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I Conferinţă de presă \
|  ieri, a avut loc la Petroşani o Conferinţă de presă, |

I susţinută de' dl. ing. Alexandru Blaj. directorul gene- I 
nai al Regiei Autonome a Cărbunelui, A fost prezen- 1 

I tată succint activitatea de extracţie şi de preparare a l  
!  cărbunelui din Valea Jiului în ultimele luni. a
§■ Apoi, directorul general al R.A.II. Petroşani a l 
I răspuns întrebărilor ziariştilor — întrebări legate d e | 
■  unele articole apărute în presa centrală privind pre-g 
I supuse deturnări de fonduri, de echipamente impor-1

I tante şi incompatibilitatea lor cu condiţiile de exploa- I 
tare din Valea Jiului, de atmosfera pe care a creat-o ! 

|  în rândul minerilor dispariţia Caritasului, de activi-1 
I  tăţile sindicale şi sportive din cadrul regiei. ţ

•  BERLIN. Discuţiile din
tre experţii americani şi. 
nord-coreeni de la Berlin, 
referitoare la programul' 
nuclear al Coreii de Nord, 
s-au încheiat, în noaptea 
de miercuri spre joi, s-a 
aflat din surse ale parti
cipanţilor. y

Discuţiile, întrerupte 
brusc miercuri după-amiază 
fără nici o explicaţie, au 
fost reluate spre miezul 
nopţii si s-au încheiat după

p jumătate de oră.; La în
cheierea acestei a doua în
tâlniri, nici unul dintre par
ticipanţi nu a vrut să facă 
comentarii. Americanii au 
menţionat că vor publica 
un comunicat la Washing
ton joi, iar nord-corecnii au 
făcut trimitere la o apro
piată conferinţă de presă.

Discuţiile de la Berlin 
au un caracter tehnic, a- 
devăratele negocieri privind 
procesul de înlocuire a reac
toarelor urmează să în
ceapă la 23 septembrie la 
Geneva în prezenţa secre
tarului de stat adjunct a l ; 
SUA pentru problemele po- 
Iitico-militard, Robert Gtal- 
lucci, precizează AFP.
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PĂMÂNTUL Şl POPULAŢIA
Emiţând faimoasa teorie potrivit căreia populaţia 

creşte în progresie geometrică iar bunurile alimentare 
necesare traiului sporesc doar în progresie aritmetică, 
teologul şi economistul englez Malthus a cam pus o- 
menirea pe gânduri. Pornind de la o asemenea consta
tare a apărut şi posibilitatea pentru „justificarea" răz
boaielor, care ar mai rări lumea şi astfel s-ar putaa 
asigura resursele alimentare necesare populaţiei glo
bului. Ca o reacţie adusă faţă de susţinătorii războa. 
ielor au venit ideile repartiţiei mai echilibrate a bu
nurilor alimentare, precum şi cele privind valorifica
rea cât mai bună a resurselor în condiţiile păstrării 
mediului şi echilibrului ecologic.

îngrijoraţi şi alarmaţi de evoluţia rapidă a popu
laţiei globului, care do la 1,7 miliarde oameni îfi anul 
1900 a ajuns la 5,6 miliarde în 1993, politicienii contem
porani, sociologii, guvernele şi factorii de decizie se 
văd confruntaţi cu situaţii din cele mai diverse şi con
tradictorii privind strategia şi mişcările ce trebuie ur
mate în viitor, când, după estimările analiştilor, se 
prevede ca la sfârşitul acestui mileniu să se ajungă 
ia o populaţie de 6,3 miliarde oameni, iar la începutul 
celui de-al doilea secol din mileniul trei, se va dubla 
populaţia faţă de cea existentă în 1993, atingând cifra 
de 11.2 miliarde. Având în vedeţi: aceste creşteri, fie
care ţară se vede nevoită să-ş; stabilească politici de
mografice care trebuie neapărat corelate cu resursele 
alimentare proprii şi cu cele globale. In acest context 
se plasează şi recenta Conferinţă de la Cairo a ONU, 
care a luat în dezbatere şi problemele referitoare la 
populaţie şi dezvoltare, aceasta neajungând însă la 
nişte concluzii clare, în special asupra controlului naş
terilor.

O P I N I I

I SÂMBĂTĂ, 17 l
* SEPTEMBRIE • L
*j « A u  trecut 259 de?
* zile din an, au mai ră- |
l, mas 106. . *
> •  Sfânta Muceniţă So- *
ţ fia şi cele 3 fiice ale » 
’ ei: Pisris, Agapi şi El- [
* Pidi. î
* •  1823. A murit Gheor-1
i ghe Lazăr (n. 1779), mare f 
1 cărturar român. ?
i •  1881. S-a născut poe-1
* tul George Bacovia (m.  ̂
ţ 1957), reprezentant de I
* seamă al poeziei române f
’ moderne. f
ţ •  1888. A murit poeta * 
( lulia IlaşdeU (n. 1869).*
* •  1913. S-a născut la ^
* Hunedoara pictorul Pe-1
» tru Suciu. I * * 4 I
i •  1935. România este ţ 
f aleasă membru permu- r  
’ nent in Consiliul Ligii »
* Naţiunilor (cu 50 de vo- ^
* turi din 52). |
i DUMINICA, 18 ţ  
t SEPTEMBRIE f 
I •  1831. A murit poe- » 
j tul Vasile Cârlova (n. L 
t 1809). I
’ » 1909. A murit isto<- |
* ricul şi arheologul român j* 
« Grigore G. Tocileseu (n. *
* 1850).
J •  1911. Grigore Bre- ţ 
t zeanu realizează primul f 
 ̂film artistic românesc l 

ţ „Amor fatal“, cu Lucia ! 
« Sturza si Toiiy Butan- I 
îdra. î
i LUNI*, 19 î
I SEPTEMBRIE * 

•  Sfinţii Mucenici Tro- , 
î fin, Savutie şi Darime-1
* dorit. -v.;: ; I
« ■  535 de ani de când (
J într-un hrisov al lui |  
1 Vlad Ţcpeş este menţin-» 
■ţ nată pentru prima dată ţ 
î  „Cetatea Bucureşti". J
* •  1882. S-a născut seri- |
i  itorul ardelean Ion A- j 
î gârbiceanu (rti. 1963). ţ  
1 •  19 sept. r -  1 oct, *
ţ  1895. Inaugurarea po-1 
ţ  duluj peste Dunăre de I
* la Cernavodă, proiectaţi I
l  şi construit de Anghel ? 
ISaligny. f

Aşadar, duminică, 18 
septembrie a.c„ din nou 
la Ţebea în Sanctuarul 
Neamului unde îşi duce 
somnul de veci eroul na
ţional Avram Iancu. Cu 
toţii vom trăi clipe de 
nemaiîntâlnită emoţie în 
acest mijloc-de septembrie, 
în cadrul unor manifestări 
aparte organizate de Mi
nisterul Culturii, Prefec
tura şi Consiliul Judeţean 
Hunedoara, Inspectoratul 
Judeţean de Cultură şi 
Centrul Judeţean al Crea
ţiei Populare. Li se ală
tură în organizare Socie
tatea cultural-patriotică 
„Avram Iancu" din Ro
mânia şi Consiliul local 
Baia de Criş, R.A.H Pe
troşani, Exploatarea mi
nieră Ţebea şi Sindicatul 
iitier Ţebea. '

Toţi cei care simt ro 
' mâneşte vor păşi cu ca
petele plecate pe sub go

runii tancului şi ai lui 
Horea pentru a aşeza o 
floare a recunoştinţei faţă 
de un trecut istoric ne
pieritor. Cu acest prilej. 
Un sobor de preoţi va 
oficia o slujbă de pome
nire şi un parastas în 
memoria lui Avram Ian eu. 
vor fi depuse coroane şi 
jerbe de flori la mormân
tul erouluj naţional.

începând cu ora 11,15, 
pe Platoul de la Ţebea, 
marele istoric acad. Şte
fan Pascu va prezenţii 
evocarea istorică ce va 
aduce în prim-plan per
sonalitatea lui Avram 
Iancu. Va urma un spec
tacol folcloric extraordi
nar susţinut de ansam
blurile folclorice „Fluie
rul Iancului" al Cămi
nului cultural Baia de 
Criş şi Clubului sindica
telor Gurabarza. „Doina 
Crişului" al Case; de

cultură Brad, de tarafu
rile din Vaţa şi Vârfurile, 
tulnieăresele din Bulzeşti 
şi Blăjeni.

îşi dau concursul so
liştii vocali: Maria Cio- 
banu, Dumitru, . Fărcaşu, 
Sofia Vicoveanca, Laura 
Lavric, Ana Pacatiuş, Vio
rica Flîntaşu, Sava fle- 
grean-Brudaşcu,. Angelica 
Stoican, Nicolae Furdui- 
Iancu, I,iviu Vasilică, Ve- 
ta Biriş, Drăgan Muntean, 
Maria Cotoanţă, Mariana 
Anghel, Mariana Deac. 
Ana Banciu, Elena Evssi. 
Acompaniază orchestrele 
reunite ale caselor de eal- 
tură Deva şi Brad. Diri
jori: Ionel Coza şi Ovi- 
diu Miheţ; formaţia „Crai 
Nou" din Alba lulia.

Prezintă apreciatul et- 
nomuzicolog Marinarii Mii- 
rărescu de la Televiziunea 
Română.

MINEU BODEA

Studiile efectuate de către F.A.O concretizate la 
începutul deceniului al şaptelea din secolul actual şi 
în studiul „Limitele creşterii" evidenţiază faptul că 

peste 50 la sută din suprafaţa arabilă a globului nu este 
cultivată. A urmat apoi aşa-zisa „Revoluţie verde" 
care a demonstrat rolul deosebit al seminţelor ca ele
ment de valorificare a potenţialului productiv al pă
mântului şi dc sporire a producţiei agricole, toate 
conjugate, bineînţeles, cu aplicarea celor mai noi teh
nologii şi cu evitarea poluării, cu luarea în conside
rare a descoperirilor în (iomeniui biologiei.

Concluziile ce se degajă din datele studiilor efec
tuate la seară planetară denotă că există posibilităţi 
reale de a satisface nevoile alimentare ale întregii 
populaţii chiar în condiţiile realizării tendinţelor p- 
nunţate. Sunt elocvente sub acest aspect exemplul şl 
experienţa oferite de Olanda şi de alte ţări cu producti
vitate înaltă în agricultură, prin generalizarea acestora 
asigurându-se resurse de hrană pentru circa 60 mili
arde de locuitori. Iţi asemenea condiţii, evident, nu-şi 
mai au loc temerile şi îngrijorările că lumea va pieri 
de foame. Decisive sunt însă acţiunile ce se pot între
prinde pentru a reali2a saltul dorit şi productivitatea 
posibil de obţinut cu tehnologiile actuale.

Cu referire concretă la ţara noastră, specialiştii în 
materie apreciază că dispunem de suficiente resurse 
pentru a produce hrana necesară pentru cel puţin 60 
de milioane de oameni. Deşi marii producători agri
coli occidentali erau interesaţi să găsească pieţe de 
desfacere în ţările din estul Europei, subminându-Ie 
producţia, se pare ca în ultima vreme a intervenit o 
schimbare de optică, acum susţinând ideea că sunt 
interesaţi, cel puţin în declaraţii, ca să nu fie distruse, 
cum s-a întâmplat la noi, bazele ce asigură o stabili
tate a producţiei şi randamente cât de cât satisfăcă- 
toare. ■ .

Din cele relatate se poate desprinde concluzia eă 
nu atât de pământ, ci de oameni depinde existenţa 
lor şi asigurarea unui trai decent pentru întreaga Ja- 
me, fie ea cât de numeroasă. Pământul ne mâl rabdă 
totuşi. Numai să fim în stare să-l lucrăm şi să-l folo
sim cum trebuie, NICOLAE TIRCOB
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•  Vând câine. Reţineţi că numai aşa puteţi 
cumpăra cu banii Dvs. o dragoste credincioasă 
pe viaţă.

o  DIES TRAI ANI. Azi, U 
septembrie a.c., ora 9,30, are loc 
la Sala festivă a Prefecturii sim
pozionul „Dies Traiani" la care 
vor participa specialişti din Cluj- 
Napoca, Sibiu, Deva şi de la U- 
niversitatea din Viena. Duminică 
participanţii vor fi oaspeţii Ulpiei 
Traiana Sarmtzegetusa. Organiza
tori: Muzeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane din Deva, inspectora
tul Judeţean pentru Cultură, cu 
sprijinul Ministerului" Culturii 
(M.B.)

o  ÎNTÂLNIRE. Astăzi, sâm
bătă, 17 septembrie a.c., la ora 17, 
conducerea superioară a Partidu
lui Naţional Liberal sc va întâlni, 
in sala mică a Casei de cultură 
din Deva, cu membrii şi simpa
tizanţii acestei formaţiuni politice. 
A doua zi, duminică, conducerea 
P.N.L. va participa la manifestă
rile ce i’or avea loc la Ţebea. 
(Tr.B)

O PE UNDE APUCĂ. După ce 
au stricat, făcând aproape im
practicabil drumul spre rampa de 
la râul Mureş, unii şoferi nu mai 
au răbdare să ajungă cu încăr
cătura la destinaţie, basculând 
gunoaiele pe terenul fermelor 
S.C. Horticola Deva. Practica u- 
nor-a de a lăsa gunoiul pe unde

apucă este departe, de orice spirit 
gospodăresc. (N.T.)

© ACORD. S-a emis acordul 
Ministerului de Finanţe pentru 
investiţia privind introducerea 
gazului metan la bucătării în o- 
rasul Lupeni. Investiţia, din care 
în acest an sc vor comanda şi e- 
xecuta proiectele,, şi se vor licita 
lucrările pentru staţia de reglare 
dc medie şi joasă presiune, va 
afecta 11890 apartamente. (I.C.f

0  LUCRĂRI TERMINATE. In 
oraşul Brad au fost recent încheiate 
lucrările de betonare a străzii A- 
vram Iancu şi în faţa blocului 
D 1, care are la parter un mare 
număr de magazine comerciale. 
Lucrarea -s-a executat din buge

tul Consiliului local de către Spe
cialiştii- R.A.G.C.L. din localitate. 
(AU:) '

O „PAGINI ŞCOLARE". A apă
rut numărul jubiliar al revistei 
Liceului „Aurel Vlaicu" Orăştle 
purtând amprenta împlinirii a 75 
de ani de activitate a cunoscutei 
instituţii de cultură orăştiene. 
Sunt consemnate gânduri ale ab
solvenţilor despre şcoală, note 
şi documente, încercări literare, 
culegeri folclorice ş.a. (M.B.) ■ ■
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Sub semnul debutului de an şcolar 
şi a 75 de ani de activitate

O instituţie cu prestigiu 
în învăţământul hunedo- 
rean — Liceul Teoretic 
„Aurel Vlaicu“ din Orăş- 
tie — a păşit joi în al 
76-lea an de activitate. 
Un drum lung cât o viaţă 
împlinită de om adevărat, 
fericit că a ajuns la bă

trâneţe îndeplinindu-şi me
nirea în viaţa spirituală 
a oraşului „Paliei” Şi a 
lui Aurel Vlaicu, a spini* 
tualităţii hunedorene din- 
totdeauna. „în preajma a- 
cestui an şcolar, pentru 
noi cu totul aparte, ne 
spunea prof. Avram Lo* 
lean, noul director, liceul 
a cunoscut o febră a „ad
miterilor" cum nu a mai 
avut în ultimii cincispre
zece ani. Pe 120 de locuri 
au concurat 186 absolvenţi 
de şcoală generală. Cred 
că acest lucru se datorează, 
prestigiului acumulat in 
timp de instituţie şi co. 
legii mei de ia catedră, 

tenacităţii şi seriozităţii lor 
de a face carte. Sperăm 
ea Liceul Aurel . Vlaicu 
să redevină ce a fost" Si 
mai mult decât atât, /.pu
nem noi, întrucât pe aici 
au băut puternic din iz
vorul ştiinţei de carte şi 
al înţelepciunii, mulţi ti

neri devenind oameni mari 
— unii acum trecuţi în

eternitate, alţii aflaţi te 
deplinătatea puterilor. Pe 
drept cuvânt conducerea 
instituţiei se'gândeşte lâ 
„tabla de onoare" cuprin
zând „excepţiile" absol
venţilor care va imortali
za de aici înainte pe cei 
cu „capete pe umeri" şi 
cu adevărat luminate

Liceul

„Aurel Vlaicu“ 

Orăştie

„Şi pentru clasele V—- 
VII, ne spunea dl. Mihal 
Potopea, director adjunct, 
am fost nevoiţi să organi
zăm teste anuale pentru 
admiterea doar a celor 
mai bun; elevi, afluenţa 
fiind aici semnificativă. 
Să nu uităm nici admite
rea în învăţământul supe
rior unde au reuşit mulţi 
dintre absolvenţii noştri". 
Aşadar, o nouă dovadă că 
la Orăştie se face carte.

