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Nasc şi la Remos oameni!
• Personalitatea atât de impunătoare a profesorului 

universitar doctor Nicolae Stăncioiu, Zbuciumul său 
creator, înfăptuirile sale In viaţa medicală şi în 
plan obştesc, sqcial, lucrările ştiinţifice realizate sin- 
gur sau împreună cu profesorul său, academicianul 
Aurel Moga, şi cu pr. Ion Orha, spiritul lui de 
iniţiativă, toate acestea şi multe, alte atribute dis. 
tinete ne' îndreptăţesc să nuanţăm afirmaţia bătrâ
nului cronicar moldovean Miron Gostin şi să spunem i 
Nâsc şi la Romos oameni. .

Şi încă ce oameni de seamă I Ba mai mult i 
oameni intre oameni şi pentru oameni! Cum a fost 
profesorul universitar doctor în medicină Nicolae 
Stăncioiu, omul de ştiinţă şi de o rară omenie, 
care şi-a servit şi cinstit părinţii, satul, familia, 
judeţul, neamul şi ţara In chip exemplar.

Doctorul Stăncioiu a fost un exemplu strălucit 
de devotament pentru comuna sa natală, Romos, 
din judeţul Hunedoara, în care trăiesc, laolaltă în 
desăvârşită frăţie, de sute de ani, români şi saşi, 
şi în care s-a născut legendarul student din -sec. al 
XVJea.

Doctorul Nicolae Stăncioiu a fost un model de 
patriotism, devotament pentru neam şi ţară, pentru 
om şi omenie.

N-a cerut nimănui nimic pentru el, dar a dat 
tuturor tot ce a avut mai bun în complexa şl dina
mica sa personalitate : roadele unei temeinice pre
gătiri profesionale, făcute la Cluj, Bucureşti şi Lon
dra, inteligenţa lui sclipitoare, imensa dragoste faţă 
de oamenii necăjiţi, prietenia care. pentru el repre
zenta o valoare morală supremă. De aceea, cu o 
sfântă revoltă, ne întrebăm ce nevoie a avut odioa- 

- sa moarte de un om plin de viaţă, de minte lumi
nată şi de un suflet bun ca pâinea lui Dumnezeu ? 
.Ce nevoie are întunericul mormântului de lumina 
Ochilor săi, care-au înseninat atâtea vieţi chinuite de 
soartă ? Ge nevoie are materia amorfă, nesimţi. 
toare, de atâta Omenie, inteligenţă şi ' însufleţire ? 
Cine şi de ce a trebuit să dea atâta durere buni
lor săi părinţi, : familiei sale, model de familie 
românească 7 - - s.

De aceea, mă întreb ca bătrânul crai din poezia 
coşbuciană: Cum pier mişeii, dacă pier cei buni ? 
Dacă cei buni şi valoroşi pleacă aşa devreme dintre 
noi şi se duc „acolo unde numele se melancolizează 
ca paşii într-o biserică"...

Profesorul universitar Nicolae Stăncioiu a fost 
-Un mare cardiolog, un mâgistru în sensul cel mai 
bogat al termenului, un doctor nu numai de cord.

' ci de inimă, cu toate conotatiile pe care această 
sintagmă le cuprinde: un doctor inimos, de exem
plară corectitudine, dăruire şi omenie ; un doctor, 
mare specialist în boli cardiace, un insufleţitor al

PrOf. univ. dr. ION DODU BALAN

Sâmbătă, 11 februarie
•  Sf. Sfinţit Mc. Vlasie ; 

Sf. Teodora împără
teasa ;

•  Soarele răsare la ora 
7,22 şi apune la 17,38;

•  Au trecut 41 de zile 
din an ; au mai rămas 
324;

Duminică, 12 februarie
•  Sf. Meletie, Arhiepis. 

copul Antiohiei; Sf. 
Mc. Hristea ; '

•  Onomastică: Meletie;
•  S-au născut: în 1862, 

scriitorul ALEXANDRU
DA VILA (m. 1929); ia 
1894, poşta OTILIA

GAZIMIR (Alexandrina 
Gavrilescu, m. ’ 1967); 
1935 A murit FRAN- 
CISC HOSSU-LONGIN, 
avocat, fruntaş poli
tic român din Transil
vania, născut la Zam, 
în 1847;

Luni, 13 februarie

Cuv. Martinian; Sf. 
Apostoli Acvila şi 
Priscila (Dezlegare ia 
brânză şl ouă); 
Onomastică : Lidia;
S-a născut, în 1881, 
sociologul si filologul 
DIMITRIE GUŞTI (m. 
1955);
A murit, în 18,83, RI- 
GHARD WAGNER, 
compozitor german (n. 
1813).

