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Bănuind că pe ici pe 
colo s-au făcut stocuri de 
sărbători mai mult decât 
necesarul, încă din pri
mele zile ale anului 1393, 
inspectorii de specialitate 
ai Oficiului Judeţean pen
tru Protecţia Consumat 3- 
rilor au pornit ofensiva 
împotriva posibililor a- 
tentatori la sănătatea pu
blică. Presupunerile . lor 
nu erau gratuite. Spicuim 
din rezultatele controale, 
lor făcute la mai mulţi 
agenţi economici,- în pri
ma ţi a doua decadă ale 
lunii ianuarie.

Controlul la S.C. „TMA 
Central* SRL, Deva a 'scos - 
la iveală 250 kg măsline, 
procurate de la S.C. „Phoe. 
nix Prodimpex" SRL, 
195 de pungi cu alune a. 
chiziţionate de la „Tyo 
Prod Com“ SRL Hunedoa
ra şi altele neavând do
cumente de certificare a 
calităţii Şi nici traducere î 
în româneşte a unui mi
nim de Clemente de iden
tificare a  produselor.

Atentate la sănătatea 
publică şi buzunarul 

cumpărătorului
Vodcă rusească şi whisky 

de toate mărcile falsifi
cate s-au descoperit nu o 
dată pe piaţa românească, 
aşa că de câte ori consta
tai că ambalajele acestor 
produse ' prezintă semne 
de neetanşeitate, mai îna
inte de a se convinge dacă 
au sau nu de a face cu 
produse falsificate, orga
nele de contrQl iau prima 
măsură la îndemână: o- 
prirea temporară de la 
vânzare. 6  asemenea mă
sură s-a luat în cazul unui 
lot de 136 sticle de vodcă 
„Stolicinaia", achiziţionată 
şi pusă în vânzare de S.O. 
„Gabrieîa Comimpex" SRL 
Orăştie de la S.G. ,,Es- 
păce“ SRL Orăştie  ̂ ca şi

Şase comune din judeţul

în cazul mai multor jmărci 
de whisky (Flaţheris, Ba- 
lantines, Johny Walker), 
achiziţionate ■ de SNC Cră. 
ciun Deva, de la S.C. „Do
na Impex" SRL Bucureşti 
şi puse în vânzare la 
preţuri „modice" ce „bat" 
în jurul a 39-000 lei sti
cla.

Lapte praf din Franţa şi 
portocale din Grecia ne- 
însoţite de documente a- 
testatoare de calitate vin
dea S.G. „Mipa" . S.A. 
Orăştie.

Alţii, cum se întâmplă 
la S.C. „Damaris" SRI, 
Orăştie, achiziţionează măr
furi pe care nu au unde 
le depozita în condiţii i- 
gienico-sanitare corespun
zătoare. Susnumita S. C. 
depozita untul import

Estonia şi margarina im
port . Olanda direct pe 
pardoseală, la eventuala 
discreţie a şoarecilor. în 
plus, într-un stoc de 40 
kg de portocale, circa 40 
la sută erau stricate. E 
uşor de presupus într.a 
cui pungă se strecurau 
putreziciunile şi dintr-a- 
cui pungă se scotea pa
guba.

„Recolta" controalelor 
efectuate în prima jumă
tate a primei luni a anu
lui este mai bogată. Qri- 
ce nume ar purta fapte
le de comerţ incriminate 
însă, ele denotă fie un 
amatorism, cras în prac
tica comercială a unor 
agenţi economici, în spe
cial cu capital privat, 'fie 
o nocivă dorinţă de îmbo
găţire rapidă, pe seama 
sănătăţii sau a buzunaru
lui cumpărătorului. Sunt 
asemenea fenomene, pro
prii, inevitabile în eco
nomia de piaţă ? Greu de 
dat un răspuns cert.
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BISMARCK BICIUIND 
PARLAMENTUL-..

■ ... . V > " \  *" .
Dintr-un vechi .manual imediatei)'‘„aiefeJţUFă- co

de istorie, pe care l-am  legiâlă", suprimându-.şi
învăţat pe când eram 
elev, am reţinut o cari
catură care purta expli
caţia : „Bismarck bi
ciuind Parlamentul". Este 
vorba de celebrul prim. 
ministru şi, ulterior, can
celar al Germaniei, re
cunoscut prin duritatea 
sa, manifestată atât în 
războaiele pentru uni
ficarea Germaniei şi fău-

partenerii care l-au adus 
la putere şi de a căror 
competenţă şi rivalitate 
se temea. Ceea ce s-a 
întâmplat ulterior so 
cunoaşte, „tătucul Stâ- 
lin‘‘ devenind, se pare, 
cel mai mare dictator dih 
istoria omenirii, autorul 
unui cumplit genocid na
ţional (în interiorul 
URSS) şi internaţional

rirea imperiului colonial (prin victimele sale di. 
german, cât şi în planul recte şi indirecte dih ţâ- 
vieţii politice interne, rile fostului lagăr sociâ- 
unde se manifestă la fel list). Exemplul lui a 
de dur. De altfel, ca. fost molipsitor, căci în 
ricatura îl -înfăţişa în toate ţările foste socia- 
picioare, cu o statură so- liste conducătorii aleşi 
lemnă, învârtind deasu. de „democraţiile popu. 
pra capului un bici u- lare" au devenit la rân.

T R A N Z I Ţ I A

ria.ş, în timp ce'parla
mentarii piperniciţi îşi 
fereau capetele pentru a 
evita loviturile.

Comportamentele auto
ritare şi dictatoriale nu 
au început, însă, cu

dul lor dictatori de t<r- 
mut, în rândul cărora 
Ceauşescu a avut partea 
sa de strălucire neagră.

Scriem aceste rânduri 
la rubrica tranziţiei pen
tru a trage un semnal

Bismarck, ele sunt mult de alarmă, întrucât şi la 
mai vechi. O curiozitate n0* t31-3» după de_

.1i nostru bat la porţile oraşuhiii UNA
PE Zî

Cârtiţoiul către tânăra cârtiţă ;

— Iubito, pentru tine sunt în stare să 
fac un tunel chiar şi sub Himalaia !

Prin circulara Depar
tamentului pentru Admi
nistraţie Publică Locală 
nr. 19 a/D 1994 din 5 
XII 1994, s-a cerut Con.

N.am vrea să comen- ' 
tăm hotărârea Consiliului | 
local Geoagiu, dar ridi- - 

I « intx »„a i Să nu 1 
dorească domnii consilieri

r

este faptul că de multe 
ori dictaturile s_au in
staurat după o perioadă 
de democraţie. Puterni
ca Romă antică a fost 
condusă de „senatul şi 
poporul roman", ca apoi 
să fie proclamaţi împă
raţii care au impus dic
taturile imperiale. Cele. 
bra revoluţie franceză 
a fost urmată de ascen
siunea- lui Napoleon, de
venit şi el împărat. Re
voluţia rusă din 1917 l_a 
„emanat" pe Lenin, care 
deşi avea tendinţe dic
tatoriale, a fost doar un 
băiat cuminte faţă de suc
cesorul lui, Stalin. Ajuns 
la putere Pe o cale a_ 
parent democratică, Iosif 
Visarionovici a instalat

siliului Judeţean Hune. din Geoagiu — unii dintre
doara să alcătuiască do 

cumentaţiile necesare pen
tru ca un număr de co
mune hunedorene să de
vină oraşe.

Delegaţia Permanentă a 
Consiliului Judeţean a 
propus ca aceste comune 
să fie Vata de Jos, Pui, 
Ilia, Certcju de Sus, Ghe

ei — ca localitatea lor 
să devină oraş ? De mi
rare lucru, întrucât sta
tutul de localitate urba
nă aduce o seamă de a- 
vantaje, printre care : •  
mai mulţi bani de ia bu. 
get •  posibilitatea orga
nizării pe plan local a ac
tivităţii de gospodărie co-

lar, Dobra şi Geoagiu. munală si locativă •  sche. 
Mai apoi, ultima dintre 
acestea — Geoagiu — a
fost tăiată dc pe. listă în
trucât, cum se precizează 
într-o adresă trimisă de 
consiliul local comunal: 
.„Hotărârea privind pro
movarea comunei Geoa-

rnă mai mare la primă
rie ş.a. A doua întreba
re : ştiu oare cetăţenii co
munei Geoagiu ce au ho
tărât consilierii, li s-a a. 
dus la cunoştinţă respin
gerea statutului de oraş-?

giu în categoria oraşelor Ar fi fost, poate, bine să 
nu a fost aprobată... Men- fi fost întrebaţi şi ei; e.
ţionăm că din 15 consi
lieri au fost prezenţi 13, 
din care 7 au votat „pen
tru" şi 6 „îmj>otrivă“.

venlual printr-un 
rendum.

refe-

cembrie 1989, âu fost 
aleşi prin metode real 
sau aparent democratice 
o seamă de conducători 
la diferite nivele — în 
politică, administraţie, la 
agenţii economici cu ca
pital de stat sau priva
tizaţi. Anumite imper
fecţiuni în legislaţie că 
şi vechile noastre' me
tehne (nu.ţi critica şe
ful, mai bine laudă-1, 
spune-i că are întot
deauna dreptate etcsj» 
pot să favorizeze a- 
pariţia „dictaturii colegial 
le", care, după cum se 
vede, nu este o noutate 
în istoria omenirii, Vhr- 
ba ceea : „nimic nou sub 
soare...".

TIBEUIU 1STRATE
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TRAIAN BONDOK Rupe.or boii tânjaua? Nu ştim. Dar cert este că acum e momentul trans
portării gunoiului în câmp. Foto : PAVEL LAZA
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•  „constelaţia drago-
•NULUI". A apărut, la Deva, nr. 
2—3 al revistei de'literatură, sub 
egida Uniunii Scriitorilor din 
România. Semnalăm din cuprins: 
Scriitori români contemporani: 
Ion Mureşanu, Valeriu Bârgău; 
Biblioteca Dragon.: Neculai Ghi. 
rica. George Ghirilă; Aniversare 
—? Victor Isac; cronici literare

plastice. Sunt inserate pagini de 
proză, poezie, debuturi, un in
terviu cu pocla Ileana Mălăncjo- 
iu ş.a. (M.B.).

•  VREDNICIE. Dl loan Me- 
drea din satul Dealu Mare, co
muna Vălişoara, a ieşit recent 
la pensie., Primul lucru care l-a 
făcut după acest eveniment a 
fost să cumpere cinci viţei pe 
care îi creşte cu mare grijă. Geea 
ce înseamnă că se ocupă serios 
de creşterea animatelor, ce pre
supune multă vrednicie şt hăr
nicie. (TR. B,l,

•  AJUTOARE, Cosiliul local 
al comunei Luncoiu de Jos a 
acordat oamenilor necăjiţi din 
localitate ajutoare materiale în 
valoare de o jumătate dc mili
on de Ici. (TR. B.).

•  JUDO. Azi (sâmbătă), ama
torii de judo pot să asiste la în
trecerile pasionante ce sunt or
ganizate, în cadrul etapei jude
ţene, pentru băieţi, juniori I şi 
II, la sala de sport a Liceului 
Teoretic „Traian“ din Deva. (N.T.)

•  CASATORII, NAŞTERI. DE
CESE. Din datele înregistrate 
în anul 1994, în municipiul. De
va, comparativ cu anul 1993, nu
mărul căsătoriilor încheiate este 
cu 3 mai mic, al naşterilor cu 
52 mai puţin, iar cel al decese
lor cu 30 mai mare. Adică, 1994/ 
1993: căsătorii 610/G13, naşteri 
1174/1220 şi decese 755/785. (C.P.)

1

SÂMBĂTĂ,
2* IANUARIE

•  Cuv. Efrem Siruî, Pa. 
ladie şi Iacob;

•  Onomastică : Ignâ- 
ţie;

•  S-au născut: picto
rul CAiVIIL ItESSU 
(1880, m. 1962); scrii
toarea MARTHA Bl. 
BESCU (1890, m. 
1973);

•  Soarele răsare la 7,39 
şi apune la 17,18 ;

•  Âu trecut, 27 zile din 
an ; au mai rămas 
338.

DUMINICA,
29 IANUARIE

•  Aducerea moaştelor 
Sf. Sfinţit Mc. Igna- 
ţie Teoforul;

•  1923. Consiliul’ de 
Miniştri aprobă Sta. 
tutui Uniunii Gene
rale a Industriaşilor 
din România (UGIR) ;

•  1521. „Scrisoarea lui 
Neacşu dih Câmpu. 
lung" (primul text 
datat şi redactat în 
limba română);

LUNI,
30 IANUARIE

•  Sfinţii Mari Ierarhi 
VASILE, GRIGORIE 
şi IOAN ;

•  184®. A apărut „Da
cia literară", editată 
de M. Kogălnicbanu.



A afirma că Sokt Pe. 
teCsburg şi Groşiîi au 
ceva în comun pare ha. 
zardat Sigur, ambele 
sunt oraşe ale Federaţiei 
T. ,jse. d » ,*>.« ele există t 
mare distanţă nu numai in 
plan geografie, ci şi din 
alte puncte de vedere. 
Unul este foarte cunoscut, 
mare şi cu o puternică 
industrie, In timp ce altul 
abia a ieşit din anonimat 
datorită războiului. Sankt 
Petersburg, oraşul ale 
cărui temelii Ie-a pus 
Petru cel Mare în 1703, 
este denumit şi Veneţia 
Nordului, întrucât fiind 
situat în Delta Nevei, este 
aşezat pe 42 de insule şi 
străbătut de 60 de râuri 
şi canale, Groznîi, in 
schimb, este un oraş în a- 
propierea Munţilor Cau- 
eaz.

Primul îşi motivează 
comparaţia cu oraşul ita
lian şi graţie construcţii
lor saie somptuoase: Pa. 
latuL de iarnă (fosta re» 
şedinţă a Romanovilor, 
azi Muzeul Ermitaj}, Pa
latul de marmură (în care 
a locuit Dimitrie Cânte, 
mir), fostei© palate- .ale 
curtenilor ,de pe Nevskii, 
artera principală a , -ora» 
şuiul. Nu măi puţin im
presionante sunt turnuri
le şj cupolele aurite ale 
Fortăreţei; Petru şi Pavel, 
Catedralei Isaac, clădirii 
Amiralităţii, numeroasele 
muzee (aproape 78), mo
numentele, statuile, fân
tânile, scuarurile, parcu- 
rilf şi grădinile (fiecăruia

Două oraşe diferite, 
aceeaşi dramă

din "cei 5 milioane de lo
cuitori îi revin 40 mp spa
ţii verzi).

