon închis, faianţă, preţ 
8 000 000 lei. Tel. 625029.

(5662)
•  Vând urgent casa. 

grajd, grădină, anexe 
gospodăreşti. Muntean 
loan, Săulesti, nr. 100.

(5643)
•  Vând apartament 2

camere, Hunedoara. Te
lefon 723219, după ora 
18. (5525)

•  Vând fân cca 10 to
ne, Anghel Izidor, Vâl
celele Rele. 52.

(5549)
•  Vând garsonieră. In

formaţii Simeria, str. A. 
lancu, bl. 6, sc. D, ap.- 1.

(5627)
•  Vând apartament 2 

camere, vad bun priva
tizare (Dunărea), Mihai ‘ 
Viteazul, bl. W, ap. 38,

telefon 711473. (5681)
•  Vând Talbot Solara 5

viteze. Relaţii, Haţeg, tel. 
054/777231. (5683)

•  Cumpăr microscop, vi
deo şi casetofon. Deva. 
telefon 617859.

(5679)
•  Vând apartament 4

camere, situat în Micro 4, 
10 000 DM, negociabil. 
Telefon 717330, Hunedoa
ra. (5686)

•  Vând casă cu spaţiu
comercial în funcţiune, cu 
grădină mare. Brad (lângă 
fabrica de pâine, str. A 
lancu). (92207)

•  Vând hârtie igienică, 
en groş, 200 lei bucata. 
Deva, telefon 624554.

(5687)
•  Vând 2 -acumulatori 

150 A, 175 000, caroserie, 
piese, VW Golf. Telefon 
625234 sau 625139.

(5684)
•  Vând casa, etaj, -1 ca- 

mere, -grădină 1000 mp, de
pendinţe, zonă centrală, 
Brad. Tel. 621249; 055184.

(5691)
•  Vâ nd  lucemă de 

calitate, Mateş Gheorghe, 
str. A. Vlaicu, 80. Deva, 
telefon 618877-

(5592) ‘
•  Vând armă de vână

toare "IJ, calibru 12 mm. 
Telefon 611674.

1.5694)
•  Vând antenă satelit

Internaţional — Astra 1000, 
motor Dacia 1310, aproa
pe riefolosit. Orăştie, tel. 
641652. ‘ (5695) -

•  Vând apartament 3 
camere cărămidă, confort 
I, balcon închis. Deva, 
str. M. Kogăînioeanu, bl. 
F 3, sc. 2, ap. 38.

(5596)
•  Vând apartament 2

camere, Orăştie. .Telefon 
647018. (5698)

•, Cumpăr apartament 4 
camere, zonă centrală. De- 
/va, telefon 619232, după 
ora 18. (5677)

•  Vând dozator suc 
Fresco, 3 capete. Tel. 

J523090. (5536)

•  Vând Opel Record, ne
înmatriculat, ladă frigori
fică 1200 1, 400 DM, ne
gociabil. Tel. 642893, sat 
Căstău, nr. 305, judeţul 
Hunedoara. (5648)_

•  Cumpăr apartament cu
2 camere sau garsonieră la 
parter. Relaţii tel. 621023, 
după ora 20. (5650)

•  Cumpăr talon Ford 
„Scorpio". Relaţii telefon 
621964, după ora 18.

(5650)
•  Vând ferăstrău me

canic alternativ, pentru 
debitat, autoturism Ford 
Escort, fabricaţie ’92, cu 
vama plătjtă, avariat în 
faţă, maşină fabricat pu- 
fuleţi. Informaţii Câm- 
puri-Surduc, tel. 121.

(5651)
•  Vând chioşc alumi

niu (nou), tip staţie 60 
mp. Relaţii tel. 620824, în
tre orele 18—22.

(5654)

•  Vând gospodărie în -
Teiu. Deva, tel. -628186, - 
după ora 17. (5652)

jp Vând apartament trei 
camere, decomandate zo
nă centrală. Deva, ‘efofon 
616180. (5599)

• Cumpăr apartament 
două camere, central. De
va, telefon 624987.

(5702)

•  Vând teren arabi! si
tuat in Deva. Tel. 515080.

(5701)

•  Vând apartament 4 
camere, garaj, zonă cen
trală. Informaţii telefon

. 611949. (5712)
•  Vând orice piesă Da

cia (din dezmembrare). 
Telefon 713487, seara

(57111
• Vând spaţiu comer

cial de producţie. Tele
fon 621274. ’ (5714)

•  Vând cazan . încălzire 
centrală, combustibil so
lid, şi unul pentru gaze, 
telefon 641079.

(5418)
•  Vând urgent cisâ, 

anexe, remorcă, " piese 
Ford Escort, tel. 712562.

(3637)
•  Vând chioşc metalic, 

antifonat, tel. 728475.
(3636)

*■ •  • Vând ARO 10, plus 
remorcă, fabricaţie ’91, 
3000 mărci, microbuz VW 
Diesel, stare bună. Tele
fon 717129;

. (3634)
•  Vând apartament trei 

camere sau schimb cu 2 
camere, plus 'diferenţă. 
Vând -canapea şi ,. fotobi 
extensibile. Informaţii tel 
720904, Î20917.