(Continuare în pag. a 2-a)

— Vai domnişoară, da dezbrăcată te mai ţin ăştia.... 
Hai la nbi că ţi.o mere mai .bine.

Desen de R. TOT

J BINGO SPORT j
|  Vă invită in flecare zi, între orele 12—04 » 
î dimineaţa, la salonul de bingo din Sala Spor- 1 
* turilor, să câştigaţi premii de milioane. j|
|  , ’ (605988) '

Sâmbătă, duminică

va creşte faţă de zilele 
precedente. Condiţii de 
ceaţă. Vântul va cu. 
noaşte intensificări tem. 

. porare, Iar temperatura 
va scădea în toate regiu-luni, nebulozitatea se va ^  ţăriK Sunt poŝ ;:o 

accentua mai ales m sudul . . .  p .
ţării, la începutul inter- ninsori slabe locale m 
valului. Frecvenţa ploilor nordul ţării şi la munte.

I
ÎN dialog cetăţeni- 

pablAmentari-
|  CONSILIERI

( Azi şi mâine, la iniţia.
tiva Clubului Hunedoara 

I  — Deva al Asociaţiei Pro 
^  Democraţia, parlamentari.

din judeţ, împreună cu 
consilieri locali şi pri
mari, vor susţine cu ce. 
tăţenti din oraşul Brad, 
comunele Vălişoara şi 
Luncoiu'de Jos şi mu. 
nicipiul Deva, un util

dialog pe probleme de 
interes local. (I. C.)

CAMPIONATUL 
D iv iz ia  A 

LA HANDBAL 
FEMININ

Azi, sâmbătă, in Sala 
Sporturilor din Deva, de 
la orele 10 dimineaţa şi 
16 după-amiaza, se desfă
şoară ultimele meciuri ce 
sunt planificate să aibă

• y v ¥ ’ r m *
nicipiul Deva, un util sunt planificate să aibă cembrie, nr.' 41. (E. S.). |  |

loc la Deva, din cam. 
pionatul Diviziei A la 
handbal feminin, la care 
sunt prezente toate di. 
vizionarele A din ţară, 
<S, C ).

SERVICII
tn municipiul Deva va 

fi deschisă pentru pu
blic, in zilele de 11—12 
februarie, farmacia ,J0ia- 
na", din strada 22 De. 
cembrie, nr.' 41. (E. S.).

ILUZIA M A H A L A
Haosul economic care 

s-a instalat după de
cembrie 1989 s_a mani
festat cu acuitate şi la 
nivelul conducerilor ln_ 
treprinderilor. Au fost 
cazuri în care oamenii 
şi-au ales în mod corect 
conduceri competente, ca
pabile, dar mai multe au 
fost cazurile în care con
ducători capabili au fost 
înlăturaţi^ fiind victime
le unor grupuri de pre
siune care au propulsat 
în „conducerea întreprin
derilor tot felul de ve
leitari lacomi şi hrăpă
reţi, care n_au avut altă 
preocupare decât să_şi 
facă lefuri astronomice 
şi să se înfrupte copios 
din ceea ce până atunci 
se numea „avuţia ob
ştească", prin SRL-uri 
apărute peste noapte ca 
ciupercile după ploaie.

Odată cu transformarea 
întreprinderilor în so
cietăţi comerciale, au fost 
create faimoasele G.I.S.-

şi economişti atât de la 
putere cât şi din opo
ziţie. Ales prin concurs, 
competent şi descurcăreţ, 
cu puteri depline, ma
nagerul va fi omul-mi- 
nune care va pune pj 
picioare economia Româ
nească. Şi aşa ati fost 
create aefeste A.G.A. (a_ 
dunări generale ale ac
ţionarilor), formate din 
nici mai mult nici mai 
puţin de... trei persoane ! 
managerul, reprezentan
tul F.P.S. şi reprezen
tantul F.P.P. Managerul 
poate, în sfârşit, să facă 
ce vrea, iar oameni ai 
puterii sau agreaţi ai 
acesteia primesc şi ei 
indemnizaţii grase ca 
reprezentanţi ai F.P.S. 
sau F.P.P. în cât mai 
multe A.G.A.