începutul noului an şco
lar a găsit în clasele de 
liceu de la „Aurel Vlaicu", 
aliniate în careul tradiţio
nal de deschidere, aproape 
500 de elevi. Pentru fie
care an de studiu func
ţionează patru clase pa
ralele, în profile de: ma. 
tematică-fizică, fizică-chi- 
mie; chimie-biologie; fi
lologie. L j  se alătură 
şcoala profesională cu 
Specialităţile: mecanici de 
Întreţinere şi mecanici 
auto, precum şi o clasă 
de ucenici (prelucrare prin 
aşchiere). Şi nu In ulti
mul rând clasele de gim
naziu de care aminteam 
mai sus.

O ultimă întrebare pe 
care am adresat-o dlui 
director Avram Lolean 
viza câteva „strădanii" 
materiale concrete cu care 
întâmpină liceul orăştian 

sărbătoarea celor trei sfer. 
turj de secol de existenţă. 
Acestea sunt monografia 
instituţiei aflată în curs de 
tipărire: numărul jubiliar 
al revistei „Pagini şco
lare" tipărit deja. Şi, bi
neînţeles, trebuie eviden
ţiate lucrările de reparaţii 
la clădirea propriu-zis! 
care continuă.

MINEI BODEA

şi
Staţia de autobuz „Opera" 

din Deva este, poate, una 
dintre cele mai aglomerate 
din municipiu. Aceasta 
este cred şi explicaţia că 
aici se învârt, cât este ziua 
de lungă, uneori şi seara, 
indivizi care se apropie de 
oameni, şi zic fluturând 
nonşalant teancuri de banc
note româneşti:

— Mărci şi dolari cum
părăm.

Sunt tineri, îmbrăcaţi in 
pantaloni scurţi, unii poartă 
barbă, alţii au faţa spână, 
dar toţi au limba mieroasă 
când îţi şoptesc:

— Cumpărăm valută.
Sunt zdraveni, cu pi

cioare bine înfipte în cal
darâm şi observându-l o 
vreme lungă, iţi daj seama 
că sunt pe o mână. îşi

aruncă, în plină activitate, 
Unii altora:

*— Ai o ţigară bună?
Văzându-i pe toţi — cinci- 

şase sau mai mulţi — cu 
teancuri de cinci şi zece 
mii în mână rămâi trăsnit 
când auzi răspunsuri pre
cum:

— N-am.
De unde — şi fără să te 

gândeşti mult — deduci că 
banii respectivi nu-s ai 
lor, ci ai altcuiva care stă 
în umbră ca să-şi ascundă 
faţa. Cine-o f; individul ? 
Nu ştim şi nu contează. De 
altfel nici fenomenul cu 
„mărci şi dolari cumpă
răm" nu ştim dacă este le
gal sau nu. L-am consem
nat doar.

TRAIAN BONDOR
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Unde vă este cuvântul?
După cum se cunoaşte, 

comuna Crişeior trece prin 
mari greutăţi şi frământări 
deoarece in fruntea comu
nei de peste cinci luni de 
zile nu se află cel care 
trebuie să o conducă. Şi 
parcă unii caută să încurce 
lucrurile şi mai tare. Despre 
ce este vorba?

Aproape cu trei luni în 
urmă, la Primărie S-a ţi
nut o şedinţă Ia care au 
participat cei câre trebuie 
să traducă în faptă aplica
rea Legii fonduluţ funciar 
privind terenurile cu vege
taţie forestieră. AU partici
pat din partea Primăriei 
un reprezentant din partea 
Ocolului Silvic Brad, pre
văzut în protocol pentru 
predarea pădurii şi, bine
înţeles, oameni îndreptăţiţi 
să o primească.

Aici punerea în posesie 
a celor cu drept de pro
prietate asupra pădurii s a 
realizat într-un procent 
foarte mic. în vara anului 
1993 s-au făcut doar câteva 
lucrări de acest gen, apoi 
totul a îngheţat dintr-un 
motiv s-au altul. Odată 
reprezentantul Ocolului 
Silvic s*a supărat că pri
marul suspendat nu a ac
ceptat pentru măsurători 
încasarea unor sume de 
bani de la viitori; proprie- - 
tari, altă dată a fost reţinut 
cu unele treburi de servi
ciu la ocol, apoi a fost în 
concediu invocându-se în 
cele din urmă lipsa din 
comisie a urnii specialist to- 
pograf. Noi considerăm că 
această tergiversare are la 
bază refuzul oamenilor de 
a scoate din buzunarul lor

câteva mii de lei pentru 1 
ha de pădure măsurat.

în cele din urmă Pri
măria, aşa cum ne spunea 
domnul viceprimar Mîrcea 
TUdoran, a găsit soluţia t°- 
pografului, dar acum din 
nou ceţ de la Ocolul Silvic 
pun beţe în roate şi tot 
amână de pe o săptămână 
pe alta reluarea lucrărilor, 
deşi la acea şedinţă s-a 
promis sub cuvânt de o- 
noare de către reprezen
tantul Ocolului Silvic câ 
într-o săptămână suprafaţa 
de pădure aprobată oame
nilor va fi predată comi
siei locale. Vorbe în vânt, 
căci până acum nu s-a 
realizat nimic din ce s-a 
promis. Atunci li s-a ga
rantat oamenilor prezenţi 
că nu vor plăti impozitul 
pe venitul agricol pentru 
terenur; forestiere cu pă
duri în exploatare, con
form Legii nr. 34/1994. Dar 
în temeiul art. 21 din Le
gea menţionată contribua
bilii sunt puşi să facă de
claraţie pe propria răspun
dere pentru aplicarea im
pozitului care intră în vi
goare cu data de 1 iulie 
a.c., operaţiune ce se şi 
demarează aşa cum ne spu
nea recent doamna Mihaela 
Bârsan, inspector în cadrul 
Direcţiei Generale a Fi
nanţelor Publice a judeţu
lui Hunedoara. Se aşteaptă 
o măsură fermă din partea 
celor competenţi, pentru 
predarea pădurii către pro
prietari, căci iarna bate lâ 
uşă.

ALEXANDRU JURCA,
Brad

CINE REPARA 
PASARELA?

! Despre pasarela ce 
| trece peste liniile de cale 
J ferată din Simeria s-a 
| scris mult. Poate va mai 
* curge cerneală sau' se 
| vor consuma pixuri până 
î această pasarelă va de-

I veni ceea ce ar tre- 
, buni să fie! O trecere

Ide pietoni fără pericole.
Vor începe ploile şi, 

| aşa cum sunt degra- 
| date, treptele reţin apa 
J ca într-o vană. Numai 
| nişte aşa-zise „sandale 
. populare" ar rezolva pro- 
I bIerna sau un inventiv 
5 întreprinzător să închi- 
j rieze nişte saboţi. Glu* 
| mă, neglutnă, dar peri-

I* colul rămâne, sunt nişte 
benzi metalice — ce II- 

! mitează treapta — care 
| „agaţă". Ar fj bine 
• să se ia măsuri din 
| timp; am văzut persoane 
! în vârstă căzând. A cui 
I este pasarela? Ar fi ca- 
J zu! să se ocupe dă ea 
| serios. (Victoria KorOsy 
I — Simeria).
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S.C. HORTINA S.A. DEVA
Cu Sediul în Deva, str. Horea, nr. 2 

ANUNŢA
Organizarea concursului de selecţie şi de

semnarea managerului, in conformitate cu pre
vederile Legii nr. 66/1993 şi a Normelor Meto
dologice de aplicare a acesteia.

Ofertele vor fi depuse Ia sediul societăţii 
comerciale în plic sigilat, in termfen de 30 zile 
de la ultima publicam

Relaţii suplimentare Ia tel. 613373. (90678)

S.C. SANSERE SlNTANDREI S.A.
Organizează concurs pentru ocuparea postu

lui de
•  MANAGER

în conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi a Nor
melor Metodologice nr. 1/94, elaborate de F.P.S.

Ofertele se vor depune în termen de 30 zile 
de la data apariţiei ultimului anunţ în ziar, în 
plic sigilat, la sediul Societăţii din Sîntandrei, 
str. Aeroport, nr. 1, jud. Hunedoara.

Informaţii suplimentare Ia tel. nr. 054/ 
621052, 621211 sau Ia sediul societăţii. (90677)

I*
I*
I $

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE 
FORMARE PROFESIONALA

j „ P  R  O  F  H  S  I  A “

i

i

O r g a n i z e a z ă :
•  A. CURSURI DE CALIFICARE, cu 

acte de studii RECUNOSCUTE, în Contabili
tate, secretariat, comerţ, alimentaţie publică, 
prestări, servicii şi industrie, la grupurile şco
lare : Minier Deva, Metalurgic Hunedoara, 
Minier Petroşani, Metalurgic Călan, Chimie 
Orăştie si Şcoala Gen. Nr. 1 Brad.

•  B. ŞCOLI DE MAIŞTRI. ESTE ULTIMA
OCAZIE de a urma această formă de învăţă
mânt la grupurile şcolare Minier şi Materiale 
de Construcţii Deva; Minier Crişeior şi Me
talurgic Hunedoara. (90690)

D.M.P.S.
S I T I i A f l A  

LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 

13. 09. 1994

Meserie Nr. locuri

Inginer construcţii 4
Inginer geodezie a
Instalator »
Jurist 3
Lăcătuş 9
Lucrător gestionar 0
Macaragiu 2
Măcelar 10
Maistru C.F.DJ». 1
Maistru electronice. . I

Mecanic auto
Medic §

Miner salvator prnf. 10
Mozaicar 7
Muncitor necalificat 5
Ospătar 12
Pictor decorator 1
Referent specialii. 4
Reprezentant filială 13
Revizor contabil * 1
Şef cantină 1
Şef de structură 1
Şef filială 2
Şofer a

Strungar 4
Specialist marketing 6
Sudor electric +  autog. 9
Administrator a
Agent a

Agent asigurări 30
Asistent medical 5
Barman 10
Betonist 13
Bobinator 1
Brutar 10
Bucătar 2
Coafeză 2
Consilier juridic 1
Contabil şef 1
Contabil st. medii 7
Croitor 133
Dansator 20
Director a

Drumar 10
Dulgher 16
Economist 24
Electrician 3
Electrician auto 1
Eîectroexcavatorist 1
Electronist I
Farmacist 2
Fochist 1
Frezor 4
Frigotehnist 1
Tăbăcar 1
Tâmplar 31
Tinichigiu auto 4
Vânzător 44
Vopsitor auto t '

Zidar pietrar 10
Zidar rosartencuitor 11

Zidar şamotor 4

TOTAL 524

•  * •

în ciuda greutăţilor de 
tot felul cu care se con
fruntă, la ferma din Lă- 
puşnic a S.C. „Agromfcia" 
Mintia efectivul de bovine 
a sporit de la începutul 
anului cu peste 40 de ca
pete, ajungând acum la 
aproape 480 de vacj şi ti
neret taurin şi viţei. Dl 
ing. Trandafir Mihoc, ca
re conduce această fermă, 
împreună cu salariaţii, de
pun strădanii pentru ca, 
chiar în condiţiile când 
pământul a revenit pro
prietarilor, să găsească 
modalităţi de a depăşi 
necazurile şi a menţine 
n;velul efectivelor şl al 
producţiei de lapte.

Cu baza materială exis. 
tentă şi In înţelegere e a ' 
proprietarii de pământ

C h in u rile  zootehniei
din zonă, s-au cultivat 
suprafeţele convenite cu 
cereale şi furaje, astfel 
încât să fie mulţumire de 
ambele părţi. Ca şi în anii 
anterior;, cu excepţia con
tractelor şi borhotului 
(care se aduce de Ia fa
brica de bere din Haţeg 
sau de la fabrica de za
hăr din Arad), cu eforturi 
proprii se asigură fibroa. 
sale, grosierele şi sucu
lentele.

In ceea ce priveşte pro
ducţia de «loz, există de. 
ja depozitate sub această 
stare peste 500 tone, fiind 
create resurse ca necesarul 
la sortimentul respectiv

să se acopere cu încă 1500 
tone porumb.

Neavând suprafeţe spe
cial afectate pentru pro
ducerea fânului, s-a fo
losit soluţia impusă de 
condiţiile economiei de 
piaţă ca fibroasele să se 
asigure, te echivalent va
loric, prin schimb cu pro
ducţie de lapte. Cu toate 
că o serie de probleme se 
ridică şi te legătură cu 
grosierele; prin strângerea 
paielor şi a cocenilor se 
poate constjtui stocul ne
cesar consumului în pe
rioada de stabulaţie. De 
menţionat că, determi. 
naţi fiind de lipsa su

prafeţelor, nu s-a renun. 
ţat nic; la metoda de a 
produce furaje în cultură 
dublă. Unele necazuri se 
mai ivesc şi cu nutreţurile 
fibroase, care sunt sustrase 
din câmp de către diverşi 
crescători de animale, a- 
ceştia neţinând seama de 
cheltuielile ce se fac pen
tru strângerea lor şi pe 
care le suportă ferma.

Chinuita aşa cum este 
acum zootehnia, se mai 
găsesc şi oameni pasio
naţi de meserie, care nu 
concep să se lase cople
şiţi de greutăţi şi să aban. 
doneze o bogăţie acumula
tă eu multâ trudfi. Cu cât 
vor fî maj mulţi asemenea 
oameni, cu atât va fi măi 
bine pentru noi toţi.
... NiCOLAE TTRCOB



CONTRAPUNCT

ÎN ANUL FAMILIEI

4.

O floare pentru  poet
La sărbătoarea celor 50 

de ani de viaţă, poetul 
Eugen Evu a avut alaltă
ieri prieteni, cunoscuţi, 
apropiaţi ai condeiului, ti
neri din cenaclul „Lu
cian Blaga“ pe care II 
îndrumă de peste două 
decenii, ziarişti, membri 
al familiei. împreună cu 
ei a trăit momente emo
ţionante, Au fost oameni 
convinşi de faptul că 
Eugen Evu este un crea
tor tn cel mal profund 
înţeles al cuvântului. Ar
derile sale'sunt fantastice 
tn orice clipă. Şi clipa 
poetului devine o veşnl-

CU NUMĂRATELE, ZILELE, SFINTELE

Cu număratele, zilele, sfintele,
Vi aduc ofrandă cuvintele 
Intr-o lume dezordonat de exactă 
Ml-am păstrat nebunia Intactă 
(Dacă e nebunie 
Să mai serii poezie 
Când ce este aceasta 
Nimeni nu ştie)

cie. Cât despre sensibili
tatea şi vulnerabilitatea 
poetului a vorbit şi vor
beşte doar timpul.