In faţă acestor succin
te enumerări, nefericitul 
oraş Groznîi păleşte cu 
palatul său, simbol al in
dependenţei ceeene, bom
bardat sistematic şi par
ţial distrus. Imaginile ce 
ne rănesc zilnic retina sunt 

. cele ale unor ruine, clă
diri incendiate, morţi şi 
răniţi.

Atunci mai pot exista 
asemănări? Da. Aşa cum 
capitala eeeenă a fost to
cată, cartier cu cartier, de 
armata ' rusă, Sankt Pe
tersburg, pe atunci Le
ningrad, a fost distrus 
de nemţi in timpul celui 
de_al doilea război mon
dial, când fiecare â treia 
clădire a fost afectată de 

bombardamente. Atunci blo
cada de 900 de zile asupra 
oraşului l-a costat un mi
lion şi jumătate de vieţi. 
Păstrând proporţiile, fi
reşte, nu ma| puţin eroi
că este rezistenţa ora
şului Groznii în faţa or
golioasei puteri ruse, care 
credea că-i va îngenun
chea în 2 zile. De aceea 
locuitorii oraşuliii de pe 
Neva au protest it împo
triva Moscovei, exprimân. 
du-şi solidaritatea cu ce_ 
cerni, a căror dorinţă de 
independenţă o înţeleg.

C t  m a i  e  n o u  la  B r a d . . .
preţ de speculă. Feriţi- 
vă de amatorii de chilipir.

•  CÂT mai rentabil.
Căutând să devină cât mai 
rentabilă. Cooperativa 
„Moţul** din Brad a luat 
iniţiativa de a extinde ac
tivitatea secţiei de croito
rie din str. Independenţei, 
bl. nr. 17 (şef secţie Alexe 
Poenar), prin deschiderea 
unui magazin intr-una din 
încăperile acesteia. Aici 
cei care intră să comande 
executarea sau să probeze 
un costum pot cumpăra 
articole de tricotaje, ma. 
rochinărie, confecţii, în
călţăminte, produse ali
mentare sau de panificaţie.

•  AU PLĂTIT AMENZI. 
Recent, poliţia din Brad 
i-a depistat în flagrant, 
practicând jocuri de no-

4 roc (alba-neagra). In piaţa 
’ de alimente'şi ta cea agro- 
alimentară pe numiţii loan 
Ovidiu Brătila, Cristian 
Petaca, Virgil Pătrui, toţi 
din localitate. Cum ase
menea jocuri sunt interzi
se, conform Legii 61/91, 
aceştia au fost sancţionaţi 
contravenţional cu a- 
menzi, căci, nu aii fost la 
prima abatere. 

ALEXANDRUJURCA, 
corespondent

•  CELE MAI AVAN. 
1AJOASE PREŢURI. S C. 
„Decebal" S.A. Deva, prin
enthil de contractare şi 

probare a animalelor Brad, 
are două magazine pro
prii pegŞru desfacerea căr
nii şi a preparatelor de
arne. Unul funcţionează 

in apropierea autogării, 
celălalt la Gtirabarza în 
grupul-de magazirte. La 
ambele se practică cele 
nai mici preţuri de vân
zare întrucât, societatea 
nu aplică _ adaos comer
cial, iar produsele sunt 
sie calitate şi proaspete.

•  AU SIMŢIT LA BU
ZUNAR. Activitatea gar
dienilor publici la Brad 
se face tot mai simţită, 
căci în urma' patrulărilor 
aceştia au aplicat diferite 
amenzi unor persoane fi
zice şi juridice care au 
încălcat legea. Pentru vii- 
;or aceştia şi-au propus, 
•a primă preocupare, ne-a 
mărturisit dl Neaţgu, şe
ful formaţiunii, depistarea 
şi sancţionarea acelor „în- 
reprinzători" care şi-au 
făcut o pasiune de;a cum
păra din pieţe diferite 
produse, îndeosebi lacta
te şi animaliere, revâr- 
zându-le apoi pe loc la un

N ă zu in ţa  de v e a cu r i
Căminul cultural din 

Ilia a ' organizat un sim
pozion dedicat Unirii Prin
cipatelor Române. Mani.'» 
festarea a fost organizată 
în colaborare cu Şcoala 
Generală şi .Biblioteca din 
localitate, respectiv de 
trei oameni inimoşi — Mă
ritiş Mariş, directorul că
minului cultural, prof. Ho- 
diea Terec şi Georgeta 
Mariş, bibliotecar. 'Acelu
iaşi eveniment i-a fost 
dedicat spectacolul artistic 
oferit de elevii clasei a 
VIII-a Â. în cadrul spec
tacolului a prezentat poe
zii Liana Marcu, iar Iri-

na Petrescu — melodii 
populare. S-a prezentat 
sceneta „Moş loan Roată 
şi Unirea**,- avându_i ca 
protagonişti pe elevii Că
tălin Tomuţa, Ovidiu Pop, 
Călin Lucan, Călin-. Se. 
Ieşan, Alin Crâsnie, In 
încheiere, într-o atmosfe
ră emoţionantă s-a cântat 
Hora Unirii.

O
In cursul săptămânii vii

toare se va desfăşura la 
Biblioteca comunală Ilia 
un concurs „Cine ştie 
câştigă*1, pe teme: „Poe
zia lui Geărge Gjşbuc". 
(M. B ).

Rănile oraşului lor s-au 
vindecat de mult." Dar 
epitaful de pe monumen
tul din Cimitirul Piscarev, 
unde-şi dorm somnul de 
veci eroii, le aminteşte 
locuitorilor şi azi că ni
mic nu trebuie uitat.

S_ar putea spune că o- 
raşul nordic se apăra îm
potriva unui agresor ex
tern, în timp ce în celă
lalt este vorba despre o 
„problemă internă". De ce 
se apără totuşi ceeenii 
„până la ultima suflare**? 
Intre impresiile care te 
apasă sufleteşte' când pă
răseşti Fortăreaţa Petru 
şi Pavel se numără atât 
ceea ce ai văzut în Tur
nul Trubeţkoi (ce adăpos
teşte o- vestită închisoare 
ţaristă unde s-au frânt multe 
destine, iar personalităţi ca 
Dostoievsfci şî Gorki au

suferit chinuri groaxnfeejţ 
dar mat «Ies potţ^ii^ţar# 
tiCiuîca Isgropat î« «uw— 
rea bişerifiii din porun.

- tăia peni** 
-*â u  rs-,vrât:s?. Ce s*~
i’irc. ii*
şiţ-Alfie *- -*Ştl opspre* In
flexibilitatea ţarilor ruşi 
Au simţit pe propria piele 
şi Vor mai simţi deşi. 
gur mângâierile paterne 
ale pacificării. Asta le ex- 
ţU'h dârzenia lispera- 

' rea cu î care se apără.
Dar rămânând In limi

tele comparaţiei, dare 
când va putea să renască 
din ruine oraşul cecen, 
asemeni celui nordic, care 
i-a trimis in aceste Zile 
grele un mesaj de simpa
tie ? Nimeni n-âr putea 
răspunde. Dar un lucru 
este sigur: cei care pun 
atâta dârzenie în apăra
rea independenţei nu fac 
economie de forţe nkd 
când este vorba de re
construcţie şi de propri ii 
vi Hor.

VIORICA ROMAN 
^A^v.-<vrtwif<v»v w i^wvtf«vrtyv,rtyvvwwvvvw v

Dispar servicii căutate
La cizmăria din Ghelari 

se primeau cândva şi co
menzi. Se executa adică 
încălţăminte la comanda 
clientului. Avantajul ? Po
sibilitatea de a purta ceva 
comod, după mărimea şi 
forma piciorului, dar şi a. 
vantajiţl modelului uni
cat, care-i convenea so
licitantului. „Acum nu a- 
vem materiale spunea 
dl Arhip — şi de aceea 
facem numai reparaţii 
(adică face, fiind singur 
în secţie). Dar nici pen- 
-tru reparaţii nu avem 
ceea ce ne trebuie". Ce
reri sunt. Ar fi foarte 
multe. „La ţară omul Ie 
mai şi cârpeşte" — spu
nea cineva. Dar, dacă 
cel care îşi repară pan
tofii .aduce şi talpă cizma
rului, atunci problema se 
rezolvă. Dacă nu, puţin 
probabil. „Nici soluţie de 
lipit n-am primit de peste 
un an.» Ne descurcăm 
foarte greu. Ar fi bine ca 
„Drum nou** (cooperativa 
meşteşugărească din Hu
nedoara — n.n.) să ne a- 
jute“.

Situaţia nu-i singulară. 
Datorită preţurilor maţi, 
de Ia care nu face excep
ţie nici încălţămintea, sunt 
mulţi cei care-şi repară 
tot ce se poate repara, ba 
chiar uhiî mai „conserva. 
tori“ cotrobăie prin ve
chiturile puse cândva deo
parte, ca demodate ort 
prea purtate, pentru a Ie 
readuce Ia stare nor
mală şi a Ie folosi. Le 
„cârpesc" el, oamenii, şi 
la oraş, că de unde să dai 
câteva zeci de mii de lei 
pe o pereche de cizme 
noi —. chiar dacă-s de 
„Clujana" — şi de vreme 
ce O încăputare ori o re
paraţie costă mult mai 
puţin ?

In vreme ce cooperati
velor le convine să închi
rieze terţilor spaţii ori 
să facă comerţ, clisper 
servicii' foarte căutate. O 
realitate de care ne izbim 
Ia tot pasul şi care ri
dică ua semn de întreba
re: „Cine mai lucrează 
dacă toată lumea face 
comerţ ?** ri*. $.}

DEVASAT

SÂMBĂTA,
28 IANUARIE

9.00 Reluări din seara
precedentă: 13,30 Video- 
text: 18,00 Desene ani
mate: •  „Copiii familiei 
Flintstone"; 18,30 Film 
documentar: Radiografie 
britanică; 19,00 La EST' 
de VEST (emisiune de 
Radu Budeanu); 20,00
Film serial e „Renega, 
tei" (ep. 3); 20,50 Ţara
nimănui; 21,00 Telejur
nal (emisiunea din 27 ia
nuarie); 21,30 Film serial 
„K.I.T.T.** (ep. 8); 22,20 
Mitică; 22,30 Chestiunea 
zilei (emisiune de Bogdan 
Ţeodorescu); 23,30 Car
tea de citire; 23,35 Sta
ruri în concert •  Chris de 
Burg „Front Dublin" 
(II); 0,05 Videotext.

DUMINICA,
29 IANUARIE

9.00 Reluări din seaira 
precedentă ; 13,30 Video, 
text; 18,00 Desene ani
mate: •  „Copiii familiei 
Flintstone**; 18,30 Film 
serial •  „ALF" (ep. 4);

riu); 20,00 Film serial •  J 
„Dinastia" (ep. 7); 20,50 |  
TELE 7 vft manipulează * 
(emisiune de Cristian |  
Mnngiu); 20,55 Ţ a r a »  
noastră: 21,00 Telejurnal 1 
(emisiunea din 28 ianua- ; 
rie); 21,38 Film seria! •  I

% MM  *
'" . - I

.Hotei" (ep.
Chestiunea Zilei 
siune de Mihaî Tatelici); 
23,30 Cartea de citire; j 
23,35 Film serial. « JBva- 1 
datul" (ep, 4); 0,25 Video. * 
text. |

*
LUNI, 30 IANUARIE I
9,00 Reluări din seara * 

precedentă; 14,00 Video- |  
text; 18,00 Desen; aui- J 
mate •  „Copiii familiei > 
Flintstone"; 18,30 Film I 
serial e „Prinţul din Bel î 
Air" (ep, 9»; 19,00 As |
Show (emisiune-de Cor- * 
nel Todea); 20,00 Film | 
serial •  „Falcon Crest" * 
(ep. 7); 20,50 TELE 7 vă |  
manipulează; 20,55 Ţara « 
noastră ; 21,00 Telejur- |
nai (emisiunea din 29 ia- [ 
nuarie); 21,30 Film ’ se- I 

n. Irial •  „Mlamî Vlce" (ep. 
8); 22,20 VIVA TELE 7 j 
(emisiune de Alex Preda); J 
23,20 Videotext. î

NOTA: Orice modifl- I 
19,00 Interzis bărbaţilor care apărută în program j 
(emisiune de Anca Fusa- depinde de TELE 7 abc. (

Abffd şi tragic
Pe cât de absurdă, pe 

atât de reală şi tragică 
a fost Întâmplarea prin 
eaie a trecut Daniel Bur- 
«Ră din Petrila, miner la 
unitatea din localitate. 
Practic, a fost la un pas 
de moarte, doar pentru 
simplul. fapt că, din pură 
întâmplare, a ieşit în ca
lea hîi, loan Pleanc. S-o 
luăm însă de la început.

Se făcuse seară, când, 
după ce se îndestulaseră 
cu alcool la un restaurant 
dîh Petrila, fraţii loan şi 
Florin Pleanc au pornit 
către casă. In drum se 
întâlnesc cu maistrul Cor
nel Urs şi minerul Daniei 
Marioane. Ieşiseră oame
nii din schimb şi se în
dreptau şi ei spre casă. La 
im ro meat <s»i, între Flo
rin şi Marioane se iscă o 
discuţie. Cel de al doilea 
II atenţionează pe primul 
să nu-şi mai facă nevoile 
în mijlocul drumului.

în «cest timp, celălalt 
frate se află In apropierea 
maistrului. Fără nici o 
vorbă, scoate un briceag 
şi vrea să-l lovească. Urs 
reuşeşte să se apere, dar 
va fi tăiat la o mână. 
Despre acest lucru & a- 
vertizează pe Aurel şl 
aratei reuşesc Os Cnţ> fna- 
poi la mină, unde cel ră
nit se pansează.

Absurdul şi tragicul a» 
par însă abia de acum

încolo. Odată cu sosirea la 
faţa locplui a lui Daniel 
Burcuţă. Ieşise şi el din 
schimb şî mergea spre ca
să. Pe cei doi fraţi nu-i 
văzuse în viaţa lui, nici 
nu. ştie ce s-a petrecut cu 
puţină vreme în urmă aici. 
Nu se gândea nici o clipă 
că...

La fel ca şi în celălalt 
caz, fără a şti pe cine 
şi de ce, loan Pleanc scoate 
briceagul şi loveşte. De 
data asta în abdomen. A- 
poi, ca şl când nu s-ar fi 
întâmplat nimfe, pleacă 
spre casă.