(3522) -
jW W W MWftMWWlIft

•  Vând P.A. System 
mixer Marcshafl, di
gital, Delay FJB.Ts. 
instrument 200 W. In
formaţii tel, 713548.

(3623)
VWMAIVVWn^mAiW

•  Vând căţea Ciobănesc
german, 3 luni, vaccina
tă, calitate deosebită. - 
716394. (3631)

•  . Vând solar metalic 
demontabil, 200 m şi e- 
lemenţi fontă încălzire 
centrală. Telefon 714981..

(3607)
•  Vând Renault 21 Die

sel, 9500 mărci, orgă Sru- 
mar, 200 W, compactă,- 
telefon'054/712234. zilnic.

(3633)

•  Anunţăm deschi
derea, la 23 I. 1995, 
a cabinetelor de obste
trică — ginecologie şi 
chirurgie generală, dr. 
Ceucă, Hunedoara, str. 
Eliberării, nr. 5, tele
fon 054 — 717686, do
tate cu sală dg inter
venţii chirurgicale/ a- 
nestezie, sferilizăre-mp- 
dernă, ecograf, elec
trocardiograf. Şe - exe.- 

•7 cuta intervenţii : chi
rurgicale, ginecolo
gie, chiuretaje (sub 
anestezie); metode anti
concepţionale, urmă
rirea. gravidităţii, in
ternări în spital, eli
berare concedii ' -medi
cale, trimitere' centre 
universitare,

__J3605)__

• * Ofer spre închiriere
chioşc, vărul maşină ... pop-; 
corn. Informaţii Deva, 
telefon 622441.

(5693)
•  Primesc urgent în 

gazdă femeie sau elevă. 
Informaţii Deva, telefon 
617952, după ora 16.

(5682)
•  împrumuturi în lei

primiţi la Casa de amanet 
Simeria, zilnic 8—18. Tel. 
661721. (5109)

•  Schimb apartament 
două camere cu aparta
ment 3 sau 4 camere (plus

diferenţă). Tel, 618218, 
între 17—18.

.. , (5632)
•  Schimb apartament 

două camere., proprieta
te, parter, Deva (even
tual privatizare), cu apar
tament 2—3 camere, str. 
Dorobanţi, bl. 21, ap. 26, 
după ora 16-

(5628)
•  Schimb apartament

două camere, ultracentral 
Petroşani cu similar De
va. Relaţii la telefon 
617244. (5659)

•  Pierdut legitimaţie 
veteran de război, pe nu
mele Cotia Dumitru. O 
declar nulă.

•  Pierdut certificate de
depozit, seria B 3 — 000255, 
000256,\000257, 000258. e- 
liberate de B.C.R. Deva, 
la 18 ianuarie 1995. Şe 
declară nule. (5666)

•  Pierdut în zona parcu
lui Dpva ceas de bu
zunar, amintire de fa
milie. Ofer găsitorului 
recompensă (500 dolari).
Informaţii la tel. 711174. 
Hunedoara, sau la ceasor
nicăria din centrul vechi 
Hunedoara, la dna ’ Paul 
Marcela. (5704)

•  Pierdut legitimaţie
handicapat, pe numele
Salamon Arcadie, eliberată 
de Asociaţia handicapaţi
lor. Deva. Se declară nulă.
. •  Preparate naturale

pentru slăbit, ten» tensiu
ne, imunitate, memorie, 
îngrăşat, stres. Informaţii, 
telefon 612887; dupş ora 
18. - (5697) .

•  Locuitorii jude
ţului Hunedoara se 
pot adresa cu diferite 
probleme la revista 
„Geneze** şi Editura 
„Presa naţională" Bu
cureşti. Scrisorile se 
primesc la următoarea 
adresă : Deva, căsuţa 
poştală nr. 54. .

(5665)
mm-m mmm 0 mmm m mmm • mmm • mmmm m-.

COMEMORĂRI
p Pios omagiu şi ne* 

ştearsă amintire regreta
tului nostru

GHEB IS1M STAN. 
la 4 ani de la deces. Fa
milia.. * ' (5602) '.

•  Sunt doi ani de 
când soarta a făcut ca 
drumurile, noastre să 
se despfartă. Vei fi un 
semn de întrebare pen
tru Mădălina şi cea 

/mai dragă amintire 
pentru noi, dragul 
nostru

TITI CURTEAN
Te vor iubi şi te 

vor plânge soţia Ta- 
tiâna şi fetiţa ta Mă
dălina, părinţii .Olim
piu şi Doina, socrii şi 
cumnaţii. (5638)

D E C E S E

•  Un- ultim oma
giu pentru marţle om 
care a fost •

- prof. dr, doc.
N1CULAE 

STANCIOIU 
Familia Bold Tra- 

ian. (5685)

•  în data de 19 ia
nuarie 1995, s-a stins 
din viaţă
- - PACURARIU ’ ■

MAR1A-VIRG1N1A,
în vârstă de 82 de 

ani. înmormântarea 
are loc în data de 21 
ianuarie 1995, la ci
mitirul din str. Emi
nescu. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace I 
Familia lancu.