Eugen Evu este un hu- 
nedorean convins care nu 
şi-a părăsit niciodată o- 
raşuî, chiar dacă de multe 
ori a  fost tentat să facă 
acest lucru, luând exem
plul unora din colegii 
săi, care s-au ajuns eco- 
nomlco-scriitoricesc. A ră. 
mas, a încercat, uneori a 
învins, alteori a fost în
vins.

La sărbătoarea lud E" 
ugen Evu au rostit cu
vinte frumoase: prof. Va*

leria Stoian. directorul 
Bibliotecii Judeţene „Ovid 
Densusianu", Francisc 
Nagy, vioeprimarul Hu
nedoarei, Ioan Groza, con
silier al Inspectoratului 
Judeţean pentru Cultură, 
Valeriu Bârgău, Maria 
Aslău, Dumitru Hurubă, 
scriitori. în semn de res
pect pentru creator şi 
pentru sensibilitatea sa 
recunoscută 1 s-a oferit un 
coş cu flori. Ce poate fl 
mal gingaş şl mai sem
nificativ decât © floare?! 
O floare pentru poet, pen
tru poetul Eugen Evu!

MINEL BODEA

Cu număratele, nopţile, sfintele
tn tafă mi-s fiii, In spate* mormintele.
Întrebările, toate, le-am azvârlit —
Bumerangul s-a întors, mm lovit,
tar cuţitul de raze din tâmple
SS nu mi-1 smulgeţi, să nu se-ntâmple
Mai înainte de vreme
îngerul veghetor să mă cheme
Sau să-mi rămână netrebnică lucrarea
In aparenţe, când triumfa-va Îngheţul
Pentru că arderii acesta-i e preţul...
Cu număratele, zilele, sfintele,
Vă aduc, vinovate, cuvintele.

O R F E V : v ;

Umblu pe pământ, sunt aici
Amâa ceva, nenumesc ceva, port un semn
Şi oscilez. A-nflorit spinul în carte,
Fructe străine dă Crucea de lemn.
Abia de mă smulg din simţuri şi sângele 
Rarefiat s a retras sub cuvinte 
şi privirea copilului îmi taie meningele 
Lacrima o străpung luminile sfinte 
Umblu pe pământ, nevăzut de lumină. 
Femeie, întunericul tău mi-e complice,
Intre Cer şi cunoaştere este o vină 
Care nu-mi aparţine, deşi se dezice,
Deşi mai ezită, deşi nu se-ndură,
Deşi ar mai fi de născut cineva
Care nici cu iubire, nici cu tragică ură,
Va trânti eternitatea-n urma sa.

cântec

— fiicei mele, Gloria, în exil —

Care dintre aceştia eşti, prietene,
Adorator precum mine a vijeliilor mari 
A amintirilor prenatale, prietene —
A furtunilor iubitoare do stejari?
Care dintre aceştia eşti» femeie —
Sinteză sublimă a toate pierdutele 
Dumnezeule, pre când răsuceam doar o cheie 
şl din viziune săreau zvelte ciutele?
Toată cenuşă curcubeelor am citit-o r 
Toate drumurile spre tine mi-au sărit In spate. 
Toate Iubitele erau din tine, Iubito,
Şi îmbrăţişările, toate.
Care din aceştia eşti, dragostea mea 
Ci eu despre suflet vorbesc şl mă doare 
Nu netrebnica alcătuire, nu carnea cea grea.
Ci tăiată-n lacrimă lumina în floare 
Iubitor al furtunii sunt rătăcitorul 
Foame! do murid şi Jertfei subtile 
Undeva, pe pământ, implorând viitorul 
Să mă cuprindă în hohote, Dorul 
Din amintirea Acelej Copile.,.!

D O I N A

Doamne, cât tn-am lăcomii!
Câte vieţi voj fi trăit ?
Doamne, cât Te-ai lăcomit!
Ce flămând destui şi sete:
Cât mai au să mă îmbete?
Doamne, alungat de sine»
Tot m-am plâns Că nu mi-e bine 
Când mi-ai dat şi-am exprimat 
Aur nu, ci dor cura*.
Doamne, cât m-am risipit 
Doamne, cât ai flămânzit!
Dă-mi iertare înzecit.

EUGEN EVU

(Poeme primite în data de 1 septembrie a.c. in 
exclusivitate pentru ziarul „Cuvântul liber")
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•  Carat, carate, s.n., t. 
unitate de măsură a pro
porţiei de aur în aliaje, e» 
gală cu a 24-a parte din 
masa totală a aliajului.. 2. 
unitate de greutate pentru 
pietrele preţioase, egală 
eu 0,2053 g 3. fiecare din 
cele 24 de cote în care. era 
divizată proprietatea unei 
nave, începând cu. drep
tul roman. 4. cotă de par
ticipare la o societate co
mercială (fr. carat, it. ca
rate, sg. ar, qîrât — a 
douăzeci şl patra parte): 
1, Inelul Mirele! este con
fecţionat din aur de 24 de
carate.

•  Karate, s.n., metodă

Din tainele limbii
de luptă de origine japo
neză, care face apel în ar 
tac sau apărare doar la 
mijloacele naturale (fr. 
karate): 1. Costel face ka- 
rate de la vârsta de 15 
ani.

•  Roletă, rolete, s.f., pa
nou fix sau mobil, alcă
tuit dintr-o reţea de ver
gele paralele, care închidă 
«au apără golul unei uşi, 
al unei ferestre, al ura, 
vitrine etc.: L Roleta a- 
pără geamul de lovituri,

•  Ruletă, rulete, ş,f., 4.

instrument pentru măsură
tori, format dintr-o pan
glică lungă de pânză sau 
de oţel, împărţită In cen
timetri, care se poate în
făşură pe un ax metalie 
(aflat într-o cutie plată). 
2. obiect folosit în unele 
jocuri de noroc, format 
dintr-un disc împărţit în 
compartimente colorate şl 
numerotate şi dintr-o bilă 
oare se învârteşte odată 
eu discul, indicând, la or 

i, numărul câştigător) 
ext.) Jocul însuşi. 3.

tr-o rotiţă de metal eu 
margine dinţată, care se 
foloseşte la desenarea ti
parelor de stofă, la tăierea 
aluatului etc. (fr. roulette): 
1. Inginerul a măsurat te
renul cu ruleta,

•  Rulotă, rulote, $.f., 
automobil sau remorcă a- 
menajată ca locuinţă (fr. 
roulotte): I. Rulota noastră 
poate adăposti patru per
soane.

Micile diferenţe de su
nete şi litere din cuvintele 
prezentate creează sensuri 
diferite, sesizabile în pro
nunţie şi în scriere.

Ne aflăm în Anul In
ternaţional al Familiei dar 
n-am auzit să se vor
bească despre asta, cu 
atât maj Putin să se facă 
ceva pentru regândirea 
conceptului şţ ocrotirea 
familiei. întâmplător, din 
S.U.A., unde există con
silieri prezidenţial) a- 
nume pentru probleme 
familiale, îmi parvine un 
eseu al profesorului Ja
mes Q. Wilson, de la U- 
niversitatea California, 
care readuce în discuţie 
problematica familiei în 
contextul acestui contor
sionat şi controversat 
sfârşit de mileniu. Con
trar opiniei care se bu 
cură de o oarecare răs
pândire, conform căreia 
viitorul va fi al coabi
tării libere, în detrimen
tul familiilor tradiţionale, 
profesorul american, ba
zat pe îndelungate stu
dii, inclusiv statistice, 
porneşte de la ideea că 
familia este şi va ră
mâne instituţia centrală 
a societăţii şi totodată 
mediul primordial, deci
siv pentru transmiterea 
valorilor fundamentale. Ei 
constată doar că, în con
diţiile actuale, conceptul 
trebuie regâncht, Azi, fie 
sărăcia şi condiţiile so
ciale defavorizante, fie 
influenţa nocivă a mij
loacelor de informare, e- 
rodează vigoarea familiei. 
Or, este statistic consta
tat că familiile cu un sin
gur părinte nu sunt be
nefice pentru copii, In
diferent de venitul pă
rintelui. E nevoia de e- 
fortul conjugat al ambi
lor părinţi, de răspun
derea şi tandreţea lor e- 
gală pentru ca un copil 
să devină un om da Ca
racter, adică un om so- 
eial. Presupunând, bine
înţeles, aş adăuga eu, că 
ambii părinţi sunt oa
meni de caracter, cu o 
minimală educaţie pe Care 
sunt capabili s-o trans
mită, adică să-i asigure 
copilului acei. binecuvân
taţi „şapte ani de a- 
casă“. „Sărăcia --  scrie 
James Q. Wilson — vine 
în detrimentul copiilor, 
la fel ca şi viaţa într-un 
cartier decăzut, lipsa de 
atenţie şi afecţiune din 
partea părinţilor, dar şi 
faptul de a 'fi ilegitim şi 
de a trăj din ajutor so

cial". Şi, mai departe:» 
„Creşterea adecvată a l 
unui copil înseamnă o ‘ 
mare răspundere care ne-| 
cesită adesea energia şij 
eforturile ambilor pă- > 
rinţi". In întâmpinarea ă-l 
cestei concluzii vine şi î 
opinia consilierilor în pro- { 
bleme de familie ai pre-'  
şedintelui S.U.A.: „pen-j 
tru copii, cel mai bun '  
program de combatere a l  
sărăciei este o familie; 
intactă şi stabilă", B | 
firesc, căci, acolo unde J 
părinţii sunt solidari, a. > 
fectuoşi şi se sprijină re-1 
ciproc, sărăcia nu mal ? 
este un handicap instlr-j 
montabil iar copilul poate * 
fi apărat cu bune rezui-l 
tate împotriva vicisitu- * 
dinilor el şi în primul |  
rând împotriva decăderii J 
morale pe care sărăcia o i 
aduce îndeobşte cu sine, I 

Am trecut în revistă! 
foarte pe scurt, şj doar o |  
parte din ideile acestui*
eseu, pentru că ceea cel 
m-a frapat în primul'  
rând când l-am citit a l  
fost constatarea că pro- ! 
blematîca actuală a fa J 
miliei — cel puţin a fa* J 
miliei creştine — este în» 
linii mari aceeaşi pretu-I 
tintteni, inclusiv la noi. î 
Bineînţeles, cu unele dl-1 
ferenţe specifice, mutatis * 
rautandis, cum se zice 1 
îp S.U.A., bunăoară, un* 
loc de seamă în aceste i
preocupări îl are factorul * 
rasial.. La noi, acesta e ,  
absolut recunoscut, tn f 
schimb a apărut un ele- * 
ment specific, extrem dej 
nefast pentru vigoarea fa» * 
miliei româneşti. El a ]  
fost generat de comunism * 
şi desăvârşit eu diabolică] 
tenacitate de Ceauşescu. 1 
E vorba de un dezastru 2 
pe care acest paranoie |  
l»a abătut asupra socie-'  
tăţii româneşti, dar s te i 
cărui proporţii şi conse-» 
cinţe nu sunt încă sta-J 
diate şi cunoscute îndea-J 
juns: distrugerea strue- j 
turilor sociale tradiţionale J 
şi crearea unei categorii» 
declasate, nici ţărani, nici I 
orăşeni, ruptă de tra- j 
diţii şi de orice cod etic, | 
incapabilă In majoritatea* 
cazurilor să întemeieze fâ-1 
milii „intacte şi stabile",* 
pe care societatea să se' t 
poată bâza. - J

(Va urma) •
RADU CIOBAN U I
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Acasă la Drăgan Muntean
Emisiunea TV, realizată 

de etnomuzicologul Ma- 
rioara Murărescu, doamna 
micului ecran ce şi-a de
dicat viaţa cercetării şi 

valorificării folclorului ro
mânesc, ne-a purtat -Ti
nerea trecută acasă la 
marele rapsod hunedo- 
rean Drăgan Muntean, în 
ţinutul fără egal al Pă- 
durenîlor, înfrăţiţi cu co
drul şi cu muntele. Ne-a 
purtat, şi nu oricum, ci, 
aşa cum spuneau bătrânii, 
în marea lor înţelepciune, 
crezând în puterea di
vină a cântecului. Iar 
Drăgan Muntean deţine, 
lâ rândul său, puterea 
celui care cântă un ţi
nut binecuvântat.

L-âm revăzut pe Dră
gan Muntean în vatra sa
tului Poieniţa Voinii, în 
cimitir aprinzând o lu

mânare pentru’ un om 
drag trecut în nefiinţă, ia] 
coasă ori la strânsul fâ
nului, dar şi la hora sa
tului sau depănând la 
foc de seară poveşti 
si cântece: „M-aş în
toarce. n-am la cine", 
„Pentru mândra din Po- 
ieniţa", „Inimă de pu
tregai", „Unde jeacă-un 
pădurean", „Sara bună, 
bade Ioane".
L-am revăzut pe Drăgân 

Muntean împreună cu ta
ragotul său dând viaţă 
ca nimeni altul folcloru-, 
lui local, purtând cu mân-i 
drie inegalabilul costum 
pădurenesc în mijlocul 
celor dragi. Totul a fost 
în favoarea sa. Dovadă 
că astfel de oameni nu 
se nasc în fiecare zi!

MINEL BODEA i
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STORY FLASH}
BRAZILIA BLOCHEAZĂ î  

ADOPŢIILE r
Judecătorul Bartelo- * 

meu Moraes, de la Pri- * 
mul tribunal pentru copii ; 
şi adolescenţi din Recite, |  
capitala statului Permam-1 
buco, a suspendat în zo- * 
na sa de competenţă ori- * 
ce înfiere a unui copil ♦ 

' brazilian de către străini.» 
'1 El a luat această decizie 
• în aşteptarea concluziilor I 
< comisiei care anchetează * 
, asupra unui presupus tra- *

INVAZIA IN HAITI, O CHESTIUNE 
DE TIMP

Pentru administraţia â- 
mericană, intervenţia mi
litară în Haiti nu mai 
este o posibilitate, ci o 
chestiune de timp. Diverşi 
exponenţi a; autorităţilor' 
de la Washington au dat 
de ■ înţeles că e vorba de 
3—4 săptămâni, perioadă 
necesară pentru a antre
na pe cei 270 soldaţi din 
diferitele ţări caraibiene 
care s-au declarat dispu
se să participe simbolic , 
la operaţiune.

Dacă generalul Raoulfie eu organele copiilor, i •■L,aca genera ui u a
AcuTOtii în o«,l seri* oui Cedras complicii săiAcuzaţii în acest sens oui ?* *«*i *e• _ 7 vor mai afla la Port-au-

Î S T m ' & J Z l  Prlnce. când va sosi forţa 
multinaţională, vor fi a- 
restaţi şi predaţi guvernu. 
lui legitim din Haiti spre 
a fi judecaţi", a afirmat 
subsecretarul de stat ame
rican, Strobe Talbott. Iar 
colegul său pentru apăra-

t re din ţară şi judecâtb- i 
v rul Moraes a cerut Mi-* 
■ i nisterului de Externe să ♦
. efectueze o verificare a •
, k condiţiilor de sănătate «
' pentru toţi copiii din Per- ! 
' nambuco înfiaţi de familii
♦ străine din 1989 încoace.! 

HOLLYWOOD I
IN PERICOL I 

t ' Vandalii sau simplii cu- * 
}  rioşi nu vor mai reuşi f 
ţ<ă se apropie de litere-I
♦  le uriaşe ce formează!
♦  cuvântul „Hollywood". Ce-1
♦  febra inscripţie ce tro- 1 
I nează la intrarea în lo s l  
I Angeles a fost protejată I 
I cu ajutorul unui sistem |
♦  electronic supersofisticat, *
‘ ” ”• CU

re. John Deutch, a confir
mat că pentru invazie 
vor fi necesari peste 
10 000 de oameni.