Bietul om, care se tre
zise cu briceagul In pân
tec, se prăbuşeşte. Apoi, 
tu greu ajunge până Ia 
mină, de unde va fi dus 
urgent la Spitalul din Pe
troşani. Pentru a ! se salva 
viaţa, a fost nevoie de o 
intervenţie chirurgicală.

Poliţia li va depista la 
puţin timp pe ori doi fraţi 
voinici, iar fh timpii! cer
cetărilor loan va de to t 
felul de declaraţii minci
noase. Fapta i-a fost pro
bată, iar Legea spune • că 
se numeşte tentativa de 
omor. Pentru loan Pleanc 
aceasta înseamnă de te 5, 
Ia 10 ani puşcărie. De ce 
nu s-o fi gândit oare că 
are 27 de ani şi uri copil 
mira»' de crescut ?

VALENTIN NEAGU

REGIONALA CFR TIMIŞOARA
Anunţă publicul călător că datorită unor 

lucrări de reparaţii la tunelul Vârfurile în pe
rioada 1 februarie — 28 februarie 1995, trenul 
3131 Arad — Brad se limitează la staţia Vâr
furile, fiind anulat pe distanţa Vârfurile — 
Brad.

j Trenul 3124 Brad — Arad se anulează pe 
( distanţa Brad — Vârfurile.

S.C. ELOR S.R.L. ORAŞTIE

' Anunţă constituirea asociaţiei in vederea 
privatizării conform Legii 77/1994. In asociaţie 
se pot înscrie persoanele care satisfac cerinţele 
art. 3 «fin Legea 77/1994.

Cererile de înscriere se depun lă sediul > 
asociaţiei In termen de 15 zile de la apariţie _ 
anunţului.

Telefon 054/642586. (5600)

ASOCIAŢIA „BIBLIOFOR** PAS DEVA

' Anunţă foştii salariaţi şi pensionari al so
cietăţii Bibliofor S.A. că în conformitate cu Le
gea 77/1994, au dreptul să participe la privati
zarea firmei prin metoda MEBO. (5598)

S.C. „COBRA COMALIMENT" S.R.L. DEVA

Prin depozitul situai în bdul Decebal, des
chis zilnic între orele 9-—17, tel. 622425, la cele 
mai avantajoase preţuri.

•  cafea boabe, vrac şi ambalată;
•  alune vrac;
•  cafea ness, diferite sortimente;
•  ţigări*,
•  dulciuri;
•  paste făinoase;
•  conserve;
•  detergenţi;
•  cosmetice.

is(5599) ţ
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PODOABE Şl ACCESORII ORNAMENTALE
O ex{x>ziţie interesantă 

reţine atenţia vizitatorilor 
la Secţia de Artă a Mu
zeului Judeţean. Este 
vorba despre o superbă 
colecţie de podoabe şi 
accesorii ornamentale, 
purtând un generic sem
nificativ „Fantezie fi e- 
leganţă in sărbători*, or
ganizată de Oficial Ju
deţean penau Patrimo
niu Cultural Naţional fi 
Muzeul Civilizaţiei Da
cice fi 'Romane. Trei oa
meni cu gust desăvârşit 
şi dragoste pentru etala
rea ' obiectelor' de . patri
moniu spre a fi cunoscute 
şi admirate de locuitorii - 
municipiului şi oaspeţii 
săi sunt organizatorii ex. 
poziţiei. Este vorba de 
dnele Maria Basarah,

, Doina Xonescu şi Doina 
ţnte* * f» au «a afl i 

><■ prin - s r întrepri i, 
dere de acest fel, In de
cursul anilor, expoziţii de 
pictură, de carte -veche, 
de orologii, de ceramică 
şi porţelanuri ş.a. ne-au 
entuziasmat privirea, fă- 
cându-ne să pătrundem în 
intîmitâtea frumosului ar
tistic, spre a deveni mai 
bogaţi in cunoştinţele

Cum poţi să dezlegi Un 
nod bine făcut şi bine 
strâns ? Mulţi au încercat 
să-l: desfacă cu mâinile, 
l-au studiat, s-au învârtit- 
în jurul lui. s-au chinuit, 
dar în zadar, nodul nu a 
cedat. Unul însă a luat o 
sabie şt l-a tăiat, rezol
vând problema fără efort, 
doar cu inteligenţă şi non. 
conformism. „Nodul gor
dian" nu este. aşadar, nu
mai o frumoasă legendă 
despre iniţiativa umană, 
este şi Un tip de cunoaş
tere special, cară a jucat 
un rol considerabil în isto
ria spiritului uman. El de
fineşte toate cercetările 
victorioase care au plecat . 
de la un al* punct de ve
dere decât criteriile con. 
temporane. A neglija sau 
a ignora- absolut toate în
cerc rilc de -5 htţionar* ale 
unei probleme si a încerca 
din afară dezlegarea ei. 
pornind de la alte date, 
folosind alte instrumente 
de investigaţie, având o 
altă viziune globală asupra

noastre, in impresii şi 
porniri artistice.

Dar, să ne oprim puţin 
asupra actualei expoziţii 
de podoabe si accesorii 
ornamentale pe care cei 
trei specialişti ne-o oferă 
cu generozitate privirii, 
lată ce mărturisesc dân* 
sete despre o asemenea 
expoziţie„Itinerar!! i- 
maginare în lumea este

cialfi şi economică. Prin 
urmare, cu trimitere .chiar 
spre îndepărtate peri
oade istorice fi spre di
ferite straturi . sociale, 
această expoziţie încearcă 
să-şl îndeplinească rostul 
său instructiv şi educa- 

. tiv".
Dincolo de 9  oarecare 

notă de modestie ce m  
degajă din cuvintele or-.

La Secţia de Artă a Muzeului Judeţean

ticului, expoziţia organi
zată sub acest generic 
este o reflectare a unui 
aspect, ‘ doar, din cete 
multe, pe care ni le o- 
ferâ ocaziile festive. Săr
bătorile, îndeosebi, aduc 
şi bucuria pe care -o dau 
sobrietatea eleganţei ori 
eleganţa fantezista, legate 
de imaginar, de bunul
gust feb» arareori, de o 
anume condiţie materială. 
Aşadar, dincolo de o pri
mă vedere, etalarea „mă
runtelor" obiecte Jde po_ 
dqabă sau a accesoriilor 
ornamentale implică o 
alternanţă a frumosului 
vestimentar său de in
terior, cu o stratificare so-

ganfeatorilcr, se află Insă 
frumosul, opulenţa chiar, 
ce oara :ter izeazâ perioade 
de istorie. Aici totul este 
palpabil, fie că este vorba 
de podoabe din perioada 
daco-romană, . lucrate în 
argint, os sau bronz, fie 
de accesoriile vestimentare 
specifice perioadei te- . 
ddale (brăţări, inele, cer
cei, ace de păr, paftale). 
Reţin atenţia cSngfttorile 
ornate cu argint aurit sau 
coral, ornamente aşezate 
jpe material textil, ţesut 
cu fir de argint. Apoi; 
ornamente aduse din 
străinătate. — germane,' 
austriece. Atenţia se en
tuziasmează când dai de

podoabele populare de la 
superbele costume pădu- 
reneşti (cingători, salbe, 
ehei de balţ turnate în 
cositor sau alamă). Ală. 
turi se află frumoase po
doabe săseşti, ca o dovadă 
a convieţuirii întru artă 
cu populaţia 'românească, 
întâlnim astfel baticuri 
ţesute sau brodate în cu
lori contrastante dar to
tuşi calde, ornamente cu 
panglici specifice saşilor, 
salbe din metal, mărgele 
ş.a.

In ultima parte a expo
ziţiei ne sunt oferite po
doabe din secolele x ix  
şi XX — porţelanuri în 
care apar costume de e- 
pocâ, vaze şi seturi de 
farfurii, redând in desen 
personaje în veşminte di
verse. Aşadar, o expozi- 
ţie n&ordonată unei idei, 
unei idei generoase, o 
expoziţie cu atât mai va.

. latssaşlt eu cât aduce do
vezi de viaţă care nu s-a 
manifestat undeva la 
„marginea continentului" 
ci aici, într-un teritoriu 
de o înfloritoare civiliza
ţie a Europei.

MINEL BO»EA
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La vânătoare de noduri
lumii .— iată ce înseamnă 
tipul de „cunoaştere gor- 
dianică". Acest tip de cu
noaştere îl întâlnim în isto
rie mai eu seamă în epo
cile de tranziţie de la o 
cultură la alta. de la un 
stil la altul. Cunoaşterea 
gordiană presupune non. 
conformism, imaginaţie, 
risc, eficienţă 

Ca oameni, noi redesco
perim lumea pentru noi 
înşine, îi dezlegăm o parte 
din mistere pentru a ne 
afunda mai mult în necu
noscut, în iraţional. Civili
zaţia umană a creat1 atâtea 
lucruri, a scos la iveală 
legi fizice care guvernează 
universul şi te-a sintetizat 
In formule, te-a aplicat, a 
încercat să-şi regăsească 
originile, şi-a scris istoria 
şi s-a avântat In preziceri 
ale progresului viitor. Se 
cunosc atâtea lucruri şl. cu 
toate astea, câte mai sunt 
de descoperit: secretul in

teligenţei, ce e sufletul, 
unde e localizat, cum pu
tem ajunge la Marte eto 
La şcoală învăţăm cum să 
învăţăm, acumulăm cunoş
tinţe, dobândim instru
mente mentale de prelu
crai® si sintetizare, de ge
neralizai® a miilor de no
ţiuni, afirmaţii, • ipoteze, 
care ne trec pe la ureche 
şau prin faţa ochilor. în
văţăm poate şi câteva me, 
tode de cercetare a unor 
fenomene... încetul ru în
cetul devenim şelarii mo. 
deleter. Cunoaşterea a- 
ceasta prin intermediul 
modelelor este tocmai ti
pul de cunoaştere opus re
lei gotdianice. e o cunoaş
tere conformistă 

Insă marile spirite ale 
omenirii şi-au inventat pro
priile demersuri, şi-au ris
cat, în numele propriei 
creaţii, liniştea, familia şi 
chiar viaţa pentru că ima
ginaţia nonconformistă, se

tea de adevăr deveniseră 
o pasiune, sensul unic al 
existenţei lor. Nonsonfor- 
mismuî este riscant într-o 

. societate cu mentalităţi în
vechite, devenind de multe 
ori sinonim cu izolarea. 
De aceea," puţini se încu
metă să înoate împotriva 
curentului. Este groaza o. 
mului de a nu ieşi cumva 
din isteţ ie, de a provoca 
prefaceri rtorsle, sociale 
sau politica, cu preţul u- 
nor sacrificii prea mari.

„Nodul gordian" nu se 
epuizează niciodată. O e 
nigmă dezlegată aduce cu 
sine alte er.igme, aparent 
fără soluţie, pentru că oa
menii nu posedă suficiente 
cunoştinţe, nu a» instru
mente şi metode suficiente 
de perfecţionare. Când se 
găseşte cineva să taie no
dul cel mare, cresc ca dih 
apă altele mai încâlcite. 
Şi-atunci, care este scopul 
vieţii ? Să tai cât mai multe 
noduri I -

MONA JUŞCA,
■ studentă

Dih CELE MAI FRUMOASE PQEZU

IN BLUZA KEA ALBASTRĂ...
„In bluza mea albastră doarme — amintirea verii — 
De-ar fi să mor acuma, aş vrea să mi-O îmbraci. 
Ţii minte, ca o piele de-azur părea să-mi fie,
O za tremurătoare lăsând să rilHesfaci.
Spălată la favoare, uscată-n iarba caldă 
E toată numai susur şi foşnete. Duium 
De flori respiră încă prin firu-i de mătase 
ŞLo-nvăiuîe_ntr-Hn abur dc parfum.
In bluza mea albastră ca într-un câmp cu stele 
Răsună-un cor de greieri în nopţile prelungi.
Ce fericită-i casa în care tu cu mine 
Adormi In cântu-acesta şi-n vise-adânci «n-ajungi I 
Auzi te  povesteşte ursuzei mele haine 
De iarnă, în dulapul umbros şi taciturn:
Otel fluturând pe-o creangă albastră scânteiase 
O-ntreagă zi ca steagul de pace pe un tura.
Dea zeii să-atârzie, dar de mLar bate «sensul,
In bluza mea albastră aş vrea să mă îmbraci.
Să fiu ea-ntr-o vacantă, ţinându-te dă mână 
Intr-o fierbinte vară, prin ierburi mari cu maci".

DOINA SALAJAN

,,învăţământul bunedorean-!

tradiţie si continuitate
In această lună, Inspec

toratul Şcolar Judeţean şi 
" Clubul elevilor Deva au 
editat un pliant eviden
ţiind dezvoltarea învăţă
mântului hunedorean. Gei 
care Lau gândit mărtu
risesc că aU privit în 
perspectivă istorică in. 
văţăinântui, deoarece a 
constituit unul din prin
cipalele mijloace pentru 
- dtîy irea tr sd ţiiî t 

- limbii şî a întregii spiri
tualităţi a locuitorilor a- 
eeştui colţ de ţară. „Pe 
teritoriul Comitatului Hu
nedoara se întemeiază la 
1404—1405 de către că. 
lugărul Nicodim — Şcoala 
de pe lângă mănăstirea' 
Prislop. In a doua jumă
tate a secolului al XVIII- 
lea se înfiinţează şcolile 
grănicereşti de la Dobra, 
Ohaba, Haţeg, Baru Mare 
şi Sarmizegetusa. ţn 1850, 
biserica ortodoxă preia 
în seama sa : 20 de şcoli 
din zona Haţeg, 33 şcoli 
în zona Orăştie — Geoa
giu şi 17 şcoli In protopo
piatul Zarand". „în 1919 
în judeţ funcţionau 305 
şcoli, dintre care 269 ro
mâneşti*.