Ideea că o conducere 
managerială va scoate 
economia românească din 
impas mi se pare, în 
condiţiile de acum, cel 
puţin iluzorie. Mana.

T R A N Z I .Ţ I A

uri, locul C.O.M—urilor 
de odinioară fiind luat 
de aceste consilii ale 
împuterniciţilor statului, 
create prin decizia foru
lui tutelar central sau, 
în lipsa acestuia,, a ad
ministraţiei locale. A 
dispărut astfel orice mo
dalitate democratică do 
alegere de către salariaţi 
a conducerilor societăţi
lor comerciale, nemai- 
fiind valabilă nici măcar 
faimoasa metodă a celor 
„trei propuneri" de pe 
vremea răposatului. Mai 
mult, fiind create prin 
decizii venite de sus, 
multe GlS.uri (devenite 
ulterior GIMS-uri) au foş: 
construcţii aberante, 
create prin trafic de 
influenţă, în ele făcân- 
du-şi loc oameni incom
petenţi profesional sau 
cu moralitate îndoielnică, 
devenind ridicoli în faţa 
colectivelor pe care a. 
veau pretenţia iluzorie 
că le conduc.

Gu toate restructură
rile şi schimbările de 
nume efectuate pe par
curs, ClS_urile nu s.au 
dovedit capabile să de
termine relansarea e- 
conomiei româneşti şi a_ 
ceasta nu numai datori
tă lor, ci şi indiferenţei 
manifestate de guvernări
le anterioare faţă de 
soarta economiei naţio
nale. între timp, s-a 
conturat tot mai mult 
ideea că aceste forme 
oarecum colective de 
conducere sunt perimate, 
iau decizii cu încetinea
lă sau sunt la cheremul 
salariaţilor. MANAGE-' 
RUL — iată soluţia! — 
au exclamat politicieni

gerii din economia ca
pitalistă s-au selectat, 
de_a lungul anilor, prih- 
tr-o concurenţă acută, 
care le-a conferit şi o 
experienţă serioasă. Ma
nagerii noştri sunt, ou 
puţine excepţii, foştii 
directori de ieri, cu a- 
celeaşi calităţi şi defec
te, căci nimeni nu se 
poate schimba ' peste 
noapte. Unii dintre ei 
utilizează sporiţi de pu
tere ce li s-a acordai 
pentru a-şi satisface pofte 
dictatoriale, a plăti , poli
ţe şi a crea în colectivi
tăţi O atmosferă mai 
încordată decât înainte 
de 1989.

Aşa că tot domnul 
Văcăroiu, mult criticatul 
domn Văcăroiu, trebuie 
să străbată ţara în lung 
şi în lat şl să rezolve 
la faţa locului probleme 
de competenţa manage
rilor. Iar dacă economia 
românească dă unele 
semne de stopare a de
clinului, se pare că a_ 
ceasta se datoreşte mai 
mult guvernului şi co
lectivelor care au înţeles 
că redresarea * se poate 
face numai prin efort 
propriu, prin muncă.

Nu doresc să subesti
mez rolul managerilor în 
conducerea societăţilor 
comerciale, dar cred că 
până nu vom avea o eco
nomie de piaţă puter
nică, nu vom avea ruei 
manageri autentici. Şi, 
de asemenea, cred şi 
mi_e teamă că actualii 
manageri vor deveni 
ţapii ispăşitori ai re
formei...

TIBER1U ISTRATE

II
i !

^ P t ţ L l L \
Anunţă deschiderea unui depozit 

Deva, str. E. Gojdu, nr. 79. (BADPS). 
oferta speciala

PENTRU ACTIVITATEA EN GROS
Contactaţi-ne la telefoanele :627109';[ 

056/190399, Timişoara. (5989) j

la j
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„De la Ana la Caiafa...“
Am mai spus şi vom 

spune mereu; uşile redac
ţiei noastre sunt deschise 
silnic pentru toţi oame
nii, pentru toţi cei care 

, Pitesc ziarul „Cuvântul li. 
^ r “ Deva. Dar ne supă
ră Un 'aspectr. purtarea 
oamenilor pe drumuri. Oa
re de ce bietul om tre
buie să cheltuiască b' i, 
timp şi, mai *. cu seamă, 
nervi, pentru o dolean
ţă măruntă, care se' poate 
rezolva uşor în satul, în 
comuna, în oraşul lui.