„Forţa multinaţională 
va merge în Haiti pentru 
a-1 izgoni pe Cedras şi 
pentru a contribui la re
instalarea ordinii, odată 
ce preşedintele democra
tic ales, Jean-Bertrand A* 
ristide, alungat în urmă 
cu 3 ani de militari, se 
va întoarce în patrie", a 
adăugat Deutch.

Cei doi subsecretari de 
stat americani au ţinut 
împreună o conferinţă de 
presă la întoarcerea din 
Jamaica, ţara care, ală
turi de Barbados, Belize, 
Trinidad-Tobago s-a ară
tat dispusă să ofere tru
pe pentru operaţiune. Gu
vernele •din alte ţări din 
zonă — Antigua, Baha

mas şi Guyana, exami
nează şi ele posibilitatea 
de a participa.

Pe de altă parte, aflat 
la Buenos Aires, fostul 
preşedinte Bush, cel care 
a dezlănţuit „Furtuna de
şertului" împotriva Iraku
lui lui Saddam Hussein, 
s-a declarat contrar ideii 
invaziei în Haiti §1 a a- 
dăugat că SUA ar trebui 
să înceteze a-1 mai spri
jini pe preşedintele în e- 
xil. Bush consideră că 
Jean-Bertrand Aristide este 
şl el vinovat de agrava
rea crizei haitiene. „Nu 
cred să fi dat dovadă că 
merită încrederea noas
tră-şl nu cred să fi de
monstrat capacitatea de a 
negocia şi a acţiona în 
consecinţă", a adăugat 
Bush, pentru care singu
ra soluţie convenabilă ar 
trebui căutată în plan 
diplomatic şi nu militar.

* asemănător acela ^

AŞA A FOST „PRIMA DATĂ"
Ultimul număr al revis-. unu câte unu“ mi-au 

tei americane „CosmopO-1 răspuns. Când am intrat 
lita" inserează o intere- m-a luat drept fratele meu
sântă anchetă în lumea şi am lăsat-o s-o creadă",
starurilor muzicii şi ale Barbara Streîsand: „A- 
filmului, având ca temă veam 18 ani, a fost o ma-
„debutul" în viaţa sexua- • re deziluzie 1 Eram plină
lă. Concluzia? Intre cei de inhibiţii. Sexul în- fa*, 
miţţ precoce, Don John- milia mea era o ehestiu-
sori; care s-a lansat în a- n e . tabu. îmi porunciseră

• car* supraveghează fron- * 
i  tiera dintre SUA şi Me-! 
î.xic. Telecamere eu raze! 
(tinfraroşii vor urmări, zi \ 
ţ şi noapte literele de pe* 
ţ- colină, transmiţând fie-1
♦  care imagine pe un mo- 
! nitor aflat permanent sub ‘ 
( observaţie, în vreme cei
* senzori speciali ascun şi!
* printre stânci sunt în mă-1
I sură să releve orice miş-ţ 
|  care. : ţ

i
NOU FURT 1 
„RADIOACTIV" i  
IM RUSIA ! 

fntr-o întreprindere ehi- * 
I mică din Tambov, la cea. i 
I 500 km sud de Moseo- [  
I va, a fost furat sâptămâ-1 
I  na trecută un flacon eon-* 
* ţinând 4,5 grame de Ce- f 
* siu-137, o substanţă ex-! 
♦. trem de periculoasă dar! 
♦  care -  asigură experţii [  
j -  este inutilizabilă în seo- 1  

f puri militare. Furtul a * 
î  avut loc marţi, 30 au-, 
* gust, către ora 14 *—  14 fora •
- # w „ „ de băr-1
» haţi a pătruns în inte- ?
♦  locală). Un grup

mor la 12 ani, în compa
nia guvernantei sale şi cel 
mai „întârziat", vedeta 
t.v., Phil Donahue, „fe
cior" până la căsătoria 
consumată la 23 ani tre
cuţi, întrebarea „Când 
ţi-ai pierdut virginitatea ?“ 
cuprinde o lungă listă dei 
răspunsuri, care re învârt 
în jurul cotei 15- Precum 
„căpitanul" lui Jules Ver- 
ne. Dar, să spicuim câte
va dintre aceste confi
denţe.
. Madonna: „Pentru mine 

«primai oară» a fost la 15 
ani, cu un anume Russell. 
Eram prieteni de mai 
multe luni şi eram foar
te-* curioasă: să . descopăr, 
ce i însemna acest faimos 
«a face dragoste». Nu am 
fost dezamăgită. Chiar, da
că ideea că acum el este 
căsătorit şi cu copii mă 
tulbură".

Dustin Huffman: „La
15 ani şi jumătate, cu o 
nimfomană, pe nume Bar
bara, care avea 19 ani.

să nu sărut pe nimeni pe 
gură, ca să nu risc să mă 
molipsesc de diverse boli 
şi să nu fac deloc dragos
te înainte de căsătorie",

Boy GeOrge: „La 15 ani, 
la Londra, cu un faimos 
cântăreţ pop italian. Era 
foarte frumos, tare elegant 
şi mirosea dumnezeieşte. 
M-a dus la un grandios 
dinner party Şi apoi mi-a 
răpit virginitatea. Dar tre
buie să recunosc, „nu 
mi-a displăcut deloc". .

Raquel Welch: „Eram 
fecioară când m-am ' căsă
torit pentru prima oară,

la 16 ani. Dar cu primul 
bărbat sexul nu a mers, 
era do-a dreptul plictisi
tor". -

Michael Câine: „La 15 
ani, pe o pajişte, la Lon
dra. Când am terminat, 
ea a fost foarte drăguţă, 
chiar dacă nu fusesem ca
pabil să o satisfac în mă
sura în câre mă satisfă- 
cuse ea".

Kim Basingcr: „Eram
foarte tânără. Muream de 
nerăbdare să fac ceea ce 
văzusem ta cinema şi chiar 
mai mult decât atât- Dar 
a fost o adevărată deza
măgire. „Sexul nu poate 
fi doar atât, mi-am spus *.

Cher: „14 ani. Eram
curioasă să descopăr ce-i 
ăia, aşa că arif făcUt-o cu 
băiatul care locuia ală
turi. „Asta-i tot ?" l-am 
întrebat la sfârşit. „Da", 
răspunse el. Şi eu: „A- 
tunci, poţi să te întorci 
acasă".

j „MARIAJE" ÎN LUMEA AFACERILOR!
ACORDUL... CEAIULUI !

- Cunoscutele firme au anunţat că au ajuns la |
{ un acord de principiu pentru a doua fază a proiec-1 
J tului pentru distribuirea în lumea băuturilor a cea-1 
I iuluj şi a cafelei „gata de consum". Prin noul con-|
♦ tract dintre multinaţionala elveţiană ce controlează J 
| piaţa cafelei, şi societatea din Atlanta, se acordă |
; pentru „Coca-Cola" o licenţă de producere şi distrl-»

I buire a mărcii Nestlâ (ceai rece) în toată lumea, I 
exceptând Japonia, pe o perioadă de 100 de ani. In* 

î ceea ce o priveşte pe Nestle, va continua să-şi con-l 
I centreze activitatea în domeniul tradiţional, al băii- J

I'  turilor pe bază de cafea de tipul „Nes cafe". ■.
DEL MONTE CAUTĂ UN PARTENER î 

: EUROPEAN |
J „Anglo-American Corporation", cel mai mare«
| grup sud-african, speră să-şi dubleze cota de bene-1 
* ficii la „Del Monte Food International" prin fuzio- ’
I narea cu o societate alimentară europeană, scrie j 
I „Financial Times". „A.A.C.", care are ca principală J ■ 
J sferă de activitate sectorul mineralier, a intrat în *
| afacerile alimentare prin achiziţionarea societăţii I 
* „Del Monte" în 1992, pentru 240 milioane de do- 2 
I lari. I
! MADISON SQUARE GARDEN ;
|  TRECE LA ITT ŞI CABLEVISION I
2 Celebrul stadion din New York îşi schimbă pro-J 
|  prietaruL El a fost oficial vândut de „Viacom" (so-1 
* cietatea americană care de curând „înghiţise" cele-J 
I bra casă de filme „Paramount") lui „Cablevision"!
I şi „ITT", pentru un total de 1,075 miliarde de do-.
I lari. Pachetul de acţiuni achiziţionat cuprinde şi cele |
* două renumite echipe de baschet şi hockey „New »
I York Knicks" şi „New York Rangers", precum şi „Pa-1 
* ramount Theater", ca şi reţeaua t.v. „MGS". La acor- *
|  dul care va fi încheiat din punct de vedere formal, I 
* în această toamnă, s-a ajuns în extremis, „ITT" ş i; '

(„Cablevision" fiind obligate să adaiige la oferta inî-1‘ 
ţială câte 10 milioane de dolari fiecare *

'mmm. * ■ m m  a . mmm » mmm m mmmn * mmm ■»  a sm  ’a  '"mmm\k mmm, 9 «mar, *  a a m  9 ' mmm :

TENTATIVA DE SINUCIDERE
Se află în stare gravă, 

medicii fiind foarte re
zervaţi privind şansele de 
salvare, după ce a luat o 
puternică doză de medica
mente, Karin Joana Schu- 
bert, 53 ani, actriţă por
no, celebră în anii ’70. 
De mai mulţi ani, - fru
moasa nemţoaică şi-a sta
bilit domiciliul în Italia, 
într-o vilă situată la Man- 
ziana, un cartier din a- 
propierea Romei.

îngrijoraţi de Faptul că 
nu mai răspundea la te
lefon şi că nu mai aveau 
nici-o veste de la ea, câţi
va prieteni au venit. să o 
caute acasă. După mai 
multe apeluri zadarnice

la intrare, au forţat uşa,: 
găsind-o întinsă pe un pat, 
lipsită de cunoştinţă. I-au 
acordat primele ajutoare 
şi au transportat-o ime
diat, în stare de comă, la 
spitalul' din Manziana. Se 
pare că la originea: ten
tativei de sinucidere sunt 
motive de ordin finan
ciar. Situaţia sa economi 
că, după primele date -ale 
anchetei, este complet 
compromisă. Arestată în 
1988, în timp ce turna un 
film deocheat la Genazza- 
no, Karm trecuse prin- 
tr-o profundă criză depre
sivă, din care nu şi-a mai 
revenit complet niciodată.

I norul depozitului de ma- ? S-a întâmplat la o petre 
I teriale al fabricii prin-1 
I tr-o; gaură practicată în! 
ţ zid. Flaconul cu Cesiu, !
♦  care era închis înfr-un î  
l  container ermetic, a fost f 
i luat fără probleme şi fă * 
j râ ca cineva să fi dat»
I alarma. 1

cere de Anul Nou, acasă 
la fratele meu, Ronnie. La 
uşa dormitorului stăteau 
la rând o mulţime de bă
ieţi. „Ce naiba se petre
ce ?“ am întrebat, „E înă
untru o ţipă. Ne primeşte

. . . . . .  VJV,V.VJVrtWV.WWW
DESTUL CU BOMBELE,

E MOMENTUL DIALOGULUI
După cum. se ştie, după 25 de ani de neîntreruptă 

guerilă urbană, presărată cu zeci de atentate şi sute 
de victime, Armata Republicană Irlandeză (IRA) a de
cis întreruperea, începând cu 31 august a e,, pra 24, a 
oricărei acţiuni militare împotriva „ocupanţilor" brita
nici. O decizie de o importanţă crucială, chiar dacă dru
mul'spre pace Va mai fi, nu-i nici o îndoială, presărat 
cu obstacole şi cu sânge. Pentru cititorii noşti-i, iată 
pasajele cele mai semnificative din această declaraţie.

„Recunoscând posibilităţile apărute In situaţia ac
tuală şi în scopul de a face să avanseze procesul de
mocratic de pace şi subliniind definitivul nostru spri
jin pentru succesul său, noi, conducătorii „Oglâigh na’h 
— Eirann" (IRA) am decis ca la miezul nopţii de 31 
august să intervină o completă încetare a operaţiunilor 
militare. Toate unităţile noastre au primit instrucţiuni 
în acest sens... Noi păstrăm în memorie pe toţi cei ce 
au murit pentru libertatea Irlandei şi ne reafirmăm a- 
taşamentul pentru idealurile noastre republicane...

O soluţie va putea fi găsită doar prin negocieri glo
bale. Ceilalţi, nu în ultimul rând guvernul britanic, au 
datoria să-şi asume responsabilităţile,.,". .

Cei care susţin că rea
litatea depăşeşte adesea 
imaginaţia şi că povesti
rile SF nu-s altceva de
cât descrierea unor lu
cruri deja întâmplate au 
probabil dreptate. Şi, 
pentru a verifica acest 
adevăr, -îi invităm pe ci
titori să recitească o po
vestire celebră a lui Mi- 
hail Bulgakov, „Inimă 
de câine", având ca erou 
personajul ambiguu al 
domnului Şarikov, pro
dus al nebuniei unui sa
vant care încercase «ă 
transplanteze o bucăţică 
de creier omenesc câine
lui său. Facem această 
trimitere la un personaj 
literar pentru că recente- 
dezvăluiri (cu adevărat 
senzaţionale), de la Mos
cova, ne fac cunoscut că 
exact în perioada în ca
re Bulgakov îşi zămislea 
aberantul erou, un om de 
ştiinţă sovietic, Ilia Iva- 
nov, încerca, la modul 
cel mai serios cu putinţă, 
un. experiment asemănă
tor. El îşi propusese nici 
mai mult, nici mai pu
ţin decât să demonstreze 
experimental, încrucişând 
maimuţe şi oameni, eă 
teoria materialistă a de
venirii umane este ade
vărată.

Documentele referitoare 
la acest caz au fost des
coperite de profesorul Gri- 
gori Faiman în Arhivele 
de stat ale Federaţiei Ru
se şi ale Academiei de 
Ştiinţe din Moscova şi au

IN 1924, EXPERIMENTE PENTRU 
A SUSŢINE CONCEPŢIA MATERIALISTĂ 

DESPRE APARIŢIA OMULUI
fost date publicităţii în co
tidianul „Vecernaia Mosk- 
va“, din 28 august a.c.

Biologul Ilia Ivanov în
cepuse să lucreze la pro
iectele sale în Guineea 
franceză, mult înainte ca 
Rusia să fie răvăşită de 
Revoluţie. Dar, după 1917, 
ceea ce înainte trebuia a 
fi ţinut în mare secret, 
putea deveni un dbiectiv 
ştiinţific demn de a se bu
cura de totalul sprijin al 
statului. „Rezultatele unor 
asemenea experimente — 
spune documentul trimis 
în 1924 comisarului, pe a- 
tunci, pentru educaţie, Lu- 
naciarski, pot. fi utilizate 
în lupta împotriva idea
lismului şi în propaganda 
antireligioasă, demonstrând 
că nu Dumnezeu a fost 
cel care a creat cerul, pă
mântul şi omul"..