Şunt prezentate • apoi, 
prin câteva date de e. 
senţă (înfiinţare, pr Jfil, 
număr de clase, elevi, 
săli de clasă, personal) 
principalele instituţii şco.

i i  Im ■I
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lare ale judeţului. Este I 
vorba de Şcoala Normală J 
„Sabin Drăgoi*, Liceul | 
„Decebai", Liceul Teore- » 
tic „Traian", Grupul Şco- t 
Iar cu Program Sportiv, I 
Liceul de Artă, toate din * 
Deva, Liceul Teoretic „A- 1 
vram îancu* Brad, Liceul 1 - 
Teoretic „Antei Vlatett" ! 
Orăştie ş.a. Sunt amintite |  
cluburile elevilor şi copi- » 
ilor ce desfăşoară âctivu 
taţi extraşcolăre, taberele |  
şcolare, cluburile sportive » 
ale elevilor de la Deva. I 
Hunedoara, Petroşani. * 

Se oferă apoi date de-1 
spre reţeaua şcolară a ju_ , 
deţului- in actualul an |  
şcolar : grădiniţe, şcoli J 
primare, gimnaziale, li- |  
cee, şcoli profesionale, 1 
şcoli complementare, de>v* 
maiştri, cluburi ale ele-j 
vilor şi cluburi sportive, * 
unităţi de învăţământ j  
pentru copiii cu nevoi ’ 
speciale, un seminar teo- ţ 
logic monahal pentru fete I 
la Mănăstirea Prislop. J 

Se oferă astfel date < 
absolut necesare pentru î 
cel care ar dori să cu. |  
noască cum a evoluat re. * 
ţeaua învăţământului pre- | 
universitar hunedorean,,, 
puternica in toate mo- 1 
mentele istoriei acestui J 
ţinut. î

MINEL BODEA !

Printre cărţile de va
loare deosebită, apărute 
în decursul acestui an, 
poate fi luată In conside
rare ş| „In zodia exilu
lui", avăndu-1 ca autor 
pe Nicolae Ştroescu. — 

Stâmşoarâ Subtitlul, * 1*» 
mente de Jurnal" ne edL 
.ficâ asupra conţinutului 
alcătuit din. impresiile 
autorului în contact in
tens cu evenimente, oa
meni şl cărţi de valoare 
deosebită. Autorul ne 
este cunoscut prin edito
rialele sale radiofonice, 
încât nu ne surprinde 
predilecţia sa spre valo
rile spirituale d e . ordin 
religios  ̂de tot mai mare 
interes pentru vremurile

ce le trăim, fiind core
late problemelor şi eve
nimentelor politice de im
portanţă istorică. Astfel, 
ne explicăm succinta a- 
naliză: „Atât naţional — 
socialiştii cât şi comuniştii 
se lepădaseră total de 
ideea iudei creştine. Dacă 
In raport cu Dumnezeu, 
ideologia sovietică adap
tase calea totalei negări 
agresive, în  timp ce na
ţional — socialismul ră
mânea deschis unei reli
giozităţi păgâne, even
tual culminând nebulos 
inţr-un Dumnezeu al For
ţei, a exlsţaţ un punct 
de deplini concordanţă 1 
respingerea Iubirii creş.

NOTE DE LECTURĂ

tine". Consecinţele acestei 
înstrăinări de religie ne 

sunt cunoscute, culminând 
cu genocidul înfiorător.

Faptul că religia este 
factorul primordial in 
sprijinul omului, ne este 
redat astfel : „Ce poate 
fi mai umanist decât 
grija, de mântuirea omu
lui ? Cum ar putea fi 

justificai umanismul, dacă 
fiinţa care constituie cen
trala preocupare a lui nu 
ar merita şi nu ar putea .

/fi mântuită ? Umanismul 
gândit până la capăt se . 
întâlneşte cu religia".

Un ţnteres deosebit îl 
prezintă textul confrun
tării autorului cu două 
forţe religioase naţionale 
ale exilului, după cum 
urmează: ’ „în privinţa 
părintelui Calciu, a situa
ţiei lui actuale şi a destl. 
nulul misiunii lui, păre
rile coincid. Am vrea ca 
anticomunismul politic 
să nu-j acapareze prea

mult energiile. Maica A- 
lexandra s-a referit la o 
anumită ură care apare 
ia vorbirea Iul Calciu 
despre comunism. ' Noi 
respingem comunismul şi 
ne luptăm cu el, a spus 
Principesa, dar nu putem 
urî". Avem aici o stră
lucită lecţie de morală 
creştină pentru viaţa po. 
litică, atrăgând atenţia 
că iubirea creştină nu 
trebuie să lipsească nici 
în activitatea politică, 
ceea ce e de mare impor
tanţă pentru viaţa so
cială. Din păcate, chiar 
şi credincioşii uită de 
iubirea creştină, atunci 
când se angajează în lup
tele polittee.

Autorul atenţionează că 
şi în activitatea comună, 
de toate zilele, au loc 
înstrăinări de adevărata 
credinţă creştina, în situa
ţiile în care se menţin o~ 
bieeiuri strămoşeşti pre
mergătoare Creştinismu. 
Iui, întrucât „Insistenţa 

asupra permanenţelor pre
creştine riscă să devină 
un apel tacit sau voalat 
la permanetizarea .vo
luntară în cultura româ
nească a acestor compo
nente, în detrimentul pre. 
zenţei şi chemării creştine 
cu toâtă jerba ei de va
lenţe imanente fi trans 

, cendente".

Pr. dr. IO AN RUDEANU

*



Din
Hong Kong-ul oferă la export., 

militari nepalezi
Hong Kong-ul trăieşte 

ultimii ani în care dea
supra colinelor sale mai 
flutură steagul britanic, 
celebrul „Union Jack". 
în 1997, după cum se
şţie, această colonie a 
MajeştăţiJ Şale va reveni 
la China şl acest eveni
ment preocupă de pe a- 
.cum foarte serios întrea
ga „business community" 
a „dragonului" asiatic. 
Şi nu- doar întreprinzăto
rii capitalişti sunt în a- 
lertă, ci şi alte numeroase

pături ale populaţiei care 
simt de pe acum apro- 
piindu-se spectrul şoma
jului între acestea şi 
mândrii gUrltha, milita-' 
rii nepalezi care timp de 
170 de ani au apărat cu 
arma în mână posesiunile 
Coroanei.

‘ Brigada gurkha eupprtă 
acum o veritabilă deci
mare, ca urmare a redu
cerii drastice a bugetului 
pentru apărare al Marii 
Britanii şi a dispariţiei 
bazei militare din Hong

Kong. De la 650# de oa
meni, trupele gurkha se 
vor reduce deja în 1995 
la doar 2500, situaţie în 
care brigadierul; general 
Mervin Leo a hotărât să 
„scoată pe piaţă" batalioa
nele sale. Şi să le ofere, 
,4a Cheie", celui care are 
cea mai mare nevoie de 
asemenea soldaţi super- 
instruiţi: GNU.

Gurkha, după părerea 
oficialităţilor britanice, 
sunt, prin spiritul lor de 
disciplină, curajul şi pre

gătirea lor, numai buni 
pentru a ţine la distanţă 
miliţiile rivale în con
flicte că cel din Soma
lia sau fosta Iugoslavie. 
Şi, in plus, asigură ace
laşi LEE, î vorba şl de 
nişte oameni foarte tole
ranţi. O afirmaţie cu care 
s.ar putea ca argentinie
nii, care au avut de-a 
face cu „blajinii" nepa
lezi în timpul conflictu
lui din insulele Falkland, 
în 1982, să nu fie tocmai 
de acord.

„Dragul conducător" 
reapare 

în fotografie
Kim Jong II nu vorbeşte, Pentru a compensa pu, 

dar continuă- să facă să ţin această zgârcenie Ia 
vorbească despre el pe a- VOrbă, agenţia nord-co- 
nalişţii care urmăresc- e- j-eeană de presă a difuzat 
voluţiile din viaţa politică jn schimb o fotografie în

moartea,1 fn S ?  trecu? care »draeul conducător"*
> a „marelui conducător" p»meşte un buchet deî
> Kim II Sung. In vârstă flon de la un soldat. Fo-
> de 52ani, fiul iegendaru. tografia a fost pusă la 
■* lui lider nu şi-a primit dispoziţia ziariştilor prin
> încă oficial învestitura de intermediul Ambasadei 
2 şef al statului, lucru pe din Tdkyo. „Tânărul" Kim 
2 cam mulţi îl vedeau rea. nu a fost văzut în pu_
2 U2»* cu ocazia , Anului blic din octombrie tre-

. t  NOU- Dar Cei ca!e cut, circulând Zvonuri
> teptat eu atenţia încordată conform cărora ar fi bol-
2 tradiţionalul discurs din , . . . . , ..
> 31-decembrie, au trebuit nav de de £
■* să-şi recunoască dezamă. Fapt c te atf.
î girea: Kim Jong II s-a pyo«gyang care afirma
* rezumat să transmită po- că „dragul conducător" e
* porului său, prin radio, doar încă în doliu după
< doar trei cuvinte: „An moartea tatălui, „marele 
] Nou fericit I", -conducător".

„Testamentul" 
Iul Mitterrand
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Din nqu Mitterrand, din 
nou boala Sa şi presimţirea 
sfârşitului captează intere
sul francezilor. După „Jur
nalul apocrif al unui Pre
şedinte", publicat in urmă 
cu doi ani, după colocviile 
privind credinţă şi lumea 
de dincolo, cu Jeân Guit- 
ton, un nou presupus testa
ment devine un caz edito
rial la Paris,

Se numeşte chiar . aşa 
„Testamentul meu", un vo
lumaş proaspăt ieşit de 
sub tipar care urcă rapid 
în clasamentul vânzărilor, 
favorizat fără îndoială de 
misterul care îl însoţeşte. 
Patronii de la „Editions du 
Rocher", editura care I-a 
tipărit, afirmă că au primit 
manuscrisul prin poştă de

Există şi închisori de „maximă 
insecuritate", in Anglia!

Faima englezilor de a 
avea locurile de detenţie 
cele mai prost păzite din 
lume s-a consolidat serios- 
zilele trecute. Trei' deţi
nuţi foarte periculoşi — 
doi asasini de drept co
mun şi autorul unui a- 
tentat cu bombe care a 
mărturisit executarea sau 
proiectarea a nu mai pu
ţin de 212 acte criminale 
— au reuşit să evadeze 
din ceea ce, cu ironie, 
este numită „închisoarea 
de maximă siguranţă" din 
Parkhurst. Ultimul din
tre cei trei este un stu
dent în vârstă de 25 ani, 
condamnat în 1989 la în
chisoare pe viaţă după* ce 
a făcut să explodeze o 
bombă, confecţionată de 
el însuşi, pe o stradă a- 
glomerată din Liverpool, 
cu scopul declarat de a 
provoca un masacru. Tot 
el a mai avut la activ 
tentative de omucidere în 
masă cu ajiftorul unui

I

cestor măsuri s-ar putea ; 
să-l atingă şi pe el în- |

virus şi al ciariurei de 
potasiu, la prOces auto- 
definindu-se ca un admi- suşi, aşa cum cer paria- *
rator al lui Hitler şi sus- mentarii din opoziţie — >

laburişti şi socţaLdemo- I 
eraţi. Şi nu numai pe el, î 
ci chiar şi pe premierul |  
John Major, într-un mo- J 
ment în care impopulari- |  
tatea sa a ajuns la coter î 

rea Mânecii), gravele re- . maxime. |
volte ale deţinuţilor iz- Faimosul slogan istoric ! 
bucnite două nopţi con- aj conservatorilor, „lege I
secutiv în închisoarea de şj ordine", a devenit în *
la Everthorpe (din Scoţia) fapt un adevărat călcâi I
şi sinuciderea într-o în- 1
chisoare din centrul An-

la Veneţia, însoţit de e 
scrisoare a unui anume 
„Mirtillio M.“, prin care 
se afirma a-1 fi primit 
chiar din mâinile Preşe
dintelui. O afacere impro
babilă, chiar dacă nu lip
sesc unele elemente me
nite să-l dea o oarecare 
Credibilitate, fiind adevărat 
că lui Miţterrand îi place 
să facă adeseori. vizite pri
vate de 2—3 zile la Vene
ţia. Unele amănunte însă 
fac să se creadă că autorul 
textului ar putea fi cineva 
din anturajul prezidenţial.

Dar atunci, de ce atâtea 
mistere 7 întrebare legiti
mă, cu atât mai mult cu 
cât „testamentul" este lip
sit de revelaţii spectacu
loase, finalul — întrebare 
nefiind deloc unul surprin
zător: „Ar trebui să de
misionez? Din înţelepciune? 
Din tact politic 7 Din ca
uza oboselii ?"

Acestui triptic interoga
tiv cititorii i-ar putea a-
dăuga poate încă o intero
gaţie: şi dacă totul n-ar 
fi decât o speculaţie co
mercială ?

ooo<x*CfCseyoc>ociOt *-# x* îcrjĉ
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FLASH STORY j
Chestiuni de familie — 1 î

New Belhi. In India este văzută încă drept ' 
partidul de guvernământ, figura cheie a politicii | 
Congresul I (îl aminteşte „celei mai mari demo- I 
pe Indira Gandhi), a fost craţii ‘ din lume". Italo- j 
învins în alegeri în trei irîcnanca a refuzat însă I 
state. Pentru a cere sfa- repetata ofertă de a pre- J 
|uri, dar şi pentru a fi zida partidul soţului şi |  
Consolat, primul ministru soacrei sale. După surse J

Is-î%. _______  __ ___ _____
|  Rao a- mers în vizită la bine informate din New I
I ^  -  se ocupă acum *origine 

Rajiv, cel asasinat 
1991. Ca urmaşă a

de pregătirea lansării în
dj. politică a Ultimului vlăs-

I

pastiei Nehru — Gandhi tar fll „Dinastiei", fiica j 
care a condus India mai în vârstă de 23 de ani a j 
bine de 40 de ani, Sonia lui Rajiv, Pryanka.