(5606)

•  Familia Silvia şi 
Bebe Borca, din Ilia, 
anunţă cu nemărginită 
durere încetarea din 
viaţă a tatălui

MIHAI 
COTARNAŢ, 

de 87 ani, om de o 
deosebită probitate 
morală şi profesiona
lă. înmormântarea — 
In Ilia, azi, 21 ia
nuarie 1995. ora 13.

(5690)

•  Cu adâncă .dure
re anunţăm încetarea 
fulgerătoare din viaţă 
a celui care a fost un 
om de o aleasă ome
nie,

VIOREL TURLEA,
62 an).

Fie-i ţărâna" uşoară! 
Familiile Turlea şi 
Btahaâm.

(5710)

# Colectivul *\:' 
prodeş Week-end SRL.  

-este alături de patronul 
Oproni Emil în clipele 
grele pricinuite de dispa- 
i ţ a i.-t - le,

OPRONI ANIŢA.
Sinfcere condoleanţe.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace ! (605466)

•  Suntem alături. de 
familia .dţpronl Emil, la 
greaua pierdere pricinui
tă de decesul mamei sale 
din Sarmizegetusa. Since
re condoleanţe. Dumne- 
z i s-( o . % c i-sti Finii
-  familiile Sine şi Sîmge 
rean. - v (605466)

•  Soţul, col. II ie 
loan, fiul Adrian-Li- 
viu aduc un ultim 
omagiu celei care a 
.fost o foarte bună 
soţie şi mamă,

învăţătoarea 
ILIE ELENA MARI A, 

65 ani.
înmormântarea, du

minică, 22 ianuarie 
1995, ora 13, de la 
Casa mortuară De
va. Dumnezeu să o 
odihnească în pace!

(5715)

•  Cu inimile zdro
bite de durere, soţia

■ Aurelia, copiii Ionel, 
Mfnodora, Rochea,, no
ra Veronica, ginerii 
Alexa şi Bujor, nepo
ţiiDariuş, Ovidiu, Da
na, .Lucia şi -strănepo
tul Alexandru anun
ţă decesul, după o 

: grea şi lungă suferin- 
ţă, a oe&if cart! - ,--a' 
fost J
AUREL MUNTEAN 

(BOCIQ^U),
79 ani.

v înmormântarea are 
loc duminică; 22 ia-' . 
ftuarih. pra 14, & cipâi-, 
tiţrul' ortodox din Roş-
eanl „Damâeseu *a l 
odihnească ir- fiâce'S 

(5717)

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ

în v wd̂ r?c «cupizii următoarelor posturi vacantei
4) 2 inspectori de specialitate — studii superioare;
•  1 inspector — studii medii;
# 1  magaziner — studii medii — calificare în 

domeniul auto (şofer, mecanic) şi minimum-3 diU ve
chime; ~

%  1 tâmplar — calificare în meserie (cel puţin 
ctg. 2), minimum 2 ani vechime şi vârsta minimă de 
25 ani;

•  1 inspector de specialitate — studii superioare 
economice;

9  1 inspector de specialitate — studii superioare;
f  i  inspector — studii medii şi cel puţin 2 ani 

vechime;
•  1 inspector de specialitate — studii superioare

economice (eventual studii superioare tehnice de spe. 
cialitate — ind. alimentară, chimie aKm.) — şi cel 
puţin 3 ani vechime; >

f :  1 subinginer — Institutul de sing. şi cel puţin 
5 ani vechime (de preferinţă în domeniul preţuri şi 
tarife);

0  1 stenodactilograf său dactilograf — studii me
dii (curs poştliceal de steno sau dactilograf) şi cel pu
ţin 2 ani vechime;

H 2 subingineri — studii în specialitatea construc
ţii civile şi industriale;

•  1 inspector de specialitate — stadii superioare 
tehnice, în specialitatea construcţii civile şi industria. 
Ie.

Documentele pentru constituirea dosarului de par
ticipare la concursese vor depune Ia Serviciul orga- 
nizare-salarizare din cadrul Direcţiei programe, prog. 
noze, buget, finanţe a Ponsiliului judeţean, care de
ţine şi bibliografia necesară. ,

Concursul va avea loc în data de 6. 02, 1995, ora 
9, la sediul Consiliului judeţean Hunedoara din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 35. ,

Informaţii suplimentare se pot solicita la telefoa
nele; 611350. sau 6114a0, int. 175- (19)

V

Ziar editat dg S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
|  di20/618/1991 Cont 4072613110 B.<S Deva. Cod fiscât 
*211.6027 Deva, Str. 1 Decembrie, 35 jud. Hunedoara, 

telefoane: 611275; 612157; 611269; 625904. Fax: 618061,
! ConsiliuideadministraţieCumitru Gheonea-preşedinte. 
Minei BQdea, VirailCrişan.Tiberiu fstrâte, Nieolae Tircob 

administratori, mtreaga răspundere pgntru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Tfparyl exehutat la 

I Ş.p. „POLIOAVA" S.A. DEVA. fo