Se putea rezista unei a- 
semenea tentaţii? Catego
ric nu I In 1925, cu acor
dul Academiei de Ştiinţe, 
ministerul alocă 10 000 
dolari pentru această cer
cetare extraordinară. Iar 
profesorul Ivanov, însoţit 
de fiul său, plecară în 
Guineea şi se puseră pe lu
cru. ■

Dar, curând, se ivi o 
problemă insurmontabilă: 
nu se găseau cobai umani 
masculi, dispuşi să ferti
lizeze e maimuţă ge cale

naturală. Abia mult mai 
târziu, în 1927, când pro
iectul era cât pe-aci să 
fie dat deoparte, un rus, 
ale cărui date anagrafice 
au rămas secrete, a trimis 
o scrisoare care ar fi pu
tut rezolva chestiunea: 
„Vă deranjez, spune misi
va conservată în arhive, 
pentru că aş vrea să ca
păt informaţii despre 
maimuţa capturată de pro
fesorul Ivanov. Dacă am 
înţeles bine citind. ziarul, 
din lipsă de voluntari e 
constrâns să recurgă la 
inseminarea artificială. 
Dacă v-ar putea fi folosi
tor, aş avea un cunoscut, 
sănătos din toate puncte
le de vedere, dispus pen
tru inseminarea natura
lă. Ar dor; totuşi să ştie: 
1. Dacă îi va fi păstrată 
vechimea în muncă în pe
rioada de absenţă; 2. Cât 
plătiţi; 3. Cine va plăti 
cheltuielile de călătorie ; 
4. Cât timp e necesar; 5. 
Care sunt garanţiile de 
păstrare a anonimatului".

Dacă scrisoarea ar fi 
fost scrisă cu doi ani mai 
devreme, fără îndoială eă 
Ivanov ar fi fost scutit de 
o grămadă de necazuri. 
Aşa însă fusese nevoit să 
caute o altă soluţie. Mai 
întâi, s*a gândit să ia o 
aborigenă şi Să o facă să 
se împreuneze cu un cim

panzeu. Dar lucrul ‘ s-a 
dovedit imposibil. „în tim
pul călătoriilor mele în 
Africa — se citeşte în re
latarea oficială a prof t- 
vanov — am auzit vorbin- 
du-se în mai multe rân
duri de cazuri de violuri 
comise de gorile asupra 
unor femei din partea 
locului... Dar femeile vio
late de maimuţe sunt con
siderate pângărite şi ade
sea dispar fără să lase 
vreo urmă".

Savantul avusese în ve
dere aducerea unei femei 
pigmeu din Gabon, pen
tru rezolvarea problemei, 
dar, până la îndeplinirea 
formalităţilor birocratice 
reuşi să insemineze arti
ficial cel puţin 3 exempla
re de cimpanzeu femele. 
Nici una însă nu rămase 
gravidă şi toate muriră în 
timpul transportului către 
centrul de cercetări de la 
Suhumi, în Georgia. Aşa 
încât, în 1928, Ministerul 
Educaţiei înţelese că pen
tru a se ajunge la un re
zultat convingător, fie el 
pozitiv sau negativ, ar mai 
fi nevoie de timp — ani 
de zile — şi bani. Şi pro
iectul fu îngheţat pentru 
ca, doi ani mai târziu, 
Ivan însuşi să fie arestat 
din ordinul lui Stâlin şi 
condus la o adresă necu
noscută, de unde nu a mai 
revenit niciodată acasă.

Agenţia STORY PRESS



REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
(continuare din numărul de sâmbăta trecută)

♦  „De voieşti să fii ca o sarcină societăţii, „um 
bra pământului", fii beţiv, căci aceasta te va face 
nctrcbuincios, greutate tuturor şi ţie spre dărăpănare.

♦  De voieşti să fii ca uri aer vătămător, fii be
ţiv, căci apropierea unui beţiv este ca a bălegarului.

♦  De voieşti să te urască familia ta şi prietenii j
tăi. fii beţiv, că in curând vei fi prea greţos in o- ; 
chii lor, ■■ »

sar.

mai

şite
se".

şah
rală

D U m i f t lC R h

DESPRE ŞAH CU
SAVIELLY TARTA KOVER —

MARE MAESTRU INTERNAŢIONAL
Unii cai de şah nu re îşi dă seama cât de slab 

joacă".
•  „Partida de şah este 

un basm compus din 1001 
de greşeli".

0  „O partidă se pierde 
uneori prin mutări tari şi 
se câştigă prin greşeli".

#  „Sacrifică de preferin
ţă piesele adversarului". 
Selecţie de ILIE LEAHU

ci şchiopătează" 
„Şahul se învaţă nu- 
prin greşeli".
„Există victorii gre
şi înfrângeri glorioa-

„In concursurile de 
nu există victorie mo-

„Numai un jucător ta-

♦  De vrei să te faci rană societăţii, fii beţiv, 
că atunci oamenii vor fugi de tine ca de ciumă,

+  De vrei să rămâi neindreptat, urmează a fi 
beţiv, şi astfel nu iţi va păsa niciodată de bunele 
sfaturi. ,

+  De voieşti să te faci zgomotul oraşului, să 
tulburi liniştea oamenilor, să ţi se sfarme oasele şi 
să fii supus la alte mii de primejdii, fii beţiv, şi fă
ră îndoială vei izbuti.

4  De vrei să nu ţi se îndeplinească nici una 
din nădejdile tale, fii beţiv, şi astfel vei ajunge la 

j desăvârşită deznădăjduire.
! 4  De voieşti să-ţi ticăloşeşti trupul, fii beţiv,
|  pentru că beţia este muma tuturor bolilor.
* +  De voieşti să-ţi pierzi sufletul, fii beţiv, şi 
[ îţi vei încuia împărăţia cerurilor.

î 4  In sfârşit, dacă stăruieşti şi vrei să te ruinezi- 
| cu-totul, adică : în stare, în trup şi in suflet, fii be- 
» ţiv, şi curând vei cunoaşte că este cu neputinţă ca 
| să întreprinzi mijloace mai sigure spre a săvârşi a-
* cest scop al tău".

I

I

A N T O N  P A N N  

Selecţie de ILIE LEAHU

S P E R A N Ţ A

Eu cred că fără spe
ranţă evoluţia omului nu 
ar fi existat.

Speranţa este sâmbu
rele din suflet, care În
colţeşte înainte de fap~ 
tul împlinit. Este spe
ranţa femeii ce poartă în 
pântec copilul cu gândul 
că va fi sănătos la min
te şi la trup, că va de
veni un om bun şi drept.

Este speranţa copilului 
pentru micile lui jucării. 
Este gândul pentru vii
tor al tânărului absol
vent, aflat în faţa exa
menelor. Speranţa mai 
este perseverenţa cerce
tătorului şi truda pentru 
taina ce d va descoperi. 
Apoi, mai est» speranţa 
îndrăgostiţilor că iubi” 
rea le va fi veşnică şl 
speranţa celui bolnav că 
se va însănătoşi. Dar este

o mare speranţă: a cre
dinciosului că îi vor fi 
iertate păcatele şi - spe
ranţa săracului în ziua 
de mâine mai bună. Spe 
ranţa revoluţionarului în 
izbândă şi speranţa asu
pritului în libertatea ce-1 
aşteaptă. E speranţa dru
meţului că drumul îi va 
fi scurt şi cea a bătrâ
nilor că moartea le va 
fi .uşoară.

Este mereu speranţa 
în mai bine, în iubire 
şi pace şi speranţa re
naşterii din cenuşă pen
tru că fără speranţă am 
deveni sinucigaşi.

Speranţa este mereu 
pozitivă jşi mereu pentru 
viitor, este ca un motor 
ce pune în mişcare roa* 
ta timpului pe drumul 
evoluţiei umane;

Te bună dreptate pu
tem spune împreună ca 
filosoful: „Cât respir, 
sper".

INA DELEANU

i-
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NOSTALGIE
încep să cadă frunzele, iubito.
Şi, parcă vine toamna mâi devreme.
Conform unei tradiţionale scheme 
Pe care Dumnezeu a regândit-o„.

începe nostalgia să ne cheme 
Spre-o perioadă pe care-am trăit-o,
Pe care amândoi n-am- preţuit-o 
Şi-acum se-ntoarce-n formă de blesteme.

Eram, probabil, excesiv de tineri 
Şi supraîncărcaţi de ignoranţă...
Era duminică, sau marţi, sau vineri.

Noi ic-acordam aceeaşi importanţă. 
E-adevărat: pe-atunci aveam reţineri 
Doar din salar şi nu din cutezanţă !

DUMITRU IIURUBA

— Fără cuvinte... Desen de CONSTANTIN GAVRlLA rfwywwvwwvvvvwtfwwuwvwvwvuvvwvw vwywvfc
• •  • •

' - A  Nevastă-mea e im
posibilă, umblă noapte de 
noapte prin cârciumi pâ
nă la 5 dimineaţa.

— Nu ştiam că bea !
— Dar nu bea, mă 

caută pe mine.
☆

— Tu mă iej drept 
idiot ?

— Nu, dar s-ar putea 
să mă înşel.

L ☆
— Ziua- de naştere şi

onomastica soţiei inele
cad în aceeaşi zi, spune 
un scoţian. Ei bine, a- 
nul acesta i-am luat in 
sfârşit două cadouri.

— Două cadouri ? Eşti 
nebun? Şi ce i-ai cum
părat ?

— Doi ciorapi.
☆

— I-am jurat nevestei

‘ ANECDOTE
»-- - '

că n-am să mai pun 
niciodată gura pe un pa
har cu vin.

— Şi te ţii de cuvânt?
— Sigur că da, beau 

cu paiul.
☆

— Soţia a făcut o 
noapte albă aşteptân 
du-şi soţul să se întoar
că acasă. Când, în sfâr
şit, îl vede intrând în 
casă, abia în zori, !> în
treabă indignată:

— Poţi să-mi* spui pen
tru ce vii la ora asta ?

— Pentru micul de
jun ! ; ; ;■ .i ■

☆
— Tată, unde e Câm

pia Română ?
— Intreab-o pe maică-

ta, ea îţi strânge 
lucrurile. ■

☆

toate

— Un domn, roşu de 
furie, o întreabă pe o 
doamnă :

— Fiul dumneavoas
tră mi-a turnat nisip în 
pălăria de paie.

— Nu era fiul meu,
domnule, era nepotul 
meu. Fiul meu e cel 
care vă toarnă apă în 
pantofi. t
■ ☆

— Un funcţionar care 
doarme cu capul pe bi
rou se trezeşte brusc, 
se uită la ceas şi excla
mă :

— La naiba ! Am lu
crat o oră în plus.

Culese de 
N. ZAMFIR
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DIN NOU LA ŞCOALA
. • r--.' t. •:Vv'V * 'f'-" .•

ORIZONTAL : 1) Poet român (Virgil), 
afltorul versurilor intitulate „La .şcoală";
2) Autoarea schiţei „Un examen la lim

ba franceză" (Anişoara, 1912—1972) — 
Vârfuri de performanţă la înălţimea me
diilor generale; 3) Scriitor contemporan 
(Valentin) căruia îi aparţine povestirea 
„Caietul cu spirală" — Din creaţia aces
tui liric român (Andrei, 1907—1960), a- 
mintim poezia „Semn de carte" ; 4) A» 
torni de brom plasaţi pe orbite ! — Mai 
puţin clar la intrarea în clasă ! — înte
meietorii unei recunoscute şcoli naţiona
le de balet; 5) Scriitor român de naţio
nalitate germană (Arnold), autorul • vo
lumului „Examen cotidian"; 6) „...am în
văţat carte", volum de proză aparţinând 
lui Dumitru Corbea — Scriitor român 
(1880—1949), semnatarul pamfletului „în
văţământul"; 7) Romanul... de debut al 
lui Vergiliu — Prezente la cursuri in U- 
niversitate ! ; 8) Refrenul optimist al pro
misiunilor de revedere — Colecţie exce
sivă a unui oriental galant; 9) Stilţuitor 
contemporan (Vintilă), autorul ‘ poeziei 
„Alfabetul" —- Element de compunere 
savantă cu sensul de „umăr" . 10) Pe 
versurile acestui poet, Gh. .Brătianu a

0  — Doctore, sunt dis
perat. Soţia mea are im
presia că e pian...

— Aduceţi-o s-o consult.
— Doar nu sunt nebun !

Ştiţi cât costă transportul 
unui pian ? !

O — Ah, ce plăcut se 
scur®er timpul cu dumnea
voastră !

Ştiţi, de când aţi venit 
au trecut 2 ore, 33 de mi
nute şi 17 secunde !

O Un mare vapor de lux 
începe să se scufunde. U- 
nul dintre călători se sal
vează agăţându-se de un 
pian. Un alt supravieţui
tor se apropie ■ înotând şi 
întreabă :
. — lertaţi-mă, pot să vă
: acompaniez ?!

Q Doi hoţi de buzunare 
stau de vorbă în închisoa
re :

— Ai văzut ce ceas fru
mos are gardianul ?
• * • • • * • * • * • * • * • * • ’ •
compus „Imnul şcoalelor" — Compozitor 
contemporan (Dan Alexandru), semnata
rul partiturii corale „An nou al şcolii, 
fii binevenit".

VERTICAL : 1) Scriitor român (Dumi
tru), autorul poeziei „Cartea este inima 
mea“ — li aparţine volumul de versuri 
„Gramatică târzie" (Ion); 2) Autoarea vo
lumului „Teatru şcolar" (Eufrosina I.) — 
„Alfabetul pentru o şcoală de...“, poem 
de Marcel Breslaşu ; 3) Din creaţia aces
tui poet contemporan menţionăm „Ore fe
cunde" şi „Colocviu" (Traian) — Sculp
tor român (Oscar), autorul lucrării „Al
fabetizarea" — Piedică ireversibilă în 
calea uitării; 4) Inutila podoabă rece pe 
un braţ de lemn — Auto... pornire pe 
drumul de-nceput al anului şcolar; 5)
...de liceu", cunoscut şlagăr din creaţia
lui Florin Bogardo (sg.) — Scriitor ro
mân (Ştefan) căruia îi aparţine volumul 
de proză „An de şcoală"; 6) Element de 
îmbinare remarcat la o blană — Ordin 
de atac pentru aliaţii patrupezi — Tor-

Nu. Arată-mi-1!
O In celula închisorii e 

adus un condamnat nou.
— Cum ai ajuns aici ? se 

interesează ceilalţi.
— Am găsit un portmo- 

neu.
— Şi numai pentru asta 

.te-âu umflat?
• — Da, pentru că omul 
nu-1 pierduse...

© La un restaurant pen
tru canibali, un client se 
adresează ospătarului:

**• Nu vreau intelectuali 
pentru că după aceea mă 
doare capul...

O Louis al XV-lea a 
creat un nou ordin pentru 
a fi conferit bărbaţilor că-

•  • •  * ;
sătoriţi. ' Dacă familia 
avea zece copii şi cel pu
ţin jumătate dintre aceş
tia semănau cu tatăl lor, 
pe medalie urma să se in
scripţioneze : „Pentru par
ticipare !n. In caz contrar, 
textul era : „Pentru nea
mestec !“.
,0  Spuneţi că sunteţi des

părţită de soţ de 10 ani, 
dar aveţi trei'copii sub ze
ce ani !.„
— A. soţul, meu mai, tre

ce din când în când pe 
aici şi-ţi cere scuze.,*

© — Unde ai pârcat, 
dragă, maşina ? — întrea
bă soţul pe soţie.

— Lângă ruinele chioş
cului de vară.
/ — Care ruine ? Chioşcul 
era doar întreg.

— Era...
Culese şi prelucrate de 

ILIE LEAHU

men de referinţă la cote inferioare; 7) 
Autorul poeziei „La şcoala serală" (Da- 
mian); 8) „O şcolăriţă in...", plachetă de 
versuri semnată de Cicerone Theodores- 
cu — Pâine judicios distribuită creatori
lor de viaţă; 9) Se prezintă indubitabil 
slab la examen — Scriitor contemporan 
(Horia), autorul poeziei „Şcoală nouă"; 
10) „Abecedar...", plachetă de versuri 
semnată de Horvath Imre — Scriitor ro
mân (1822—1892). căruia ii aparţine cu
noscuta poezie „Limba românească". 
DICŢIONAR : OMO.