Chestiuni de fam ilie— 2 j
Islamabad. Întâlnirea priză. Interlocutorul lor ! 

urma să fie cu ministrul nu era membru al gu- J 
comerţului din Pakistan, vernului, ci nimeni altul J 
Ahmed Mukhtar, convor" decât domnul Asif Zar- ţ 
birile urmând să aibă dări, soţul lui Benazir. * 

|  Ioc în reşedinţa primului Ministrul Comerţului se t 
; ministru Benazir Bhutto. ®fia Şl el _ acolo, în spa- I 
I Dar când — după reia- tele lui Zardari, într-o -
1 tarea din foartn rertreul K S  J

„Far Eastern Economio „î* L7, |
industriaşii doamn€I Butto» care nu |  inuustnaşn însărcinări oficia-!ReView"

convocaţi pentru a-discuta le> pare a f{ ?eful din I
despre criza din sectorul umbră a cel puţin câte- !
textil s-au aşezat ia masa va ministere, şî poate |
de lucru, au avut o sur- că nu numai. *

ART STORY
WHITNEY REVINE PE ler.ul nemilos din ^C’era 

PLATOU una volta il West" alita
Whitney Houston a re- «5

venit pe platoul de fii- murd' la vârsta de 80
mare. După marele suc, a^ n n *»
ces din „BodygUard" şi "°.apte a ^  ^  f  
după ce si-a lăsat fanii TCoU'nţa “  dm. Lofs f n2e'  
să o aştepte câţiva ani l* l 3 ? PT
(răstimp in care a deve. vocata de un f nf r Pul'  
nit mamă), frumoasa cân- mo"ar «aşnosticat cu un 
tăreaţă şi actriţă a accep- aa m urma, dar care nu-1 
tat un nou rol de film.. împiedicase ^sa lucreze 
E vorba de un remake du- p^na 1,1 ultima clipă : 
pă „Bishop’s wife" („Soţia 
episcopului"), film sem
nat in 1947 de Henry 
Koster. Noua versiune va 
fi una „all black", deoa
rece alături de Houston 
va apărea tot iţn actor 
de culoare, Denzel Was
hington : ea1 în r<dul in- 
terpretat odinioară de Tom Cruise şi Meryl Stre- 
Loretta Young, el în lo- ep au ac.cepp5,t sa inter-

tocmai terminase filmă
rile la un nou western de 
Sam Raimi,

CRUISE SPION, MERYL 
STREEP VRĂJITOARE

Continuă „Operaţiunea 
Nolstalgie" la Hollywood.

cui lui Cary Grand sau 
al lui David ^Niven.

A MURIT STRODE, 
PRIMUL COW-BOY 

NEGRU ■

preteze în filme scrise 
după două ‘celebre ■ serii; 
t.v. din anii ’7ff. Cruise a 
primit 12 milioane de do
lari de la Paramount 
pentru a aduce pe ecran 
un clasic al serialului de 

Woody Strode, primul aventuri, „Misiune impo- 
cow-boy negru din istoria sibilă". Iar Meryl Streep 
cinematografului, omul îşi va abandona agenţia 
căruia John Ford i-a în- de Investigaţii pentru a 
credinţat rolul sergentu- deveni Samantha, eroina 
lui Rutledge în clasicul din „Bewitched" (Vă mai 
„Blestemaţii şi eroii" din amintiţi.'- „Ce vrăji a mai 
1960, cel care a fost kil- făcut nevastă mea?")

ţinând că toate acţiunile 
sale se datorează faptului 
că „urăşte omenirea".

Evadările de la Park
hurst (penitenciar situat 
pe insula Wight, din Ma

Un război, nedeelarat, 
cu 40000 de morţi în 1994

gliei a „monstrului din 
Gloucester", Frederick 
West, au pus autorităţile 
britanice într-o situaţie 
foarte delicată. Pentru 
Michael Howard, minis
trul de Interne, care are 
în subordinea sa şi.siste
mul penitenciar, 1995 nu 
putea începe mai rău. 
„Cei răspunzători — a 
spus el — va trebui să 
fie demişi". Dar valul a-

al lui Ahile pentru gu- J 
vern, câtă vreme crimina- | 
litatea în Marea Britanie * 
e departe de a fi în scă- | 
dere, iar nesiguranţa în- » 
chisorilor a devenit cro- | 
nică. >

Or, Major ştie că dacă | 
procesul de decădere a » 
sistemului judiciar, în J 
ansamblu, nu va fi oprit, ' 
următorul cap destinat să j 
cadă, după alegeri, va fi ' 
al său !

Numărul persoanelor u- 
cise în Algeria în Ciocni
rile dintre forţele de or, 
dine 4 şi fundamentaliştii 
islamici ar fi fost în anul 
trecut de peste 40 0#0. A- 
ceastă estimare a apărut la 
29 decembrie în cotidianul 
francez „Le Parisien" dare 
a intrat în -posesia unui 
raport secret al armatei al
geriene. Printre Victime cea 
mai mare parte— ̂25g00 — 
o reprezintă civilii, ucişi 
întâmplător în timpul 
schimburilor de focuri. în 
ceea ce priveşte părţilş a- 
flate în luptă în acest ne
declarat război, poliţiştii 
au avut cele mai mari 
pierderi în luna septembrie

(504 morţi), iar integraliş- 
tii în august (1824 morţi), 
raportul Statului major 
subliniind că săptămânal 
100#—1200 de cadavre sunt 
adunate de pe străzi şi în
gropate în gropi eemune. 
Dar, cum nimeni nu are' 
curajul să revendice -acele 
trupuri, ele oficial su e- 
xistă, nici măcar în ra
poartele cotidiene ale Jan
darmeriei.

Un fenomen cu totul 
semnificativ, semnalat în 
raport, este numărul mare 
âe dezertări, nti atât din < 
dorinţa soldaţilor, a jandar
milor sau a poliţiştilor de a

trece „cu, arme şi bagaje" 
în tabăra integralistă, cât 
datorită dezgustului de a 
lua parte la o represiune 
tot mal feroce şi mai lip
sită de orizont. Oiicial ar 
fi vorba de 1782 de dezer
tări (cele mâi multe din 
poliţie — 1019), cifre care 
completează un bilanţ tra
gic şi care, cel puţin în 
acest caz, nu mai poate 
fi pus pe seama ziariştilor 
alarmişti care ar voi, cum 
s-a repetat deseori la Al
ger, să discrediteze în ochii 
opiniei publice . actualele 
autorităţi.

AGENŢIA STORY PRESS
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REFLECŢIA SAPTAMANII 
♦  „Când cotidianul vi se parc sărac, nu 

învinuiţi; acuzaţi-vă pe voi, spuneţi-vă că nu 
aveţi destul har pentru a-i evoca bogăţiile; căci 
pentru un creator nu există sărăcie, şi nici vre
un loc sărac si indiferent". -

RAINER MARIA RILKE
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TREI SECOLE DE PARADOX

•  „Orgoliul celor mici constă in a vorbi totdea
una despre persoana lor, şi a celor mari, de a nu 
vorbi niciodată”.

VOLTAIRE
•  „Tot omul e ros de un vierme şi obsedat de 

un el însuşi inexistent, de ceea ce ar ii dorit el să
fie“. "A

ARGIIEZI /
•  „Voieşti să cunoşţi lucrurile? Priveşte-le de 

aproape. Vrei să-ţi placă ? Priveşte-le de departe". î
CARAGIALE

•  „Pentru fiecare lucru pe care l-ai ratat, ai câş
tigat altceva, şi pentru fiecare lucru pe care îl câş
tigi, pierzi ceva".
' .• -  EMERSON ■ , u ■

•  „Bărbaţii se călătoresc fiindcă sunt obosiţi, fe„ 
meile fiindcă sunt curioase. Şi unii şi alţii sunt de- ţ 
zamăgiţi".

OSCAR WILDE 
Selecţie de 1L1E LEAHU

Vine primăvara...
Foto PA VEL LAZA

„MURPHY, S.A.“

MEZOTERAPIA ŞI EFECTELE EI
Intr-o mică localitate din Franţa, Bray-et-Lu, doc. 

torul Michel Pistor avea printre pacienţii săi un cizmar 
surd pe care il îngrijea de câtăva vreme. Suferea de 
astm şi pentru aceasta medicul îi făcea injecţii cu pro- 
caină şi cu alte produse în doze infime. Un fel de acu
punctura combinată cu homeopatie. într-o zi, pacientul 
ii mărturisi: „Ştiţi doctore, azi noapte am auzit ceasul 
pentru prima oară după 15 ani !'*. Dr. Pistor înţelesese 
că era pe punctul să- facă o descoperire interesantă. în
cepu să testeze sistematie tratamentul său, iar rezultatele 
se dovediră atât de bune injectând soluţiile din ce în ce 
mai aproape de punctul dureros, încât faima sa se 
răspândi repede. Mezoterapia (în greceşte mesos înseamnă 
mijloc), tehnica constând în „surprinderea"" durerii în 
„mijlocul" ei, îşi făcea intrarea în arsenalul metodelor 
noi de tratament. Se afirmă că prin injectarea cu 
ajutorul unor ace foarte scurte (4—6. mm lungirile) şi doze 
infime de medicatnente, dar pe bază de procaină, Se ob
ţin rezultate deosebit de eficace în vreo sută treizeci de 
afecţiuni: lombagii, artroze cervicale, migrene, sciatică, 
etc., aşadar afecţiuni în care rolul principal îl deţine 

—-——  durerea. (N.Z.)
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LEGILE DE BAZA A- 
LE ANALIZEI INSTAN
TANEE ALE LUI MAR- 
Tlfc.

1. Legea efortului una.
nim: In orice grup dat, 
cei mai mulţi vor face cel

3. Legea ameninţării 
primare; Oamenii văd 
ceea ce au fost obişnuiţi 
să vadă. Ei refuză să va
dă ceea ce nu se aşteptau 
să: vadă; _ a- !. ■

4. Legea întâmplării:
mai puţin şi cei mai pu- Consecvenţa este produ-
ţini cel mai mult;

2. Legea măririi com
plexităţii : Nimic nu eşte 
de ajuns de simplu pen
tru a nu putea deveni 
complicat;

sul minţilor mici;
5. Legea răspunsului 

instantaneu : Un răspuns 
rapid valorează cât o mie 
de răspunsuri logice. 
Selecţie de ILIE LEAHU

•  Mark Twain a scris 
odată un articol veninos la 
adresa lui X. El îşi înche
ia articolul: „Domnul X 
nu merita nici să fie’ scui
pat mâckr"...

Dat în judecată, Twain 
ă fost obligat să retracteze 
cele afirmate. Aşadar în 
ziar a apărut: „Retractând 
cele scrise zilele trecute 
despre domnul X şi anume ; 
că nu merită nici să fie 
scuipat, declar azi contra
riul : Merită 1“

cu oameni
•  înţr-o discuţie între 

artişti, un înfumurat de 
pianist spune: .;

— La toate concertele 
mele vine atâta lume, în_ 
cât e o îmbulzeală pe co
ridoare, până să ajung în 
sală, nemaipomenită.

Ironic, Paganini, care era 
de faţă, spuse :
— La concertele mele

vine în schimb atâta lu
me, încât tocmai eu sunt 
silit să stau în picioare...

•  Intr-o scară. Ia o pe
trecere, se afla şi Marconi 
— vestitul om de ştiinţă 
italian. Lângă el, o doam
nă de’o rară urâţenie nu 
făcea decât să laude cinstea 
femeilor, considerând-o cea

mai mare virtute. Agasat 
peste măsură de insistenţa 
acelei femei urâte, Mar- 
coni ii elucida punctul său 
de vedere:

Pentru ca cinstea u- 
nei femei să fie o virtute 
este absolut necesar ca fe
meia să fie frumoasă. In 
caz contrar, ce merit ar 
putea avea?! -■ " -

Culese de ILIE LEAHU

Bucurii cotidiene
A In această lume prag

matică în care căutăm 
mereu bucuriile materiale 
şi fizice, uităm bucuriile 
mărunte, de fiecare zi, 
pentru care ar trebui să 
ne ştim bucura. In zori 
ne trezim aproape supă
raţi pe ziua care începe,

CLEPSIDRA
obosiţi la gândul poveri- 

• lor ce ne aşteaptă peste 
zi şi nu ştim să ne bu- 

, curăm pentru lumina din 
zori, pentru că pur şi 
simplu rje-am trezit şi 
uităm să-i mulţumim par
tenerului de viaţă că e- 
xistă şi e mereu lângă 
noi. Cât de uşor ne supă
răm. Copiii poate cer prea 
multe,’ nu ne mai jucăm, 
nu ne mai bucurăm îm-

1

preună cu ei. Suntem din 
ce în ce mai nervoşi, mai; 
nerăbdători. Dăm vina 
pe situaţia materială, pe 
guvern, pe cei din jur, 
ne răzbunăm pe cei apro
piaţi, găsim vina în în- 
treaga lume, doar in a_ 
dâncul din noi nu ştim- 
să privim. Am uitat de 

mult să mai fim copii, am 
uitat ce e bucuria mă-, 
runtă a zilei de azi. O, 
vorbă bună, un zâmbet 
cald, s strângere de mână 
prietenească, o floare, 
cerul albastru, ochii de 

.copil şi veselia molipsi
toare a adolescenţilor, apa 
dătătoare de viaţă şi care 
spală murdăria. Soarele ce 
răsare pentru toţi ,1a fel 
şi aerul ce-1 respirăm, a- 
tâtea bucurii cotidiene...