Din multele exemple pe 
care le avem la îndemână 
ne vom referi la câteva. 
Dna Victoria Demian, din 
satul Hărţăgani, rtr. 337, 
comuna Băiţa, are neca
zuri cu pământul. Vreo 
30 de ari. Are documen
te concrete, are acte, 
âre... Dar comisia comu
nală pentru aplicarea Le
gii nr. 18, a Fondului 
funciar, nu vrea să aplice 
legea,' prevederile ei.
■ — Am fost la primar, la 
Viceprimar, la dl Bacriu, 

- la dl prefect Răican. Toţi 
mi-au spus Că, In confor

mitate cu legile în vigoa
re, dreptatea este a mea. 
Dar pământul nu mi se dă. 
Umblu de luni şi luni de 
zile pe drumuri. Repet, 
mi se spune .că am drep
tate, dar pământul nu 
mi se dă...

Din satul Tiuleşti, nr. 
23, comuna Tomeşti, dna 
Eleonora Vasiu bate dru
murile din satul dum
neaei la Deva, de câţiva 
ani. Tot pentru pământ. 
Comisia locală hu i-a fă
cut dreptate. A ajuns la 
Judecători^ Deva. De aici 
la Tribunalul judeţean. 
Peste tot i s_a spus că ere 
dreptate. Pe bază' de do
cumente, bineînţeles. Dar.- 
dreptatea nu se aplică! ,

Facem uri apei de suflet 
către primăriile din Băiţa 
şi Tomeşti, în cazurile 
despre care am scris, de a 
intra în dialog drept, 
cinstit, legal cu sătenii. 
Stimaţi domni, de ce_i 
purtaţi pe drumuri când... 
hainele se pot spăla foar
te bine în familie...

GH, I. NEGREA

V

Nasc şi la Romos
(Urmare din pag. I)

organizării vieţii medicale şi al cercetării ştiinţifice 
din acest domeniu. El a înfiinţat, la Cluj-Napoca, 
„Institutul Inimii" — (ce splendidă denumire) — 
care ar trebui să-i poarte numele, cum şcoala gene
rală din Romos, unde el a fost un elev eminent, 
s-ar cădea să se numească „Nicolae Stăncioiu". 
Astfel îi vom salva numele din ceaja uitării, de stropii 
de ploaie ce-1 vor şterge de pe cruce., şl .vom de
monstra, încurajator şi pilduitor, generaţiilor de ti
neri că nasc şi în Romos oameni de seamă* al căror 
exemplu se cere urmat, pe drumul către gloria nea
mului nostru, dar şi către noaptea mormântului, 
/fiindcă tot ceea ce naşte trebuie şi să moară, căci 
„clebemur morţiş nos nostrogue" şi „Plecăm cu toţi, 
piâeăm pe rând/ Nu se ştie unde, nu se ştip când/ 
Şi istoria nu-mi spune/ Din cotro am test venit/ Şi 

'nicicând n_a spus mormântul/ Unde merg cei ce-au 
fniirit...".

Oameni ca profesorul dr. Nicolae Stăncioiu nu 
. Vor pieri în întregime niciodată, ei trăiesc prin opera 
şi faptele lor „mai trainice decât bronzul". De 
dine#? de noaptea veşnică parcă se aude vocea lui 
rostind versul horaţian: „Non omnis mortar—"
1 Nu voi muri îif întregime... -

SI^ARA AMINTIRILOR
rânduriPeşte patruzeci de pen

sionari, precum şi alţi a- 
propiaţi Vârstei lor. cu 
familiile,'au fost de curând 
ml numai participanţi, dar 
şi- „producători" ai unui 
nou „pericol" cultural- în 
viaţa oraşului Simeria şi 
anume „Seaba amintiri
lor...". .. Manifestarea, care 
a debutat cu brio în ca
drul intim al localului 
S<C. „Urican", a fost or- 
găhizâtă' .sab egida Casei 
de Ajutor Reciproc a Pen. 
sionaritor din Simeria şi 
se vrea - a fi o seară a 
generaţiei celor vârstnici 
întru depănarea amintiri
lor din caierul vieţii fie
cărui participant.

In spectacolul prezen
tat în acompaniamentul 
unei mici, dar „mari" or
chestre conduse de Mihvi 
Bari, valsurile celebre, 
tangourile nemuritoare. r6- 
manţele alese, cântecele 
de veselie — la unele con
tribuind întreg „corul"" din 
sală — cât şi poeziile, mo
mentele vesele, anecdotele, 
catrenele, epigramele, sce
netele, snoavele, toate la un 

loc au ridicat, încă din prima 
seară, ştachete unor prie
tenii pentru viitor. Au 
fost aplaudaţi cu multă 
Căldură soliştii vocali: 
Elisabeta Muntean, Octa- 
vign Alic, Traian Cră- 
ciuneac şi Emil Tarnoveţ- 
chi, fiind rechemaţi îri

lamai multe 
rampă.