VASIIE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„INTERSECTĂRI"

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA:

1) PLASMUITOR; 2) REM1 -  IMITA|
3) ETA — AMANET; 4) PĂRĂSIT — 
LI ; 5) ALURA — UR — F ; 6) R — 
IO — ARABI; 7) AM -- MIRIFIC: 8) 
TOMATA — AN Ar 9) ODATA — CLAB) 
10) REGENERARE.



' • i it̂ i i i t^-î -̂'-̂ '̂iVi'--1 , 11 - - -.r?

CONSILIUL MUNICIPAL DEVA
Judeţul Hunedoara, Piaţa Unirii, nr. 4, tel. 

613435. ’ /
Organizează licitaţie publică în vederea în

chirierii unor spaţii construite şi a concesionării 
terenurilor pentru construcţii, situate în intra
vilanul municipiului Deva, pentru realizarea o- 
biectivelor prevăzute în documentaţii de urba
nism aprobate în condiţiile Legii 50/1991, art. 
10—15, astfel:

•  1. AMPLASAMENT situat în cartierul 
Micro 15, în zona intersecţiei Aleilor Cioclovina 
şi Scărişoara, pentru o cofetărie, in suprafaţă 
de 240 mp. Taxa anuală minimă de concesionare 
<TAMC) este de 8 000 lei/mp/an. Amplasament 
aprobat cu Hotărârea nr. 76/1993 a Consiliului

■  2. AMPLASAMENT situat în zona inter
secţiei str. Avram Iancu cu str. Horea pentru 
amenajarea unui spaţiu comercial intr-o nişe 
de la parterul bl. H 1, având suprafaţă de 4,50 
mp, TAMC este de 6650 lei/mp/an. Amplasa-* 
ment aprobat cu Hotărârea nr. 28/1994 a Con
siliului local.

•  3. AMPLASAMENT situat în zona pieţei 
agroalimentare din cartierul Gojdu (str. M. Ko- 
gălniceanu) pentru un chioşc 4n suprafaţă de 
t mp eu destinaţie desfacere lapte şi produse 
lactate, cu o cantitate minimă de 500 litri lapte/ 
zi. TAMC este de 10 000 lei/mp/an. Amplasa
ment aprobat cu Hotărârea nr. 51/1994 a Con
siliului local.

•  4, AMPLASAMENT situat in; zona pieţei 
agroalimentare din cart. Dacia, intre complexul 
alimentar şi magazinul „Avicola", pentru un 
atelier de reparaţii încălţăminte în suprafaţă de 
9,50 mp, TAMC este de 6500 Iei/mp/an. Ampla
sament aprobat cu Hotărârea nr. 50/1994 a. 
Consiliului local.

•  5. SPAŢIU subteran situat în zona Gării 
— DN 7 Deva, în suprafaţa de 400 mp (2 piv-

- s
, niţe), de închiriat pentru amenajarea unui de

pozit en-gros. Preţul de pornire al licitaţiei chi
riei este de 2500 lei/mp/lună. închirierea şi 
destinaţia aprobate cu Hotărârea nr. 47/1994 a 
Consiliului local.

•  6. AMPLASAMENT situat la str. Cuza 
Vodă, între bl. P şi fosta hală etajată a Centru
lui de calcul, pentru construirea a 4 garaje cu
plate, în suprafaţă de 25 mp fiecare. TAMC este 
de 8000 lei/mp/an. Amplasament aprobat cu 
Hotărârea nr. 52/1994 a Consiliului local.

•  7. AMPLASAMENT situa*t la bdul De- 
cebal, între bl. C şi D pentru construirea unui 
chioşc cu destinaţia comercializare presă şi cărţi, 
în suprafaţă de 6 mp. TAMC este de 40 000 Iei/ 
mp/an. Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. 
62/1994 a Consiliului local.

OFERTELE se depun până la data de 9 
oct. 1994, ora 15,30, la sediul Consiliului local.

Documentaţiile licitaţiei se vor ridica con
tra cost de la sediul IPH — SA Deva, Piaţa Vic
toriei, nr. 2, începând cu data de 19 septembrie 
1994.
* Garanţia şi taxa de participare Ia licitaţie 

sunt obligatorii şi vor fi prima egală cu taxa 
anuală minimă de concesiune pe suprafaţa am
plasamentului ,cea de-a doua 10 000 Iei şi se vor 
depune astfel: prima in cont 21221094374393, 
cea de-a doua în cont 21051204374393 deschis 
Ia Trezoreria Deva, până la data de 9 oct. 1994.

Pentru poziţia 6 vor participa la licitaţie 
numai locatarii blocurilor din zonă, care au în 
proprietate autoturisme, dar nu posedă garaje.

Pentru poziţia 2 vor putea participa la licitaţie 
numai persoane handicapate autorizate să des
făşoare o activitate comercială în baza Decre
tului 54/1990.

LJCITAŢIA va avea Ioc la data de 10 oc
tombrie 1994, orele 9,00, la sediul Consiliului 
municipal, sa,la mare.

Durata de concesionare a terenurilor este 
următoarea: 25 ani pentru poz. 1, 15 ani pentru 
poz. 5 şi 6 şi 5 ani pentru poziţiile 2, 3, 4, 7.

urna* |  a... a_ a
Ţiganul din cimitir

a Prietenii din cimitir •  Alcoolul ţi instinctele 

a Intre două morminte •  Cerceii de aur na sânt su
ficienţi •  încercarea de viol a Ameninţarea a Imo

bilizarea şi fuga a Cap de linie — poliţia.

Multe se pot întâmpla 
într-o zi de duminică. Şi 
chiar se întâmplă. Dovadă 
este şi ceea ce s-a petrecut 
în cimitirul oraşului Că- 
lan.

Suntem, aşadar, într-o zi 
de duminică a lumi iulie 
în cimitirul din Călan. 
După-amiază. Pe aici îşi 
duc veacul, la această vre
me. Daniel Iulian Mun
tean, ţigan de 27 de ani, 
fără ocupaţie ştabilă, dar 
cu condamnare pentru furt 
calificat în dauna avutului 
particular, şi Ioan Totorcea. 
Pe gât turnaseră destul al
cool pentru ca Totorcea să 
fie beat. Muntean nu chiar 
dar cu instinctele primare 
stârnite.

Pe o potecă din apropie, 
rea lor a avut neşansa să 
treacă în acel moment şi 
C.T. — o fetiţă de 13 ani. 
Lui Muntean nu l-a tre
buit mult, pentru ea, la 
vederea ei, să-i încolţească 
în minte grozăvia: s*o vio
leze adică. Sesizând perico
lul fata încearcă să fugă, 
dar fostul condamnat o 
prinde, apoi o târăşte între 
două morminte. Animalul 
îî cere fetei nici mai mult, 
nici mai puţin decât să... 
La refuzul categoric va fi 
ameninţată, apoi trântită la 
pământ. Nici propunerea 
de a primi cerceii de aur 
în schimbul renunţării la 
murdarele intenţii nu-1 va 
opri pe ţigan. Dimpotrivă,

«vwwv*.

LUNI, 19 SEPTEMBRIE 

T. V. R 1
13.90 interferenţe <r); 14,00 Actualităţi: 

14,10 TVR Iaşi; 144» TVR Cluj-Napoea; 
<5.30 Desene animate; 16,00 Actualităţi; 
<9,19 Avanpremiera TV; 16,25 Turism şi 
autoturism; 17.00 Emisiune în limba ma
ghiară; 18,30 Desene animate; 19,00 Dc 
luni până luni; 1940 California visează 
gs, ep. 19); 20.00 Actualităţi, meteo; 20,45 
Vefttru TV; 22,30 Transfocator; 23,00 MTV: 
noutăţi muzicale; 23,30 Actualităţi; 23,50 
Cultura în lume; 0,20 Repriza a IlI-a,

T.V.R. 2
14.90 Actualităţi; 14,10 Politica între i- 

deal şi real; 1440 Muzică simfonică; 15,10 
Videoclipuri; 15,30 Atlas (r); 16,00 Desene 
animate; 16,30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 
tn direct economia; 17,40 Mala Mujer (s, 
ep. 63); 18,30 In faţa D-voastră; 20310 Ac
tualităţi, meteo; 20,40 Ritmuri muzicale;
21.00 TVM — Mesager; 21,30 Intre da şi 
nu; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Santa Bar
bara (s, ep. 8); 23,20 Instantanee Worldnet; 
MO Jazz club.

MARŢI, 20 SEPTEMBRIE

T. V. R. 1
7.00 TVM — Telematinal; 10.00 Actua

lităţi; 10,05 Calendar; 10,20 Desene ani
mate; 10,50 Serial; 11,35 Magazin TVE; 
12,20 Mala Mujer (s/r); 13,10 1001 audiţii; 
*4,10 TVR Iaşi; 15,05 TVR Cluj-Napoca;
18.00 Actualităţi; 16,10 Fii tu însuţi; 17,00 
Convieţuiri; 18,00 Totul despre muzică;
18.30 Desene animate; 19,00 Clio; 19,30 Ca
lifornia visează (s, ep. 20); 20,00 Actuali
tăţi, meteo; 20,45 Film; 23,00 Reflector;
23.30 Actualităţi; 23,55 Gong; 0,20 Studioul 
şlagărelor.

T. V.R. 2 .
7.00 TVR Cluj-N.; 8,00 Microrecital; 8,15 

Tezaur folcloric (r); 9,00 Mag. satelit; 10,00 
Ora de muzică; 11,00 Telejurnal Worldnet;
11.30 Videoclipuri; 11,40 D.a.; 12,10 Tea
tru (r); 14,10 • Teledocumentar; 15,00 Se
rial (r); 16,00 Desene animate; 16,30 Şi

bogaţii plâng (s); 17,00 23 de milioane 
(do); 18,30 Măseaua de minte; 19,10 Mala 
Mujer ($); 20,00 Actualităţi; 20.40 Ritmuri 
muzicale; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Tribuna nonooaformiştilor; 22.00 TV5 E- 
urope; 22,30 Credo; 0,00 Studio rock.

MIERCURI 21 SEPTEMBRIE

?: v ; . t. v. r. i
7.00 TVM — Telematinal; 103» Aetua- 

lităţl; 10,20 Desene animate; 10.45 Video- 
lexicon; 1L45 Documentar; 12,15 Mala 
Mujer (s/r); 13,05 i001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi Cluj-Napoca; 16,10 Magazin spor
tiv; 17,00 Microrecital; 17,15 Alfa şi o- 
mega; 18,00 De Ia lume adunate; 18,30 De
sene animate; 19,20 Sensul schimbării; 
19,50 California visează (s, 21); 20,00 Ac
tualităţi, meteo; 20,45 153 014 km: cm. 
realizată de Direcţia Poliţiei Rutiere;
21.00 Melodii populare; 21.20 Dr. Quinn 
(s, ep. 17); 22,15 Confluenţe; 23,30 Actua
lităţi; 23,50 întâlnirea de Ia miezul nopţii.

T, V.R. 2
7.00 TVR Cluj-N.; 8,00 Refrenele amin

tirilor; 9,00 Caleidoscop; 10,05 Ora de mu
zică; 11,00 Telejurnal Worldnet; 11,30 
D.a.; 12,00 Gong (r); 12,30 Oaspeţi la A- 
teneu; 13,00 Mag. Worldnet; 14,18 Seria
lul serialelor; 1540 Videoclipuri; 15,30 
Arte vizuale; 16,00 D.a.; 16,30 Şi bogaţii 
plâng (s); 17,00 Mini-eco; 17,40 Em. în 
1b. maghiară; 19,10 Mala'Mujer (s); 20,00 
Actualităţi; 20,30 Ritmuri muzicale; 21,00 
TVM — Mesager; 21.30 Formula 3; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Santa Barbara (s); 0,00 
Meridianele dansului.

JOI, 22 SEPTEMBRIE

T.V.R. 1
7.00 TVM — Telematinal; 10,20 Desene 

animate; 10,45 Clopoţelul sună iarăşi: 
em. de ştiinţă; 11,45 Documentar; 12,15 
Mala Mujer (s/r); 13,05 1001 audiţii; 14,10 
TVR Iaşi şi Cluj-Napoca; 15,00 Actualităţi; 
16,10 Divertisment internaţional; 17,00 Sub 
semnul întrebării; 18,00 Cronograf»; 18,25 
Desene animate; 19,00 Medicina pentru 
toţi; 19,30 California visează (s, 22); 20,00 
Actualităţi, meteo; 20,45 Ludwîg (s, ep.
4); 21,45 Studioul economic; 22,25 Enigma 
(cs); 22,55 Simpozion; 23,40 Actualităţi; 
0,05 Forsyte Saga (s, ep. 11).

T. V. R. •' 2 . - r ; ■
7.00 TVR Cluj-N,; 8,00 Din cele mai 

frumoase melodii populare; 9.00 Mag. sa
telit; 10,00 Ora de muzică; 11,00. Telejur

nal Worldnet; 11,30 D.a.; 12,00 Plante şi 
oameni; 13.00 Lumină din lumină (i*); 
143» Actualităţi; 14,10 Mag. social; 15,00 
Serial' (r); 16,00 D.a.; *6,30 Şi bogaţii
plâng (s, 90); 17,0Q Ceaiul de la ora 5;
19.00 Km. In 1b. germană; 20,00 Actuali
tăţi; 20,30 Ritmuri muzicale; 21,00 TVM — 
Mesager; 21,30 Pro memoria; 22,00 TV5 
Europe; 22,30 Santa Barbara (s, 10); 045 
Muzica e viaţa mea.: " ,

VINERI, 23 SEPTEMBRIE

" T.V.R. 1
7.00 TVM — Telematinal; 10,20 Desene 

animate; 10,45 Curcubeu; 11,45 MTV; no
utăţi muzicale; 12,15 Mala Mujer (s/r); 
13,05 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Napoca; 15,40 Avanpremieră; 15,45 Mu
zică populară; 16,15 Actualităţi; 16,25 Din 
lumea afacerilor; 16,45 Pompierii vă in
formează; 17,00 Emisiune In limba germ.;
18.00 Pro Patria; 193» Casa Eliott (, eP- 
2); 20.00 Actualităţi, meteo; 20,45 Tezaur 
folcloric; 21,30 Amintiri dintr-un miez de 
noapte (s. SUA); 23,10 Viaţa parlamenta
ră; 23,40 Actualităţi; 0,30 MTV: noutăţi 
muzicale; 1,00 Cinematograful de noapte.

T.V.R. 2
7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Matinal 

jazz; 9.00 Caleidoscop satelit; 10,05 Ora 
de muzică; 11,00 Telejurnal Worldnet;
11.30 D.a.; 12,00 Simpozion; 13,00 Vârstele 
peliculei; 14,00 Actualităţi; 14,10 Varietăţi;
15.00 Bursa invenţiilor; 163)0 Desene ani
mate; 16,30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 
Arena; 18,10 Mala Mujer (s, 66); 19,00 
Concertul Orchestrei Simfonice a Filar
monicii „George Enescu"; 21,00 TVM —- 
Mesager; 21,30 Oameni care au fost; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Teatru TV; 23.35 Vi
deoclipuri.

SAMBATA, 24 SEPTEMBRIE

T. V.R. 4 " ■
7.00 Bună dimineaţa... de la Iaşi!; 8,00 

Bună dimineaţa.» de la Cluj-Napoca!;
9.00 Calendar; 9,10 Tip-iop, mini-top!;
10.00 Film: serial pentru copii •  Lassie;
10.30 Pas cu pas; 11,30 Vârstele peliculei;
12.30 Povestea vorbei; 13,00 1001 audiţii;
14.00 Actualităţi; 14,10 Ora *5 — tranzit
TV •  Desene animate; Aventuri în epoca 
de piatră şi Şcoala drăcuşorilor * Seriale 
artistice: Serviciile secrete fi Beverly

. Hills, 90210 •  Seriale documentare: „E- 
nigmele războiului* şi „Arta dirijatului**
•  Muzică •  Teatru scurt •  Reportaje, 
documentare •  Derbiul campionatului na

şi

planşetele şi strigătele după 
ajutor îl ver înrăi şi mai 
mult. Deşi va folosi forţa 
şi va obliga pe sărmana 
fată la gesturi ce ţin de 
corupţie sexuală, individul 
cu instincte animalice nu 
va reuşi să-şi violeze vic
tima. De frică, îl dă dru
mul ameninţând-o. O va 
pune chiar să jur* pe bise
rică în acest sens!? Ca să 
vezi ce credincios mai este 
ţiganul!