INA DELEANU

I U M O R . . .  N E G R U I
%ti — Scumpule, întotdea- ştii că de fiicare dată S

I una când eşti plecat în încerc să mă întorc mal I 
, delegaţie sunt teribil de . . . *
| neliniştită 1 devreme acasa !
' — Nu te mai frământa v<**. tocmai aici e |
I atâta, draga mea I Doar problema.!. !,
! J. mmm # mmm a mmm « mmm a mmm a mm a mm m aam • m̂mt a mm • amm a mmm a mmm

Desen de CONSTANTIN ’GAVRILA

fică la cote superioare; 8) Zeu rompn al 
începutului şi Sfârşitului 'Ştihuitor mo- 
dern, semnatarul pbeziei ;,Sania" (Dimi- 
trie); 9) Mare poet latin Care ne-a lăsat

Pastel de iarnă
ORIZONTAL: 1) Liric român contem

poran (Dan) care, în poezia „Un bucium 
sună departe", afirmă : „E-atâta linişte, 
acum, încât parcă ar ninge"—  Poet ca- 
zah (1845—1904), autorul volumului „Iar
na"; 2) .Sămânţă sub zăpadă" este un 
titlu din creaţia acestui poet maghiar 
(1877—1919) — „La un fulg de...“ este ti
tlul unei poezii de Dumitru Th. Neculuţă;
3) Din creaţia acestui poet (Mihai) amin
tim versurile intitulate „Drum de iarnă"
— Popă stabilit pe o arteră bucureşteană;
4) Reprezentare originală pentru o mi
noră... ingenuă I — Autoarea poeziei „Vis 
cu zăpadă" (Lucia N.); 5) Avanpost in
fatuat cu investigaţii atmosferice — Corn* 
pozitor român (Adrian, n. 1928), autorul 
partiturii corale intitulate „Zăpezi"; 6)
Scriitor rus (Ivan A.>, semnatarul poeziei 
„Zăpezile" — Vechea capitală a Bearnu- 
lui, staţiune climaterică de iarnă; 7)
„...ninge", melodie de Dan Stoian pe ver
surile lui - A. Felea — Apariţie discogra-

-A : . 'A A \  ’ ■ ' \  ,y . : : . , - ' - .
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poemul „Iarna la Tomis" — Bis inter
pretat da capo al fine; 10) Termen dş re
ferinţă încadrat în obiectiv — „...zăpezii", 
volum de versuri semnat de Iile Dan 
(neart. pl.). . v

VERTICAL: 1) Liric contemporan (O- 
vidiu), autorul poeziei „Port în ninsoare" 
— Scriitor român de naţionalitate ma
ghiară, semnatarul volumului „Ghioceii 
de zăpadă" (Andor); 2) Autoarea povesti
rii „O ninsoare de neuitat" (Anişoara) — 
Curse captivante, desfăşurate iama la 
copcă; 3) Cunoscută biserică din Praga — 
Din creaţia acestui liric (Valeriu), cităm: 
„Duc. munca de scafandru-n mister de 
rău şi bine/Şi fauna mi-o caut prin alge 
şi zăpezi" („Trecere"); 4) Clasic al liricii 
noastre, autorul poeziei „Fulgii" — Puncte 
de reper în escaladarea dealului!; 5) Al
bastrul pur în toponimia spaniolă — Ve
tust mod de a realiza o fuziune elemen
tară; 6) Agent de schimb operând la dru
mul mare — Scriitor contemporan (Va
lentin), autorul povestirii „Insomnie hi
bernală"; 7) Vapori de apă, ajunşi fulgi 
de zăpadă ! — Liric contemporan (Theo-

dor), semnatarul poeziei „De iarnă"; 8) 
Din creaţia acestui poet (Ion), menţionăm 
titlul „Panoramă-n duft' de zăpadă" — 
Fluture lansat pe calea mişcătoare a va
lurilor; 9) Imperativ in materie de trans
port...' pe zăpadă! —- Autoarea poeziei 
„întoarcerea din zăpezi" (Rodica); 10) Cu
noscut compozitor de muzică uşoară, că
ruia îi aparţine melodia „Un fulg de nea" 
— Ipostază onorantă pentru Albă ca ză
pada. (pl,).

DICŢIONAR: JAN, TYN, AZUL. CIM.

VASI LE MOI.ODEŢ. .

DEZLEGAREA CAREULUI 
„CAMUFLAJE" APARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTĂ TRECUTA;

1) PĂIENJENIŞ; 2) OVAŢIONATE; 3) 
VELA — COPAN: 4) ERATA — ŢARI j 
5) ST — ERA — LIN; 6) TIV — FILM — 
A; 7) IZOLAŢI -  AT ; 8) ŢAŢĂ — ;’AA 
CUM A; 9) ORAŞE*’— ARAT; 10) RETI
PĂRIRE. A v

B aT * a a B a \
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BAMBATA, 28. 91

. *,00 Videotext, Bursa de
Mărfuri Timişoara. Mica 
publicitate. Anunţuri: 10,00 
Observator — Antena 1; 
11,00 Puls —> poluarea 
«oastră cea de toate zilele 
(dezbatere in studio); 12,00 
N a  artistic: Atacul săl
batic; 13,30 World net. Bit, 

texan din Austin. ’

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMANO AMERICANĂ

s.rJ.
3700 DEVA.Str.Al. Neptun BL 35. Sb. D. Ap.«l * TH /Faxh$4 rm 82 OS. 6kg£05 

v a C1JEDIT BANK Cano 4010040014 tn ten 4020040014 ftXn v5l»î

770 000 lei 
930 000 lei 

4388 lei 
1 top/8850 lei 

1 top/17280 lei

• DUMINICA, 2f. 01 -

’ MO Videotext Bursa de 
Mărfuri; 10,00 Observator 

î -  Antena 1: 11,09 Weekead 
magazin (reluare); 12,30 
FitmarUstiC: Detroit 9000: 

;t4j)0 Wpridneţ. O femele 
şef de trib. '

S .C . Q U A SA R  E L E C T R 0 S .R .L .
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEIÎJFAX 611261 614963

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare color MegaviStOfl ,

G o ld sta r , S a m s u n g
* Maşini de spalat automate *
* frtgidere oonfle|atoare ARCTIC
* Toata gama de produse electrocasnice

ROWENTA,PHILIPS
* Casete audio si video RACK’S

VINDE DIN STOC:
Telefon/fax Bell Line 1500 
Telefon/fax/robot Bell ÎAne 1900 
Role fax
Hârtie Nopa fix A4 pentru copiator 
Hârtie Nopa fix A3 pentru copiator
Calculatoare de birou Aurora, cu bandă, 16 digiU 180 000 lei 
Dischete calculator 3M, TDK, 3,5“ 1775 lei
Calculatoare PC386, 486; imprimante Star 9ACE, 24 ACE, la
ser.
Calculatoare de buzunar 8, 10, 12 digiti.
Telefoane, telefoane fără fir, roboţi telefonici.

Preţurile nu includ TVA.
SOCIETATEA COMERCIALA RECEP INTERNATIONAL 

,L. VA AŞTEAPTÂ III ' (14):

i
1
1
1

i
I
I
I
I

S.C. „AUTOCETATE“ S.A. DEVA 

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI 

Str. Ulpia, nr. 15 

ANUNŢA

începerea unui nou curs de şcolarizare in 
vederea obţinerii permisului de conducere cat. 
„B", in data de 6. H. 1995.

Preţ acceptabil! '
; Relaţii la tel. 615334.

I5:4 ,
I 

I- 4 -.
I« -
I

S.C. „CETATE" S.A. DEVA

Str. Mureşului, nr. 4 ^
Achiziţionează grâu STAS Ia preţul de 220 i 

lei/kg şi porumb. STAS Ia preţul de 180 lei^kg. ţ
: fnfAVtntiiSi lo fol A1 499C1 ccmlrîoiiil -oW>-**out5_ 5

zionare.
Informaţii la tel. 614225, serviciul aprovi- i

(5586) ->

S.C. „SCORPION COMPANY" 
HUNEDOARA

Vă oferă:

— 870 lei
— 850 lei 
**• 86» lei

— 2 700 lei

1

•  Rom 0,5 1
•  Vodcă 0,5 1 c 
l i  Făină import >! 55
•  Ulei import 11
•  Citrice
•  Banane
Preţurile includ T.V.A.
GARANTAT, CELE MAI MICI PREŢURI! 
Informaţii: Hunedoara, str. C, Bursan, nr. 

1. (Centrul vechi), tel. 054/717438. -

S.C. „CETATE" SA . DEVA 

Str. Mureşului, nr. 4
O feri cu  livrare imediată orice cantităţi de:

•  făină — albă
•Tăina — albă „000“ (nula) r
•  gris alimentar
•  germeni de grâu

Pentru relaţii: tel. 614225, serviciul aprovi
zionare. “ (5586)

*
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LUNI, 30 IANUARIE 

TVR 1
> 13,00 Actualităţi; 13,10 Interferenţe;
14.10 TVR Iaşi; 14,50 TVR Cluj-Napoca; 
15.25 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 
1640 Avanpremiera TV; 16,25 Turism Şl 
agroturism; 17,00 Em. în limba maghiară;
18.30 Legenda lui Zorro (d.a.); 19,00 De 
luni până luni; 19,30 Fata şi băieţii (s);
20,00 Actualităţi, ţpeteo, sport; 20,45 Curbe 
periculoase; 21,40 Transfocator; 22,05 Tea. 
teu liric; (/,05 Actualităţi; 0,25 Cultura în 
lume.

TVR 2
12,20 Ski alpin CM, Sierra Nevada;

14.10 Politica între ideal şi real; 14,40 Vi- 
deoteca melomanului; 15,10 Instantanee a. 
şnericane; 1540 Atlas (r); 1640 Desene a- 
nimate; 16,30 Fiicele doctorului (s); 17,00 
|n  direct economia; 17,40 Aur şi noroi (s); 
*8,30 In faţa Dvs.; 20,00 Actualităţi; 20,40 
Arte vizuale; 21,00 TVM — Mesager; 2140 
Tribuna non-conformiştîlor; 22,00 TV 5 E- 
ucope; 22,30 Sgnta Barbara (s); 23,15 Re. 
priza a treia; 0,00 Marea explozie (do); 
840 Jazz club. ■

j- Marţi, 3i ianuarie

1 !. TVR 1 -

7,00 TVM — Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine ; 11,05 Barocco (f/r); 12,55 Desene 
animate; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR laşi 
şi Ctaj-N.; 16,19 Fii tu însuţi!; 17,00 Con. 
Vieţuiri; 18,00 Totul despre muzică (cs);
18.30 Legenda lui Zorro (da.); 19,00 Clio;
19.30 Fata şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,45 Parfum de femeie (f); 
22,35 Reflector; 23,05 Muzicorama; 23,35 
Actualităţi; 23,55 Gong; 0,25 Pagini cele- 
"bre în transpunere coregrafică.

TVR. 2

[ , 7,00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10,99 Telejurnal Woridnet; 10,30 Tbalas&a;
11.30 Da.: 12,00 Videociipuri; 12,20 Ski 
alpin CM; 14,00 Actualităţi; 14,10 Piane- 
farii; 15,00 Limbi străine (r); 16,00 Desene 
animate; 16,30 Fiicele doctorului (s); 17,00 
Măseaua de minte; 17,40 Aur şi noroi (s);
18.30 23 de milioane; 20,00 Actualităţi; 
20,40 Ritmuri muzicale; 21,00 TVM — Me
sager; 21,30 între da şi nu; 22,00 TV 5 
Europe; 22,30 Credo; 23,45 Eurogol.

MIERCURI, 1 FEBRUARIE

TVR 1

7,30 TVM — Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,20 Mai. 
danian (d.a./r); 10,50 Videolexicon: litera 
P; 11,Şp Moda pe meridiane (NBC): 12,20 
Aur şi noroi (s/r); 1340 1001 audiţii; Bora 
Popovici; 14,10 TVR laşi şl TVR Cluj-N.;
16,10 Magazin sportiv; 17,15 Alfa şi Ome
ga,,.; 18,00 De la lume adunate...; 18,30 
Legenda lui Zorro (<La.)a 1940 Sensul
schimbării (mag.); 19,30 Fata şi băieţii (s);
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Dr.
Quinn (s., ep. 36); 21,40 Muzică populară; 
21,55 Fotbal; 0,10 întâlnirea de la miezul 
nopţii; 0,50 Jazz-fan. __, ‘ ■

7,00 La prima eră; 9,15 Ora de muzică;
10.00 Telejurnal Woridnet; 10,30 Caleido
scop; 1140 Doi.; 12,00 Gong (r); 1240 Pa. 
gini concertante; 13,OQ Mag. satelit; 1440 
Serialul serialelor; 15,00 De lingua latina; 
1540 Paradisul recuperat; 16,00 D.a.; 16,30 
Fiicele doctoralul (s): 17,00 Mal eco; 17,40 
Aur şl noroi (S); 18,30 Em. In lb. maghiară;
20.00 Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale;
21.00 TVM — Mesager; 2140 Pro Memo. 
ria; 22,00 TV 5 Europe; 2240 Santa Bar
bara (A; 2345 Orizonturi ’95; 045 Patinaj 
artistic CE, perechi.

JOI, 2 FEBRUARIE

TVR 1

7,00 TVM — Telematinal; 8,30 La prima 
Oră; 9,15 Santa Barbara (s/r): 10,05 Limb; 
străine; 11,05 Aur şi noroi (s/r, 2 ep.); 12,45 
Maidanian (dA/r); 13,15 1001 audiţii; IU» 
Actualităţi; 14,10 TVR iaşi şi Cluj-N.; 16,10 
Divertisment injernaţional; 16,40 Sub sem

nul întrebării; 17,40 MUpuum; 1845 Le. 
genda toi Zorro (d.a.); 1940 Medicina pen. 
tru toţi; 1940 Fata şl băâeţii (s): 2040 Ac. 
tuaUtăţi, meteo, sport; 20,45 Om bogat, 
om sărac (s); 21,40 Reflecţii rutiere; 21,55 
Studioul economic; 22,25 Memorialul du
rerii; 23,50 Actualităţi; 0,05 Familia Pal- 

.. liser (s., ep. 2).

TVR 2

7,00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;
10.00 Telejurnal Woridnet; 1040 Căpitanul 
astronaut W. (do); 11,30 D.a.; 12,00 Aukh 
— crucea copţilor, creştinii Egiptului (CFI);
13.00 Lumină din lumină (r); 14,10 Mag. 
social; 15,00 "Limbi străine (r); 16,00 Da.;
16,30 Fiicele doctorului (s); 17,00 Ceaiul de 
la ora 5; 19,00 Em. în limba germană; 20,00 
Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale; 21,00 
TVM — Mesager; 21,30 Formula 3 (cs);
22.00 Alice în oraşe; 23,50 Patinaj artistic 
CE.

VINERI, 3 FEBRUARIE

TVR 1 /";■

7J)0 TVM — Telematinal; 840  La prima 
ari; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,20 Desene 
animate; 10,50 Curcubeu; 1140 MTV: 
Greatest Hits; 1240 Aur şi noroi (s/r);
13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi TVR 
Cluj-N.; 16,25 Din lumea afacerilor; 16,45 
Pompierii vă informează 1; 17,00 Em. in 
limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Casa Eliott (s., ep. 20); 2040 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,45 Tezaur foletoric; 21,30 
Patinaj artistic; 2345 Viaţa parlamentară;
23,45 Actualităţi; 0,05 Surprize muzicale; 
045 MTV: Fure Top 20; 0,55 EmnwnoeUc
m. :■ ;; 1 f - p . ;

kVA-yC

7,00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică; 
10,00» Telejurnal Woridnet; 10,30 Panora
mic european; 11,30 Da; 1240 Ski alpin 
CM; 14,10 Varietăţi; 1540 Arena; 16,00 
Da; 1640 Fiicele doctorului (s); 17,00 
Bursa invenţiilor; 18,00 Videociipuri; 18,10 
Aur şi noroi (s); 19,00 Concertul Orches
trei ie  Cameră Radio; 21,00 TVM * Me
sager; 2140 Oameni care au fost; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Muzica e viaţa mea ;
23,00 Războiul domnului de Beaumarchais 
(teatru TV). - - ----------------------

SAMBATA, 4 FEBRUARIE

TVR I

740 Bună dimineaţa... de la Tecuci; 
8JM) Ba da i Ba nu!; 10,00 Noile aventuri 
ale lui Black Beauty (s., ep. 1); 1040 Pas 
cu pas; 11,25 Ecranul; 12,25 Cronografli;
12.45 Cuvinte potrivite; 13,10 1001 audi
ţii; 14,00 Actualităţi;-14,10 Turnul Babei;
18.45 Mapamond; 19,15 Teleenciciopedia;
20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Co
lumbo <s,, ep. 4); 22,20 Şpriţul de la Ora 
10; 2340 Săptămâna sportivă; 23.50 Mad- 
die şi David(s); 0,45 Ei şi... (magf. pop- 
rock). -V■■■-•:> ■' -j

T4JR 2
8.00 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj, , 

Napoca; 12,20 Ski alpin; 13,00 Est meri. 
.tflan; 16,00 Da.; 1640 Fiicele doctorului 
(s); 17,00 Patinaj artistic CE; 18,00 Hype- 
rton;1840 Convieţuiri; 19,30 Pariaţi pe 
campion! (cs); 20,00 Actualităţi; 20,40 Rit
muri muzicale; 21,00 ŢVM — Mesager; 
2149 Memento cultural; 22,00 Studioul şîa- 
gărelor; 22,30 Santa Barbara (s); 23,15 In
terferenţe; 0,15 Jazz,mag.