La această primă seară 
de amintiri, pe lângă pro
gramul prezentat, la ce
rerea organizatorilor s.au 
făcut şi un mare număr 
de sugestii. S e  VOr o- 
glindi . dorinţele partici
panţilor In următoarele 
seri. Sunt propuneri va
loroase şi suntem siguri 
că vor conduce la alte 
clipe frumoase în zilele 
următoare. Doar pen
sionarii sunt oameni de 
milioane (ţ)— chiar dâcă 
au pensiile mici ! '

IOS1F MEII CEA, 
Simeria

C O N V O C A T O R  1
In temeiul art. 61 din Legea administraţii] 

publice locale nr. 69/1991;
Se convokcă Consiliul Judeţean 

în şedinţă ordinară, la sediul acestuia, pentru ] 
data de 23. II. 1995, ora 10, cu următoarea] 
ordine de zi:

1. Informare cu privire la activitatea I 
desfăşurată de serviciile publice ale ministere-1 
lor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei i 
centrale organizate în judeţ în anul 1994;

2. Proiect de hotărâre eu privire la Sta
bilirea măsurilor pentru ocrotirea ariilor pro- | 
tejate, rezervaţiilor şi a monumentelor natu
rii de pe raza judeţului Hunedoara; .

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea* 
Planului urbanistic de detaliu pentru realiza-ţ

> rea în satul Brănişca 8 unui „Centru de re-1  
cuperare şi reintegrare socio-profesională tip? 
cămin şjtitaFV -  ̂ ?

4. Proiect de hotărâre cu privire la de- / 
clararea de utilitate publică a lucrării de interes * 
local „Pod rutier pe D.J. 705, peste râul Mureş, V 
Ia Gelmar", comuna Geoagiu ;

5* Proiect de hotărâre privind aprobarea1 
vânzării prin licitaţie publică a unor bunuri a- * 
parţinând Consiliului judeţean*

6. Proiect de hotărâre privind validarea j 
mandatului unui consilier; i

Preşedintele f
Consiliului Judeţean Hiinedoara

. COSTELAUC (51)

BANC POST S.A.
FILIALA HUNEDOARA

SCOATE LA LICITAŢIE PU B U C A  
URMĂTOARELE IMOBILE DIN HUNEDOARA
•  Apartament (4 camere), str. Independcn-

. ţei, nr. 1, bl. 33, ap. 17. ţ
•  Apartament (2 camere), str. Traian Vuia, ' 

nr. 3, ap. 26.
•  Apartament (2 camere), Aleea Câmpului,

nr. 2, bl. C 22, ap. 41. - ^
•  Apartament (2 camere), str. Ştrandului, nr, 

3, bl. N 1, ap. 13.
•  Apartament (2 camere), str. Trandafirilor, 

nr. 15, ap. 19.
Licitaţia va avea loc în data de 17 febru

arie 1995, ora 11, la sediul Judecătoriei mu
nicipiului Hunedoara, biroul executorului ju
decătoresc.

Informaţii suplimentare la sediul Băncii 
din Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 7, tele
fon 71 73 45; (52)

C O M^J N I C A T
Asociaţia pentru protecţia socială a pensionarilor 

proveniţi din fostul Minister al Energiei Electrice — 
RENE! şi unităţile subordonate acestora —, face 
cunoscut pe această cale- că susaminţita asociaţie' are 
scopul de a obţine în continuare facilităţile acordate 
acestei categorii de pensionari, privind consumul > 
casnic de .energie electrică. Pot fi membri ai aşo- 
ciaţiei toţi pensionarii care nu lucrat înainte de ieşi
rea la pensie 15 ani în fostele întreprinderi ale. a_ 
cestui minister sau au lucrat ultimii 10 ani conse. 
cutivi, înainte de Ieşirea la pensie, in aceste unităţi, 
cum sunt: ENERGOMONTAJ, ENERGOCONSTRUC- 
ŢIA, ELECTROMONTAX, T.C.H., ENERGQUTILAJ, 
ICPM 7, IACMRUE, BACME, ROMELECTRO etc„ 
Sediul asociaţiei este în Bucureşti, Calea Dorobanţi- 
lor, nr. 103-105, etaj 3 (camera de consiliu), unde, 
în fiecare marţi* între orele 10—12, se găseşte un 
membru al comitetului de conducere pentru Infor
maţii şi înscrieri. Se poate telefona la numerele a 
6438044, $662182, 7466960, 7439834.