Fata va fugi însă acasă 
şi va povesti ce i s-a în
tâmplat. Imediat tatăl vic
timei, împreună eu un alt 
bărbat, Va pleca să ceară 
explicaţii. Muntean neagă 
totul, dar va fi imobilizat 
şi condus către poliţie. Pe 

drum însă va reuşi să scape.
Se refugiază în apartamen
tul unei mătuşi, unde îşi 
schimbă hainele şi se băr
biereşte, apoi va fugi pe un 
geam.

In zadar, la scurt timp 
va fi prins din nou de 
oameni şi poliţie.

Urmează o nouă etapă în 
care ţiganul va nega şi 
iarăşi va nega Iotul, pro
bele adunate la dosar insă 
dovedesc clar: Daniel Mun
tean este autorul tentativei 
de viol. Pentru acest lu
cru şi pentru corupţie se
xuală a fost trimis în ju
decată.

VALENTIN NEAGU

ţlonal de baschet masculin: Steaua U- 
niversitatea Cluj-Napoca (repriza a U-a 
— ora 17,45). Transmisiune directă de ia 
sala „Lucian Grfgorescu* din Capitală * 
Mapamond; 19,15 Teleencitlopedia; 203» 
Actualităţi •  Buletin meteo; 20,45 Film 
serial •  Mancuso de la FBI; 21(45 Să că
dem cu Benny Ilill!; 22,40 Sport; 2345 
MTV •  Euro Top 20; 2345 Actualităţi;
2350 Film serial m Hunter; 0,50 Trei din 
zece pentru un show, Ediţia a X-a, etapa
r.

T.V.R, 2 .
840 Întâlnirea de sâmbătă; 13,00 Est 

meridian magazin de sfârsit de săptă
mână; 16,00 Desene animate •  Candy, ^  
Candy; 16,30 Film serial p Şi bogaţii f - ' 
plâng; 1740 Studioul de literatură; 1840 •Or 
Cântecele Ştefaniei Rareş; 18,30 Convie* . 
ţuiri; 19,30 Pariaţi Pe campion; 20,00 Ac
tualităţi; 20.40 Ritmuri muzicale; 2140 
TVM — Mesager; 21,30 Memento cultU- Afc 
ral; 22,00 Film serial •  Santa Barbara;
22.45 Interferenţe; 23,45 Jazz-magazin;
0,15 Magazin frou-frou.

DUMINICA, 25 SEPTEMBRIE 

T.V.R 1
83» Bună dimineaţa!; 9,00 Calendar •  

Memento •  Invitaţie de duminică; 9,18 
Abracadabra!; 10,00 Film serial pentru 
copii •  Fantastica familie Mellop; 10,30 
Lumină din lumină; 11,30 Viaţa saţului;
13,00 Din albumul celor mal frumoase me
lodii populare; 13.30 Atlas; 14.00 Actua
lităţi; 14,10 Poşta TV; 14,20 Viden-maga- 
zin; 17,10 Seria SF •  Star Trek — Gene
raţia următoare; 18,00 Finala Campiona
tului European de Handbal Feminin; 19,15 
Robingo; 20,00 Actualităţi; 20,40 Tragerea 
Loto Special 6/49 şi Noroc; 20,50 Film ar
tistic •  Malibu Road 2000; 22,25 Arhitec
tură şi geografie sacră; 23.25 Actualităţi;
23.40 Maeştrii teatrului românesc; 0,40 
Armoniila nopţii; 0.55 Pe ultimă sută de 
metri.

- .T.V.R. 2
8,00 5 X 2 —* Magazin duminical; 13,00 

Film serial (r) •  Dr. Quinn; 14,00 Actua
lităţi; 14,10 Film artistic •  AI patrulea 
gard, lângă debarcader; 15,25 Desene ani
mate •  Candy, Candy; 15,55 Campionatul 
Mondial de Automobilism formula unu; *
17.45 Film serial •  Şi bogaţii plâng; 18,l<j V' 
Serata TV; 20,00 Actualităţi; 2»,30 Diver
tisment muzical; 21,00 TVM — Mesager;
21.30 Descoperirea planetei; 22,00 Poesis;
22,15 La puterea a doua; 23,00 Film serial
•  Santa Barbara; 23,45 Show. Adrian Or- 
dcan; 0,35 Brenda Lee în concert,
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SÂMBĂTĂ, 17. 09. 1994

10,00 Emisiunea din 
seara precedentă (reluare)

In miezul lucrurilor; 20,40 
Film serial: „Croazieră de 
lux" — ep. 11; 21,35 La 
Est de Vest; 22,25 Cartea 
de citire; 22,30 Staruri 
pentru totdeauna; 22,55 
SEtică; 23,15 Film artistic: 
„Moartea luj Dorothy"

1645 Anunţuri, publicitate (SUA, 1981); 0,55 Anunţuri, 
(videotext); publicitate (videotext).

TELE 7 abc: 18,00 
Film serial: „Casa din 
preerie" — ep. 23; 1640 
Clip Viva; 19350 Chesti
unea zilei; 19,45 Film do- 
eumentar: „Pentru binele 
tuturor; responsabilitatea 
socială" (SUA, 1991); 20,15 
Clipuri Viva; 20,40 Film 
serial: „Croazieră de lux"
— ep. 10; 21,35 Reporter 
TELE 7: „Febra loterii
lor"; 21,55 Cartea de ci
tire; 22,00 Staruri pentru 
totdeauna; 22,15 Mitică; 
22,35 Film artistic: „Cele
britate" (SUA, 1980); 0,45 
Anunţuri, publicitate (vi
deotext).

DUMINICA, 18, 09. 1994

10.00 Emisiunea din seara 
precedentă; 16,45 Anun
ţuri, publicitate (video
text).

IŢELE 7 abc: 18,00 Film 
serial: Casa din preerie"
— ep. 24; 18,50 Clip Viva;
19.00 Chestiunea zilei; 
19,45 Clipuri Viva; 20,10

RADIO DEVA

SÂMBĂTA, 17. 09. 1994

8.00 BBC; 8,30 Caleluţa 
de dimineaţă (I); 9,00 Do
rurile noastre; 9,30 Cafe- 
luţa de dimineaţă (II);
10.00 Fun — Gabi; 12,00 
Muzică; 13,00 Adolescenţa;
14.00 BBC; 14,30 Ziua a 
Vl-a (partea I); 18,00 
BBC; 19,00 Ziua a Vl-a 
(partea a II*a); 21,00 
BBC; 21,30 Muzică; 22,00 
Disco show; 3,00 V.O.A.

DUMINICA, 18. 09. 1994

3.00 V.O.A.; 840 BBC; 
8,30 Dedicaţii muzicale;
9.00 Amfiteatru; 10,00 Rit
muri duminicale; 11,00 
V.O.A, (I) Top Cassey 
Kascm; 14,00 BBC; 14,30 
V.O.A. (II); 15,00 Week- 
end radio; 18,00 BBC;
19.00 Black magic; 21,00 
BBC; 21,30 Love songs — 
melodii de dragoste; 24,00 
V.O.A.

*wvwuwwwyvvvwwvwvvwirwvwuwwvwvvuwww.

S.C. MAG -  

ROM S.R.L.
HOTEL „f)IANAw 
GEOAGIU - BAI

Lansează an nou produs răcoritor pe piaţă 
„ŢIP-ŢUP"

Argumente: !
— mai ieftin f
— mai sănătos 1
— mai reconfortant f
— la standardele internaţionale.
Tel. 054/648280 ; 054/648282.

S.C. AGROMEC S.A. ORĂŞTIE
lo conformitate cu Legea nr. 66/1994 şi 

Normele Metodologice elaborate de către FJP.S., 
scoate la CONCURS postul de 

MANAGER
Ofertele candidaţilor conţinând toate do

cumentele necesare pentru participare se depun 
în plic sigilat la sediul societăţii din ORĂŞTIE, 
str. Luncii nr. 10, până la data de 18 octombrie 
1994.

Documentele de prezentare a societăţii se 
pot consulta la sediul acesteia. (90662)

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZARANDTRANS" S.A. BRAD

ANUNŢĂ .
In conformitate Cu Legea nr. 66/1993 pri

vind contractul de management şi a normelor 
metodologice privind selecţionarea managerilor 
şi încheierea contractului de management, So
cietatea Comercială „ZARANDTRANS" S.A., cu 
sediul în Brad, str. Vânătorilor, nr. 47, organi
zează concursul de selecţie a managerilor.

La concursul de selecţie poate participa ori
ce persoană fizică (singură sau în echipă cu 
alte persoane fizice) şi orice persoană juridică, 
română sau străină, care îndeplineşte condiţiile 
legale.

Persoanele interesate îşi pot depune oferta 
In plic sigilat în termen de 30 zile de la ultima 
publicare în presă, la Societatea Comercială 
„ZARANDTRANS11 S.A. Brad.

Relaţii suplimentare la sediul unităţi!, teL 
054/651310 sau 054/650778.

• fRIGIDfcRE, ARÂGAZE, TELEVIZOARE. 

s » MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE'„ •

, F^iF FAţ*.NTw — ANiŢARE plNJkCRILATa

Se POT ÂCHiZITIONÂ OlN STOC SAU LA COMANOA'CU

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
ACS.C; "UNIVERSAL" (MPQRT-EXPORT SRL. DEVA
. ■ ■■ ■ 1 ■■ ' '
SITUAT IN 5ARÎIEP. DACIA, STR; DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P+10 {TUR%

LA COMANOA MĂRFURILE ACHITATE POT FI UVRATE LA, 
DOMiCILiUL CLIENTULUI.

,■ INFORMAŢII LA TELEFON; 62.73.28

£nrt
. i
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3
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'fotografii tip POLAROID
Pentru profesionişti. 1

REOUCERI DE PREŢURI !

I S.C. COMFRUCT S A. DEVA
| Organizează concurs pentru ocuparea postu-
; lui 'de
| •  MANAGER
i în conformitate cu Legea 66/1993 şl a Norme- 
I lor Metodologice nr. 1/1994, elaborate de F.P.S. 
I Ofertele se vor depune în termen de 30 zile 
{ de la data apariţiei ultimului anunţ din ziar, 
j în plic sigilat, la sediul din Deva, str. Depozi- 
! telor, nr. 17.
] Informaţii suplimentare la telefon nr. 054—
j 627783

i S.C. „Condor11 SA Deva

i

Str. Avram Iancu, bloc H 3. 
Organizează

II pentru ocuparea postului de 
~ MANAGER

S.G. ROMAN S.R.L. — CUGIR 
Angajează urgent

S.C. IMCOMEX S.R.L.
prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 

str. N. Bălcescu, nr. 1, telefon 647496 : j

acord!  împrumuturi ! 
Z 7 lu lei prin |

CASA DE AMANET

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37, 51, 54, 72 cm), cu şi fără teletext, te
lecomandă, garanţie 3 ani;

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius, 
Diamant, Sport (garanţie un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc
tic" (garanţie un an) ;

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse Ia Satu Mare);

•  MAŞINI DE SPĂLAT „ALBA-LUX8 şi 
„AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ;
•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şi electro- 

casnice : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere e- 
lectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi
lere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I
Produsele se vând si cu

PLATA ÎN  RATE
în judeţele Hunedoara şi Alba.

■ n

I

|
I

I 9 MANAGER I
; în baza Legii 66/1993 şi a Normelor Metodolo-j 
I gice de aplicare a acesteia. |
* Candidaţii vor depune ofertele în plicuri ţ 
|  închise la sediul societăţii in ternien de 30 zile J
* de la ultima publicare. ]
|  Relaţii la tel.; 612060, 611960, int. 139. !
; (090667)|

COMPLEXUL „EUROVENUS"
Situat în DEVA — SlNTUHALM (intersee 

ţia Hunedoara).
Vă oferă prin . v fi
SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA 

cel mai mare magazin de mobilă din ţară:
#  Un bogat sortiment de mobilier: bucă

tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă im-, 
port Belgia etc.

■  METRO — .MOBILA, de asemenea, este 
specializat in dotarea băncilor, a filmelor şt a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon
tarea mobilierului la domiciliul clientului. 

PROGRAM;
zilnic între orele 8—20 
sâmbăta 9—14 |
duminica 9—13

Informaţii suplimentare ta telefoanele: 054/ 
626338, 626294; 621366.

S.C. „MARMOSIM8 S.A. SIMERIA

Str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Hunedoara, 
telefon 054/660851, fax: 054/611270.

Vinde prin

m m

s e s a y

II

( Pentru hotel-restaurant, următorul personal; j 
•  Ospătari, bucătari, barmani, femeie de i 

serviciu. I
 ̂ Informaţii la tel. 058/731500. (90668) j

L

în fiecare marţi din săptămână următoarele:
•  Utilaje casate ansamblele şi subansam- 

blele, piese schimb folosite în industria de ex- 
ploatare şi prelucrare a marmurei, De aseme-1 ? 
nea, mai vinde: panouri prefabricate, conver- 
soare şi plăci azbociment recuperate din de
montarea unor baracamente casate, precum şi 
alte materiale ce rezultă din descompunerea 
lor. 5

Mijloacele fixe au fost publicate pentru 
vânzare în nr. 5/29 martie 1994 al Revistei E- 
conomice.

Licitaţia are loc la sediul societăţii, iar în
scrierile se fac la acelaşi sediu. ‘j

Taxa de participare la licitaţie este de 5000 
lei, iar taxa de garanţie este de 10 la sută dhr 
valoarea mijlocului fix opţional, care se vor 
plăti la casieria unităţii sau in contul nostru nr.» 
301950301, deschis Îs Badea Comercială Sime
ria, jud. Hunedoara. )
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ANIVERSARI
•  Cu ocazia zilei de

naştere, cei dragi, soţia 
Adela şi fiii Mitică şi Acli, 
urează dragului şi iubitului 
lor soţ şi tată, Dumitru Âr- 
năutu, multă sănătate, pu
tere de muncă şi „Da mulţi 
ani!" , (0228)

VANZARI -  
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă. gaz. liva- 
Să, sat Spini 92 şi aparta
ment Deva, trei camere de- 
reomandate. etaj l. zona gă
rii. Informaţii Spini, 02.

(90490)
•  Vând garsonieră Zam-

firescu, M. 3, Deva, tel. 
623726. (90628)

•  Vând sau schimb gar
sonieră Hunedoara cu apar
tament 2—3 camere, tel. 
673143. (90614)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere (sau schimb 
CU două camere) şj Aro 10, 
Călan, 731283. (90612)

•  Vând apartament 2 
camere, sobe gaze, parter, 
beci. Hunedoara, Bdul 1848, 
tel. 626806, după ora 18.

• (80633)
•  Cumpăr teren în De-

ya, tel. 624010, după ora 
<40. ;; (90555)

•  Vând urgent sau 
schimb cu garsonieră, a-

ajartament. Plata şi în două 
rate. Tel. 623870, 628698.

■[,}.. ; (90499)
!

• •  Vând urgent a-
, parlament 2 camere, 
i ultracentral, tel. 619566.