DUMINICA, 5 FEBRUARIE 

- TVR

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Abracada. 
bral; 1040 Fantastica fam. Mellop fs);
10,30 Lumină din lumini; 1140 Viaţa sa
tului ; 1340 De dor şi dragoste  ̂ 1340 A- 
tlas; 14,00 Actualităţi; 1440 Desene ani
mate; 14,55 Patinaj artistic; 18.00 Stor 
Trek (s., ep. 61); 18,55 Şlagăre, şlagăre...; 
19,15 Robingo (cs); 20,00 Actualităţi, me
teo; 20,45 Pasiune arzătoare; 22,25 Tra. 
gerea LOTO; 2245 Duminica sportivă; 
2345 MTV; Greatest nils; 23,35 Actuali, 
taţi; 23,55 Maeştri; basul C-tin Gabor.

TVR 2

840 5x2. Mag. duminical de la Iaşi) 
12,20 Ski alpin CM; 13,00 Dr. QUinn (s/rR
14,10 De ce are vulpea coadă (f); 15,30 Vi- 
deoclipuri; 16,00 Da.; 16,30 Fiicele docto
rului (s); 17,00 Serata TV; 1940 Oraşe şi 
civilizaţii: Madeira; 20,00 Actualităţi; 21,00 
TVM — Mesager; 20,40 Moda pe meridi
ane; 21,00 TVM Mesager; 21,30 tland. 
bal masculin; IHnamo —■ Mlnaur Bala 
Mare (d. rep. II); 22,00 Poesis; 22,15 La 
puterea a doua; 23,00 Santa Barbara (s); 
23,49 Cabaret, cabaret.. - .......



0&&S88888$3$^
M m m m miWM»}««44toî«C«

T  '

S.C. „UNIVERS" S.A. DEVA 

str. Mihail Kogălniceanu, bl. 14 

ORGANIZEAZĂ

pentru închirierea spaţiului situat în 
Deva, str. Andrei Mureşanu, bloc J., par
ter (lângă Casa de Cultură).

Documentaţia licitaţiei şi informaţiile 
se pot' obţine de la sediul societăţii, după 
data de 1. II. 1995 sau Ia telefonul 616015.

Licitaţia va avea loc în data de 17. II. 
1995, ora 8, la sediul societăţii. înscrie
rile să efectuează până în 15.11.1995, 
ora 15. ,

— Taxa de participare este de 15 000
lei. u;;;v-;;;y ,

— Garanţia 15 la sută din preţul de
pornire. (5585)

SOCIETATEA COMERCIALA ROMANO* 
GERMANA LEMACOM PROD. SRJx t
Vă oferă prin cel mai rennndt magazin 

de mobilă din Deva, situat In str. Mineralul, 
tar. 24 (sala mică a cantinei Liceului Minier) 
Un larg sortiment de mobilă de pe piaţa internă 
şi din import*

Noutăţile de ultimă oră puse la dispoziţia 
dumneavoastră sunt:

— bucătăria „Bianca* —' import Austria
— bucătăria „Ikarus* — import Austria
Bucătăriile sunt dotate conform standarde*

lor vestice cn frigider, congelator, aragaz, botă 
şi ebiuvetă inox, avântUposibilitatea montării 
In mal multe variante.

Preţurile mint cuprinse intre 4 100 000 Iei 
— 4 300000 tet

De asemenea, unitatea noastră vă oferă 
gresie şi faianţă, import Austria şi Italia, intr-o 
mare varietate de culori şi forme. Ia o calitate 
şt preţ ce sfidează orice concurenţă. 

Informaţii, Deva, telefon 618676.

S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA

Bdul Traian, nr. 9, Hunedoara. 
Organizează
CONCURSUL DE SELECŢIE A MANA

GERILOR.
Ofertele se pot depune până la data de 1. 

03. 1995, Ia sediul societăţii.
Relaţii suplimentare, Ia tel. 716592.

LOTUS TRADE SJR.L. -  ,

®eLî (01)6159804. Fax: (01)6152235 
Tei.: (054)613029. Fax: (054)613029 *

SOCIETATE COMERCIALĂ MIXTA
Angajează agenţi comerciali distribuitori 

produse import pentru judeţul Hunedoara.
Posesori permis conducere B, preferabil 

autoturism.
Trimiteţi cdrriculum vitae pe adresa:.
Calea Plevnei, nr. 59, corp H, Bucureşti, 

sector VI, ptr. Dl. BOGDAN URECHE.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
>  „BLAS'IVS* BLAJ S.A. i

Cu sediul în loc. Blaj, str. Simion 
Bămuţiu, nr. 73 •— jud. Alba.

r^ in de  din stoc

•  SORG PENTRU CONFECŢIONAT 
MATURI.

Relaţii suplimentare la telefon 058/ 
711258; fax 058*712752. (18)

9 . C . „POLIDAVA" S A  DEVA \
Vâ oferă, fn regim en gros, j  

„ cu promptitudine, la preţuri avantajoase | 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele ! 
produse;. . 1

♦  biscuiţi (într-o gamă sortimentală j
diversă); î

•  Eugenia - Divertîs • Crem cu arp* J 
de banane, ciocolată, portocale, |

. ■ » «b

I

căpşuni;
% •  Sticksuri;

' paşte făinoase; 
fâifei de casă;
hârtie ambalaj pentru împachetaţi 

Detafii ş i  comenzi * zilnic, la sediul
strada 22 Decembrie, nr. 257, I 

telefoanele: 054Ş20712 ş l  621750; j 
fjgc-621150. . *

ASOCIAŢIA „FARESa 
O R Ă Ş T I E  

str. Plantelor, nr. 50 
Tel. 641940, 647570

Face cunoscut salariaţilor, foştilor sa- j 
I lariaţi şi pensionarilor care au avut ulti- * 
j mul loc de muncă la societate, că'aînce- I 
• put acţiunea de privatizare a societăţii j 
I prin metoda MEBO, conform Legii nr. I 
j 7711994. J
| Pentru precizări vâ rugăm a vă adre- i 
I sa la sediul Asociaţiei. (5593) *

WSfRffiUITOR UNIC

► i  Sohjâe permanerf 
f| '  NuanţbTor violet “

IHuonŢator vijiniti <

Acefono 666  lei «oq
’ Relapi şi comenzi io telefon 054/M0S3K&

I ÎN VEDERE A ÎNFIINŢĂRII 
UNUI BIROU DE REPREZENT.ARE 

IN ORAŞUL DEVA
FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I 

„BAkAT — CRIŞANA" 
cu sediul în Arad, Calea Victoriei, 33-35 

SCOATE LA CONCURS l
•  1 post referent-specialist.
Condiţii de prezentare la concurs ;
—  stridii superioare economice sau 

juridice absofoite ;
— vârsta maximă 45 ani;
— cunoscător al unei UmM de circu

laţie internaţională.
Dosarele se depun până la data de 15. 

11.1995, la sediul Filialei F.P.S. Deva, 
, str. 1 Decembrie, nr. 35 (sediul Consiliu- 
( Iui Judeţean) — secretariat — (telefon 
j 954/611089) şi vor cuprinde ; dosar plic, 
! cerere personală de înscriere la concurs, 
I curriCulum vitae, copie diplomă studii,
|  fotografiei
. Bibliografia şi informaţii suplimenta- 
| re se pot obţine zilnic de la sediul Fi- 
j Halei F.PJ5. Deva (secretariat) sau de la 
î sediul F.P.P. I „Banat—Crişam(t Arad, 
]  telefon 234198, zilnic între orele 8—16. 
î  (27)

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 
Ă NtUmciPIULUI DEVA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

fţi data de 17 februarie 1995, ora 10, 
la sediul instituţiei din Deva, Pţa Unirii, 
nr. 2, pentru ocuparea următoarelor 
posturi: ,

REFERENT DE SPECIALITATE (e- 
conomist), profilul finanţe-contabiU-, 
tate — 3 posturi vacante în cadru]

TREZORERIEI DEVA.

Se pot prezenta la concurs şi absol- 
ai învăţământului superior econo

mic din promoţia anului 1994.
Relaţii suplimentare privind condiţii

le de participare, actele necesare înscrie
rii la concurs, tematica şi bibliografia se 

la sediul instituţiei, biroul salari
zare, juridic şt administrativ, camera 10

(28)

O F E R T ă

S.C. „CONS-TOMMY1

cu sediul in Hunedoara, str.
nr. 1

Ştefan cel Mare,

Vinde din stoc următoarele materiale 4e 
construcţii: .  : •

bolţari 300 x 200x240/mm — 500 let/buc.

i cărămidă 240 X120 x 60/mm «** 110 lei/b«e 
materialele fiind din agregate uşoare..
Se încheie contracte cu furnizarea mate

rialelor de mai sus pentru 1995, până in daţi 
de 15 februarie 1995.

Pot contrasta societăţi comerciale cu capi
tal de stat, private, eât şi persoane particulare. 
Societatea asigură livrările conform contrac
telor încheiate. Execută şi transport marfă la 
domiciliul dat, cu mijloace proprii de 5* tone. 
încheie lucrări de construcţii de orice natură; 
execută şarpante pe ţiglă sau tablă, izolaţii, 
tencuieli, precum şi alte lucrări cu materia
lele clientului sau ale societăţii. (26)

SOCIETATEA COMERCIALA 

CORVINTRANS S.A.

cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 
Vinde la licitaţie în fiecare joi a săptămâ

nii, la ora 10, autobuze articulate şi alte fon
duri fixe din categoria III, TV, V, VI, IX. 

Lista se poate consulta la sediul societăţii» 
Informaţii suplimentare Ia tel. 713330.

(29)

FONDUL MUTUAL 
AL OAMENILOR 

DE AFACERI
Rentabilitate maximă 

Risc minim 
Investiţie optimă în : 

FMOA!
#  certificat de investitor SAFI
•  pensie privată SAFI

Informaţii la tel./fax 611564 
Adresa : str. M. Eminescu, nr. I 

D E V A
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U CONVOCARE
&
! '• Parohia Greco-Catoli.
i că Haţeg, anunţă că ./• du.
I nainică 29 ianuarie are loc 
I la Casa de Cultură prima 
Sfjînlă Liturghie Arhie
rească şi Sfinţire de preot,

I dl; Dragotă Pavel, licenţiat 
| in teologie. (5810)

ANIVERSĂRI

; # Din partea bunicilor
Aurica şi Paul, un sincer 
„La mulţi ani" pentru A. 
lin, cu ocazia împlinirii a 
5 ani. (5062)

•  Pentru doamna asis
tentă Rodica Biriş, toate 
florile din lume, împlini
rea tuturor dorinţelor şi un 
călduros „La mulţi ani !“. 
Familia Bernaschi. (5863)

VĂNZĂRI- 

y CUMPĂRĂRI

;# Vând urgent aparta
ment trei camere, zonă 
centrală, condiţii deose
bite, etaj IV, tel. 618712.

(5871)
[m Vând apartament două 

camere Micro 15, tel. 
623631. (5872)

Vând urgent, ieftin, 
■ canapea extensibilă,' foto
lii- noi. Deva, str. Călu- 
găreni, 14. (5868)

>-ţ Vând 32 clemenţi ca
lorifer fontă, tip Bucu
reşti. 617531. (5866)
ţjş Vând sau schimb a- 

paptament trei camere, con. 
fort II, cu apartament 2—3 
camere, confort I, ofer 
diferenţă. Tel. 622914. (5865) 

-• Vând în Geoagiu Băi 
724 mp teren central, 17 
m deschidere, condiţii ra
cordare uşoară gaz, apă, ca
nal, curent, telefon. Infor
maţii Deva, 622443. (5688)

•  V|nd 3000 Jeg fân la 
-şosea, negociabil, 12 dulapi

î- <ăreş uscat, pompă tip Ka- 
L «ta Sigilată. Certejul de 
; Sus, nr. 12, tel. 611863.
. „ (5862)

•  Vând casă Cărpiniş 
(Uroi), preţ 12 #00 000, ne
gociabil. Tel. 626110. (5891)

•-.Cumpăr maşină tri
cotat cu dublu pat. Tel. 

•629078. (5722)
•  'Vând casă, curte cu

: garaj, anexe, apă, gaz me
tan, str. Rosetti, 9, tel. 
624635. .(5890)

;•  Vând societate comer
cială S.R.L., nou înfiinţată. 
Informaţii la tel. 713668 sau 
716077. ‘ (5742)

Cumpăr apartament 
două cartiere (garsonieră),

- zonă centrală, tel. 616885.
- (5892)

•  Vând frigider Arctic,
tel. 616533. (5789)

Vând maşină tricotat 
; Veri tas 320, nouă, preţ ne

gociabil, tel. 628516. (5784) 
“» Vând apartament două 

camere confort I, din că
rămidă, str. Mă răsti, bl. 
D 6, ap. 48. (5792)

Cumpăr apartament 
două camere, decomandate, 
zonă bună, preţ rezonabil, 
tel. 665168. (5795)

•  Vând teren arabil
3000 mp, acces str. Rosetti, 
tel. 622512. (5800)

Vând convenabil apar
tament parter, zona Pro
gresul, posibilităţi privati- 

j  zare. Tel. 619400, între 16—
: 18. (5894)
: •  Vând ^erox Mita şi
ţ Nissan avariat pentru piese 
I de schimb, tel. 628639.