(90701)

»̂— *— »— »—*—*—* —*—

•  Vând cavou 2 per
soane, în cimitirul Bejan, 
I i i  oro 15. Tel. 627042. (9674)

•  Cumpăr certificat Nis
san Microbuz şi certificat 
Opel Ascona Tel. 618698.
. ; ■ - D ■ , « (9671)

•  Vând casă, grădină, 
8640 mp, sat Aurel Vlaicu, 
'46, Skoda S 100, (piese 
schimb). Tel. 712020. (0209)

•  Comatex vinde cartofi
263, morcovi 300, ceapă 
600 lei, plus TVA/kg. Can
tităţi nelimitate. Informaţii 
064/111191. (0113)

•  Vând casă, anexe, pră
vălie, chioşc, Hunedoara, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 48.

(0217)
•  Vând apartamenţ -4

camere (în spatele cate
dralei). Tel. 716547. (0220)

•  Vând casă, sat Ruşi, 
preţ avantajos, relaţii Hu
nedoara, Micro 5, Eroilor. 
30-17, Constantinescu. (0221)

•  Vând sau închiriez a-
nartament 2 camere, în 
^Hunedoara. Informaţii tel. 
050/142748. (0222)

J  •  Vând casă şi loc con- 
L strucţie, Chizid, negociabil 
*Hunedoara, tel. 714746.

'(0120)
•  Vând tărâţe grâu, 16 

«tone, Mercedes 407, dubiţă,
' Mercedes 608 izotermă, în
matriculate, tel. 050/8i2324.

(0229)
•  Vând televizor color

şi alb-negru, set motor Da
cia 1300, aparat sudură, re
dresor, cort. Informaţii tel. 
628321,612927. (90708)

•  Vând apartament 2
camere, cu garaj, în Deva, 
tel. 622660. (90707)
, •  Vând ISA germană, 
fabricaţie 1987, 6,5 tone,
motor Diesel, consum re
dus. Haţeg, 718104, orele 
8—16: (90709)
0 Vând convenabil, ur

gent, apartament două ca
mere, decomandate, Deva, 
Micro 15, bl.. 66, sc. 1, etaj 
6, ap. 36. (90711)

•  Vând convenabil două 
cărucioare, pătuţ copil. 
Tel 626431, după amiază.

(90713)
•  Vând 40 ari fânaţ, cu

pruni în Orăştie (Dealu 
Mic), tel. 620062. (90718)

•  Vând canapea, două 
fotolii, flori de cameră — 
magazine. Tel. 627654.

(90717)
•  Vând pământ arabil.

Tel. 018140. (90719)
•  Vând casă, grajd, gră

dină, pământ 3 ha şi pă
dure. Plopi, nr. 72. (90720)

•  Vând apartament 2 
camere şi garaj Deva, Li
bertăţii, tel. 615257. (90716)

•  Vând maşină confec
ţionat chej yale şi auto 
automată. Tel. 616614.

(90721)
•  Vând armă vânătoare 

IJ K 16 Vaţa, tel. 130.
(90722)

-- •  Cumpăr talon VW ca
mionetă Transporter şi O- 
pel Rekord, tel. 064/116214.

(90723)
•  Vând Citroen BX 14

RE, 1988, consum 6 1 ben- 
zină/100 km, tel. 621465, 
625207. (90724)

•  Vând casă nouă, a- 
nexe, trifazic, grădină, str. 
V. Babeş, nr. 32 Deva.

(90705)
•  Vând apartament trei 

camere, confort I, maşină' 
tricotat, cărucior şi pătuţ 
copil. Informaţii tel. 622481.

- (90704)
•  Vând apartament două

camere, Micro 15, tel. 
620170. (90703)

•  Vând teren intravilan
Deva, str. Prelungirea Vul
can, tel. 620443. (90702)

•  Vând. pui Schnauzşr 
Informaţii tel. 613314.

(90648)
•  Vând Oltcit 11 RL, an

fabricaţie 1993, 29 000 km, 
tel. 627129, 617623. (90649)

•  Vând apartament 4
camere decomandate, par
ter, condiţii privatizare, tel. 
623726. (90650)

•  Vând VW Passat combi, 
înmatriculat,- tel. 611774.

(90725)
•  Vând ţiglă, lemn, cără

midă şi casă în Şibot, tel. 
612679, 642604. (90641)

•  Vând apartament două
camere Deva, str.-Teilor,; 
bl. - 46/7. _ - * (90640)

•  Vând sau schimb casă
cu apartament 2 sau trei 
camere, plus diferenţă, in
formaţii str. A, Vlaicu, nr. 
126, tel. 611713 (90638)

•  Vând garsonieră Mio. 
riţa, tel. 621007 sau 620993.

(90637)
•  Vând dispozitive şi 

matriţe pentru confecţionat 
în producţie de serie sca
une, mese şi paturi pliante 
metalice. Informaţii f  tel. 
618908, după ora 20. (90491)

•  Vând garsonieră con
fort sporit sau schimb cu 
apartament, ofer diferenţă, 
Orăştie, tel. 642329. (90590)

•  Vând mixer Electro
nica PM 01, 12 canale, tobe 
electronice Marj, micro
foane Shure, Prologue. O- 
răştie, tel. 642329. (90590)

•  Vând piesa Lada, lămpi 
TV, toate noi, Tâmpa 122

(90567)
•  Vând cositoare ru

sească, nouă, 1 100 000 lei, 
medicament Rumalon pen
tru coxartroză, 12 fiole, 
Deva, tel. 613777. (90605)

•  Vând teren intravilan,
Deva, 2500 mp. Informaţii 
tel, 624767. ' (90613)

•  Vând convenabil a- 
partament două camere cu 
îmbunătăţiri, str. Minerului, 
bl.-37, ap. 15, Deva. (90627)

•  Vând garsonieră Că
lan, tel. 550401. , (90630)

•  Vând .3 ha fânaţ, cu 
pădure, în satul Stei — Ha
ţeg. Posibil'construcţii a- 
grement. Informaţii la tel. 
770486, după ora 19. (90726)

•  Vând casă, şură şi 
grădină, Pricaz, tel. 647404.

■ (90635)
•  Vând apartament două

camere, decomandate, ul
tracentral, modificări mul" 
tipie, tel. 612009. (90729)

•  Vând apartament două
camere decomandate, Li
liacului, 18/18, preţ’ conve
nabil, între orele 16—22, 
Deva, tel. 625596. (90728)

•  Vând casă, necesită re
paraţii, Viile Noi, str. B. 
Lăutaru, nr. 2, Deva.

(90740)
•  Vând pui Brak ger

man, vaccinat, tel. 622441.
(90738)

•  Vând Dacia 1300 stare
bună, tel. 612306, după ora 
16. (90731)

•  Cumpăr apartamenţ în
Orăştie, două camere, zonă 
centrală, parter sau 3 ca
mere orice ?onă, exclus e- 
taj IV, tel. 641182. (90735)

•  Vând cazan ţuică, 70
1, pompă zugrăvit crom, 
tel. 616848. (90731)

•  Vând Ford Sierra 1,8
şi apartament două camere, 
etaj 1, str. Minerului, bl. 
26, tel. 620528. (90739)

* •  Vând apartament trei 
camere, deasupra Magazi
nului Tineretului, preţ 22 
milioane, tel. 617393.

(90742)
•  Vând Trabant, com

puter IBM, combină cere
ale, tractor, toate Germania. 
Tel. 626558. (90741)

v « Vând casă Brad, str.
Cocorilor, nr. 8, tel. 650302.

(9581)
•  S.C. Elor Ş.R.L. cu

sediul în Orăştie, str. plan
telor, nr. 50, tel. 642586, 
vinde prin licitaţie autoca- 
mionetă Ford Transit, 6 
locuri şi capacitate 1 t. Li
citaţia va avea loc în fie
care zi de luni la ora 8, 
începând cu data de 10. 10. 
1991 (90736)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, cart. Mă- 
răşti, bdul N. Bălcescfi, bl. 
18, sc. II, ap. 24, e t IV, 
trei balcoane, parchetat, fa
ianţat, 2 băi, 2 beciuri 
(zona Dorobanţi). (90644)

•  Vând casă, anexe, gră
dină, Uroi sau schimb cu 
apartament Simeria, Deva. 
Tel. 660479. (90689)

•  Vând casă în con
strucţie. Deva, I. Slavici/ 
1 A (Viile Noi) Deva

(90744)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Firmă particulară e- 
fectuăm transport cu 
camion de 3,5 t. în 

"Germania. Informaţii
tel. 713632. (9151)

•  S.C. Marschall
S.N.C. Hunedoara an
gajează urgent 2 mun
citori zilieri, pentru 
construcţii. Tel. 717035, 
sau 729132. (0218)

•  S.C. Adagrirom — 
Megavision Bucureşti, 
Filiala Devâ, angajează 
director filială. Relaţii 
Filiala Deva, str. Sîntu- 
halm, nr. 31 (curtea 
Eurovenus) sau tel. 
626305. Orele 8—17.

Firma vinde en gros 
produse . electronice 
marca Megavision şi 
măsline Turcia la preţ 
2250 lei/kg, inclusiv
TVA. (90712)

•  Mîşu Luppa anunţă
excursie Turcia, duminică 
18 septembrie, 50000 lei, 
Polonia 25 septembrie, 
40 000 lei. Tel. 612166 şi 
714352. (90660)

•  Ofer casă, grădină
pentru întreţinere, de pre
ferinţă familie pensionari. 
Peştişu Mare, nr. 203 B, 
tel. 621571, între orele 
20,00—22,00. (9676)

•  Efectuez- transport auto 
1,3 tone. Tel. 616483.

• (90560)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de
serviciu, pe numele Creţu 
Gheorghe, eliberată de „Si
derurgica" Hunedoara. O 
declar nulă. ... (0225)

•  Pierdut carnet aloca
ţie, pe numele Marian Ma- 
rius, eliberat de Şcoala 
Generală Nr. 9 Hunedoara, 
îl declar nul. ■ (0223)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de Favior 
Orăştie, pe numele Grad 
Livia. Se declară nulă* '

(90634)
«S e declară, nule urmă

toarele ştampile: S.C. Za
hăr Arad S.A. — Baza de 
Recepţie Ilia, S.C. Zahăr 
Arad S.A. — Baza de Re
cepţie Orăştie, S.C. Stana 
Impex S.N.C. Câmpuri, 
cod fiscal 3953699 (90639)

•  Pierdut scroafă de 180 
kg, pe traseul Făget — 
Hunedoara, culoare albă.

Găsitorului recompensă. Tel. 
721205, familia Belei, Hu
nedoara. (9677)

MATRIMONIALE

•  Român stabilit în Ca
nada, 29 ani, 1,66, caut 
parteneră în vederea căsă
toriei. Scrieţi pe adresa 
C.P. 553, COTE ST — LUG 
H 4 V, 2 Z 2, Quebek — 
CANADA.

Închirieri

•  . Caut de închiriat a- 
partament 3—4 camere, te
lefon, zonă centrală, ter
men îndelungat. Informaţii 
tel 619004, orele 20—22, o- 
fer preţ avantajos. (90715)

•  Caut de închiriat, gar
sonieră nemobilată. Relaţii 
tel. 624507. (90643)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  , Schimb apartament 3 
camere cu-2— 3 camere. Tel.

,-620324. (9670)

•  Schimb (vând) aparta
ment 4 camere proprietate 
Hunedoara, cu ■ similar De
va. Relaţii, tel. 621217.

.(90733)

DIVERSE

•  împrumuturi în lei la 
« Casa de amanet Simeria,

zilnic 8—12, 15—17. Tel. 
661721. (90530)

•  S.C. „SANA 
COMP" S.R.L. DEVA 
anunţă deschiderea în 
cursul acestei luni a 
CABINETULUI ME
DICAL PRIVAT si
tuat In noul local al 
Filialei judeţene de 
Cruce Roşie (lângă 
Şcoala Generală Nr. 4 

Gojdu). Specialităţi: IN
TERNE (dr. Nicula V. 

Tiberiu), NEUROLOGIE, 
(dr. Mihu Anca), E- 
COGRAFIE (dr. Florea 
Gheorghe),

COMEMORĂRI

•  Azi 17 septembrie 
se împlineşte Un an de 
la trecerea în, nefiinţă 
a celui care a fost 

col. (r) FRANCISG 
IMAN

Iţi voi purta o vie şi 
veşnică amintire Dum
nezeu să te odihnească 
în pace! Soţia Răduţa. 

______________(90553)

CORNELIA GRUIEŢ "
. Sufletul tău drag ya ră
mâne veşnic în inimile 
noastre. Familia. (80730)

DECESE i ?

i •  Mereu în gândurile 
noastre cinstim memoria 
dragei noastre prietene 

MARIANA" 
BIRZANEANU

Familiile Socolan şi Po- 
piţan. ; (9673)

•  Mama, soţul şi copiii
anunţă împlinirea a 6 luni 
de la decesul celei care a 
fost :

' MARIANA 
BÎRZANEANU

Parastasul — sâmbătă, 
17 septembrie, la cimitirul 
Bejan.

Lacrimi "şi flori- pe mor
mântul tău. (9672)

•  Se împlinesc doi ani 
de când ne-a părăsit scum
pa noastră

•  Cu durere în su
flet, fiul Sandu de
plânge moartea mamei 
sale

maria pogan
înmormântarea Va avea' 
loc astăzi, 17 septem
brie a.c., ora 13, la Ci
mitirul din istr. Căls- 
găreni Deva. Corpul 
neînsufleţit se află de- 
pus la Casa Mortuară 
Deva. Dumnezeu ş-o 
odihnească în pace!

(90732)

•  Colegii de la S.G.' 
Rempes S.A. Deva sunt 
alături de colegul A- 
lexandru Pogan la du
rerea pricinuită de de
cesul mamei sale 

MARIA pogan 
căreia îi aducem un 
pios omagiu. (90732)

1
S.C. „TRANSILVANIA“ S.A. DEVA ]

Cu sediul în str; 1 Decembrie, nr. 30, tel. 
617309.

#  Vinde en gros de la magazia de mărfuri: 
— ţigări LM şi Byblos

•  Reaminteşte că în fiecare miercuri, la 
ora 10, se vând prin licitaţie utilaje specifice 
activităţii de comerţ.

S.C. ALIMSERV SRL DEVA
w.v.U'.w.'.w.wwwWWH!

•  2 buc agregate frigorifice (frigidere tip 
cofetărie si tip vitrină), telefon 611824.

/"•V-, (90679)

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A.
BUCUREŞTI

SUCURSALA DEVA — MINTIA
Str. Şantierului, nr. 1 — Mintia 

(lângă Termocentrală)
Angajează absolvenţi de învăţământ supe

rior — promoţia 1994 — ingineri — sex băr
bătesc — după cum urmează ca profil:

•  Construcţii civile, industriale şi agricole 
— un post Deva şi unul Paroşeni;

•  Construcţii căi ferate, drumuri şi po
duri.— un post Deva;

~ •  Geodezie — un post Deva. •
Informaţii suplimentare la tel.: 614166, 

613220/14 sau direct la sediul unităţii.
r

V
S.C. SCORPION S.R.L.

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

nr. 1

•  pulpe pui SUA
•  ulei floarea soarelui — import
•  băuturi alcoolice
•  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) şi indigene
Telefon 717439: (90676)

iftar «ditai de S.G. „CUVÂNTUL LIBER” S.A. DEVA J/20/618'1991. «ont 307050601 B t Deva. «od fiscal 2116827 Deva, str. ! Decembrie, 85 fad. Hunedoara 
(Patefoane 611275, 612157, 611269, 625904, tax 618061 ConsUlal da administraţie i Dumitra Dheonea —  preşedinte, Minei Bodea, Virgtl Grişan,
Tîhjsrîr» fgfrafa Nirnfaa Tîrcob administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.
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