(5777)

I *;”>• Vând casă Şoimus, nr. 
: 160 (spre Boholt). (5766)

i i/ •  Vând fân în Harţă. 
■ gani, nr. 423, Deva, tel. 
:JSÎ8019, _ (5875)

•  Vând casă Deva, car
tier Viile Noii str- P- Can, 
temir, nr. 10. (5886)

•  Societatea Garant- 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea- 

curopârarea apartamen
telor, caselor, terenu

rilor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit. (5885)

•  Vând apartament două
camere .Brâd, preţ 4 mili
oane, tel. 650901, după ora 
20. (5887)

•  Vând teren intravilan
3000 mp, zona Viile Noi,’ 
şi pătuţ copil, tel. 614229, 
între 8—16. (5888)

•  Cumpăr garsonieră e. 
taj 1—2, tel. 623383. (5889)

•  Vând casă în Deva cu
gaz, apă, încălzire centrală, 
tel. 627965. * ' (5895/96)

.• Vând contract aparta- V 
ment In construcţie, tel. 
618272. (5815)

•  Vând cutie viteze Oiţ
ei t (franţuzească), Deva, 
tel. 625096, după ora 16.

•  Vând (schimb) aparta
ment 4 camere, hol cen. 
trai, zona pieţei, cu âpar- 
tarnent 2 camere decoman. 
date, tel. 617344. (5809)

•  Vând instalaţie com
pletă de satelit, preţ 350 
mii lei, tel. 617127.' (5813)

•  Vând remorcă tip Re
publica Moldova sau cum- 
$»r talon, tel. 624877.. î ;
■ ... (5807)
•  Vând crfsă în Gojdu,

relaţii tel. 623221. (5806)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, tel. 
628296. 1 -•-* (5804)

•  Cumpăr garsonieră sau
schimb apartament ' două' 
camere cu 3 camere, De-:' 
va, tel. 617466. (6805)

*.Vând casă, anexe, gră
dină 575 mp, Deva, 22 De? 
cembrie, 227. (5900)

•  Vând apartament 2
camere, Orăştie, bloc 28/12, 
tel. 42447.. (5417)

•  Vând cazan încălzire 
centrală, 250 Clemenţi, pen
tru lemn şi cărbuni. In
formaţii Liceul Agricol 
Geoagiu, secretariat. (5418)

•  Vând- Fiat Uno Diesel,
- copiator Canon, c»luputer,
pătuţ copii, aparat contro
lat glicemia. Tel. 711107.

(5328)

•  Vând yW Golf, vamă
achitată, informaţii tel. 
718123. (5330)

* •  Vând urgent şi con- i 
venabil ladă frigorifică cu' 
patru' sertare. Tel; 712339.

(5331) .

•  Vând Aro 16, Ungaria,
24 000 km, 1989/3000 mărci, 
negociabil. Tel. 718604.

(5332)

•  Vând casă, grădină,
livadă, păşune, şi 1 ha pă
dure, esenţă tare, sat Hăr- 
ţăgani, comuna Băiţa. In
formaţii Bucureşti, 01— 
3127919; 01—6347239, după 
ora 20. ' (5326)

•  Vând casă, anexe, gră
dină, Răcăstie, nr. 112, tel. 
716177, 715986. (5366)

•  Vând apartament 2 ca
mere, etaj III, Micro 4, 
tel. 718840. (5324)

•  Vând yideoreeorder, 
Naţional, N.V. — G7, foarte 
convenabil. Tel. 724271.

(3642)

V * Vând Ford Sierra, în. 
matriculat, motor injecţie, 
preţ negociabil. Tel. 713496.

y (5316)

•  Vând absolut orice
piesă Dacia din dezmem
brare, Tel. 713487. (5314)

•  Vând apartament 3 
camere compîetr' mobilat;' 
Simeria, Piaţa -Unirii, bloc 
18, scara G, ap. 32. Preţ 
informativ 18 000 DM.

(5731)

•  Vând casă, grădină 
şi anexe sat Clopotiva. In
formaţii sat Ostrovul Mic, 
nr. 32, fam. Suciu Siminic.

(5808)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie e.
liberată de Energoconstruc- 
ţia Mintia, cu nr. 7609. Se 
declară nulă. (5884)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere, str. Scărişoarei, 
zona Astoria, plus Merce
des 123 D, cu apartament 
2—3 camere, zonă centrală, 
tel. 620198. /  (5899)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez apartament 
două camere Hunedoara, 
nemobilat, tel, 661429. •

(5754)
•  Ofer spaţiu cpmercial 

spre- închiriere. Deva, str. 
M. Erriinescu, nr. 92. (5870)

'■ •  Pios omagiu şl: • 
veşnică amintire la 
scurgerea celor şase 
săptămâni pentru cel 
care a fost

NICOLAE B1TAN 
minunatul şi nepreţui
tul nostru frate şi 
cumnat.

Familia prof. univ. 
dr. Maia şi Ştefan Bi. 
tah. y a - i y

•  La 29 ianuarie se îm
plinesc 6 săptămâni de când 
inima ta a încetat să mai 
bată, dragul nostru 

NICU BITAN 
Lacrimi şi flori pentru su
fletul tău bun. Familia.

. (0405)

•  Au trecut 6 săp
tămâni de la fulgeră- 
toarea dispariţie a dra
gului nostrll soţ, tată 
si bunic
. PETICEA MORARU
Dumnezeu să-l odih
nească I Familia, y  

(5315)

OFERTE

DE SERVICII

•  ÎMPRUMUTURI ÎN LEI 
primiţi la GASA DE A- 
MANET SIMERIA, zilnic 
8—18, tel. 661721.- (§109)

'•EXECUTAM LU
CRĂRI de reparaţii 
tencuieli, zidării, mo
dificare interioare, a. 

menajări, faianţări, gre
sie, parchet, vopsita, 
rie, zugrăveli, instala
ţii interioare» izolări 
acoperişuri. La co
mandă rame artiza
nale, preţuri negocia
bile. Informaţii tel. 
627872, 626644. (5893)

•  Pios omagiu şi ne- 
ştearsă amintire regreta
tului nostru

CĂLIN CRIŞAN 
Parastasul d* 6 săptămâni 
sâmbătă, 28 ianuarie 1995, 
ora 9, la catedrala orto
doxă. Mulţumim cu recu
noştinţă tuturor celor care 
l-au condus pe ultimul 
drum. Soţia, copiii şi pă
rinţii. (5793)

•  Amintiri, regrete 
şi lacrimi la împlini
rea a 6 săptămâni de 
la decesul dragului 
nostru
OCTAVIAN MlRZA

Nu te vonT uita; nicio
dată ! Fiul Sorin, nora 
Luminiţa, nepoţii Răz, 
van şi Alexandru şi 

cuscra Minodora. (5898)

•  Şofer profesionist îmi
ofer serviciile, prefer ma
şini de cuţse lungi. Rela
ţii tel. 613395, după ora 
18. (5590)

•  Profesor de matema- 
ticăT pentru gimnaziu Ti
mişoara dofe.se schimb de 
post cu Deva. Informaţii la 
tel.- 618693, Deva. ■ (S8Ş.1)-

•  S.G. Gold Product 
Timişoara vă oferă trans
porturi de persoane în Ger
mania, Franţa, - asigurări 
de sănătate pentru călăto

rii în'străinâtate, cărţi verzi.
Informaţii tel. §54/724402.

(5329)

•  S.C. Dendrologica Prest
SRL Deva, cu sediul la 
fostul CAP Târnpa, produce 
şi livrează ulei- floarea 
soarelui şi prestează ser
vicii la persoane . fizice şi 
societăţi comerciale, zilnic 
între orele 7—20. Tel, 
620381. . y ' (5811)

•  Mişu LUppa; anunţă 
transport persoane, 28 ia
nuarie Turcia, 5 februarie 
Slovacia, 11 februarie Tur
cia. Tel. 612166, 714352.

. (5952)

COMEMORĂRI

•  Lacrimi şi flori la îm
plinirea unui an de când 
ne.a părăsit - '

TIBER1UROŞ
Soţia Tania, fiica Valen

tina. .;:r.V;-y ' ....  (92290)

•  înlăcrimate gânduri 
năpădesc sufletele copiilor 
Dafuela, Mihaela, Ovidiu, 
Florin, Cosmina şi Codruţ, 
anunţând cu durere îm
plinirea a şase săptămâni 
de la moartea fulgerătoare 
â tatălui lor . r

AUREL-OCTAVIAN
MÎRZA■ y . y * . . - ’ '. .

Mereu îţi vom uda mor
mântul cu lacrimi- şi flori. 
Să-i fie ţărâna uşoară.

. (5898)

•  Tristă şi neuitată 
va >ărnâne ziuă de*. 31 
ianuarie, când se îm
plineşte un an de la 
plecarea în eternitate, 
la numai 21 ani, a ce. 
lui care a fost 

LIVIU LUCA 
Te plâng mama, tata, 
fratele, sora, cumnata 
şi nepoata. Parastasul 
de pomenire va avea 
loc. duminică, 29 ' ia
nuarie, lâ Catedrala 
Ortodoxă Deva. (5801)

•_ Au trecut 4 ani peste * 
chipultău frumos, peste 
bunătatea .şi blândeţea ta 
dragă,

ALEXANDRINA
IONESCU

■s din Brad
Nu te putem uita. Soţul 

Gheorghe, fiicele Coca şi 
Dana, ginerii şi nepoţii. Co
memorarea duminică, 29. 
01. 1995, Biserica din
Brad. (5797)

D E C E S E

•  Familia ing. Kiss 
Ludovic -anunţă cu du
rere in suflet încetarea 
din viaţă a tatălui, so
ţului şi bunicului drag, 

locotenent colonel în re- 
zervă

KISS LUDOVIC
Dumnezeu să-l odih
nească ! (5812)

\ v w .s\ s6 .w a v .,.v .w a w a '. ’.w .,V .w a ,/ .w

Agenţii de publicitate \
LA ORĂŞTIE, in chioşcul de difuzare", 

a presei de lângă Magazinul „Palia", s-a; 
deschis o agenţie de mică publicitate «S 
ziarului „Cuvântul liber" Deva. -

Alte două asemenea agenţii ale ziaru-1 
lui nostru funcţionează la HUNEDOARA;
-— în chioşcul de difuzare a presei, de pe{ 
bdul Dacia (lângă unitatea de florărie),] 
tel. 716926 şi la BRAD —1 la sediu} S. C 
„Mercur" S. A., str. Republicii, telefon} 
650968.

Toţi locuitorii din zonele Hunedoara,! 
Brad şî Orăştie care dorksc sălşi dfmnţe\ 
prin cotidianul „Cuvântul lib&r" Deva] 
diferite servicii aniversări, alte evmâmen^i 
te  se pot adresa cu încredere lalmffenţilbsŢ\ 
de mică publicitate din oraşele respecţi:-«* 
ne, economisind timp şi bani. ’ \

NOI ASIGURAM SERVltil PROMP-f. 
TE LA COSTURI AVANTAJOASE *' 
PENTRU CLIENŢI! , |

th M M w yu w wvwww yvw w v^vw ^w vw w vw w yvv
' «**■*»» ****** •*****.

- îASOCIAŢIA SALARIAŢILOR ŞI 
MEMBRILOR CONDUCERII „MARMOSIM" \

Cu sediul în Simeria, str. Cuza Vodă, nr. .24, jud.  ̂
Hunedoara, tel.; 660851. S. I

Asociaţie înfiinţată pentru dobândirea de acţiuni 1 
ale Societăţii comerciale „MARMOSIM" S.A. din Si- ! 
meria, care se privatizează în condiţiile legii nr. 77/ V 
1994, în temeiul art. 3, , alin. final din Legea nr. 77M 
1994.

•  Cu durere în suflet, 
soţia, fiica, părinţii, fra
tele, socrii şi cumnaţii a- 
nunţă că se împlinesc 6 
săptămâni de la dispariţia, 

fulgerătoare a-dragului nos- ' 
tfu ■ -yyy  ‘ -

AUREL pasc 
Comenjorarea are lop sâm
bătă, 28 ianuarie, ora 12, 
ia Biserica Ortodoxă din 
Brad. îl vom plânge şi nu-1 i 
vom uita niciodată,. Dum
nezeu să-l odihnească ! -î 

y'.. yy. . . ; (5803) ‘

Face cunoscut persoanelor interesate că pot face 
parte din asociaţie : ;':.yy; ; y / ;y

a) Salariaţii societăţii comerciale cu contract de \ 
muncă încheiat pe durată nedeterminată, cu program l 
de lucru normal sau cu cel puţin o Jumătate de nor. ^
m a ; v

b) Membrii conducerii societăţii comereiale în 1
componenţa definitivă de art. 76 din Legea, nr. 58/ 1 
1991, sau managerul societăţii comerciale definit la l 
art. 3, lit b din Legea nr. 66/1993, privind contractul 1 
de management; ^

c) Foştii salariaţi ai societăţii comerciale; s
d) Pensionarii care au avut ultimul loc de muncă ! •

la societatea comercială, ţ
Persoanele prevăzute la ljt. a); b); c) şi d) pot face 

parte dintr-o singură asociaţie. Nu beneficiază de 
prevederile de la lit. a foştii salariaţi care NU au 
lucrat minimum un an în cadrul societăţii comerciale 
şi cei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă din 
motive imputabile lor. (30)

S.C. „SIDERMET" S.A. CĂLAN

Scoate Ia concurs urm ătoarele posturi :
♦

•  2 economişti

•  2 jurişti.

Concurau! va avea loc în data de 20. 02. 
1995, la sediul S.C. „Sidermef S.A. Călan. Re
laţii suplimentare Ia Serv. Personal învăţ. Sa
larizare, tel. 730560, int. 525/518. (31)

' * Ziar editat de S.C. „CUVANTUI LIBER" S.A. DEVA 
3/20/618/1991 Cont 4072613110 B.ţ£ Deva. Cod fiscal 
2116827 Deva, Str. 1 Decembrie, 3S fud> Hunedoara, 
Telefoane: 611275; 612157; 611269; 625904, Fax: 618061. 
Consilitiîde administraţie: Dumitru Gheonea «preşedinte, 
Minei Bodea, Virgjl Crişan,Tiberiu fstrate, NicoîaeTîrcob
• administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul
articolelor o poartă autorii acestora. Tiparul exebutaHe 
9.P . „POLIOAVA- S.A;-f)EVA, ’ ’