S.C. „PĂLĂRII CRISTINA* S.R.L;

Deva, str. A. Vlaicu, nr 19, 

Telefon 61 39 64

Angajează economist (â) cu probleme] 
de Marketing pentru Bucureşti.

Relaţii suplimentare la sediul socii 
zilnic între orele 9—15

. SÂMBĂTĂ,
11 FEBRUARIE

TVR 1

7,00 Bună diminea
ţa-. de la laşi; 8jB0 
Bună dimineaţa de 
la CIuj,N ; 9*00 Feri- 
ţi-vă de măgăruş {;
10.00 Reîntâlnire cu 
Black Beauty (serial. 
Anglia, ep. 2); 113  
Vârstele peliculei; 12,40 
Cuvinte potrivite; 14*10 
Ora 25 — Tranzit TV
•  Serviciul Secret (r);
•  Beverly BUIs (a);
19.00 Peisaje persane; 
19,15 Teieenciclopedîa;
20.00 Actualităţi; 20,45 
Serial •  Columbo (ep. 
5); 22,20 Şcoala ve
detelor; 23,25 Actua
lităţi; 23,40 Serial e 
Maddie şi Bavid

8,00 întâlnirea de 
sâmbătă; 13,00 Est 
Meridian; 16,00 De
sene animate; 16,30 
Serial •  Fiicele docto
rului; 18,00 Tradiţii;
19.30 Pariaţi Pe cam
pion J (cs); 20,00 Ac
tualităţi; 20,40 Rit. 
muri muzicale; 21,00 
TVM •  Mesager; 21,30 
Planete Cinema — 100;
22.30 Serial •  Santa 
Barbara; 0,15 Jazz —- 
magazin

■ am a s»
9,00 Desene animate; 

9,30 Reporter TELE 7 
abc (r); 10,15 Serial •  
Femeiş fantastică (r);: 
11,05 Serial •  Kung. 

Fu (r): 113 Chestiunea 
zilei (r); 123  Staruri 
în concert <r); 13,3o 
Videotext; 18,00 De
sene animate. Batman 
(ep. l); 18,30 Film 
documentar • Radio
grafie britanică; 19,00 
La Est d e Vest; 203  
Serial •  Renegatul (ep. 
5); 20,50 Ţara nimă. 
nui; 21,00 Telejurnal 
•  TELE 7 abc diit 10* 
II. 1995; 22,25 Clip
Viva; 22,30 Chestiu
nea zilei; 23,20 Cartea 
de citire ; 23,35 Sta
ruri în concert; 0,10 
Videotext.

9,00 Teletext; 10,00. 
Observator •  Antena 
I ; .11,00 Puls — De
ratizarea şi deparazi
tarea — subiecte tabu?; 
12,00 Film artistic •  
Dragonul zburător; 
13*42 World ne*

-  ©  -

MULTIPLU 
DIN 9 FEBRUARIE

FAZA I '
Extr. I i 42, 40, 6, 

25, 51, t.
FAZA II

Extr. 1 : 35, 3 ,  18, 
40. 16, 11.

Extr. II: 48* 52, 8, 
27, 40, 14. •

Extr. III: 18, 52,
46, 22. 4, 38.

Extr. IV: 35, 29, 32. 
SS, 39* 53

SUPER LOT©
5/40

DIN 9 FEBRUARIE 
24, 11, 21, 32, 22, 15. ,

DUMINICA,
12 IMM8UARIE

TVR 1
8,00 Bună diminea

ţa ; 9,00 Clubul lui 
Gulliver; 10,00 Se
rial •  Fantastica fa
milie Mellop; 10,30 
Lumină din lumină; 
113 Viaţa satului; 
13,00 Melodii popu
lare ; 1A20 Video — 
magazin ; 17,50 Serial 
SF •  Star Trek; 19,15 
Robingo (es); 26*00
Actualităţi; 20,45 Bă. 
trâna domnişoară (f. 
SUA, 1990); 22,20 Tra
gerea Loto; 22,30 Du
minica sportivă; 23,30 
Actualităţi; 1,20 Bas- 
.chet •  AU-Star Gama

8,00 5 x 2. Magazin 
duminical de lataşt;
13.00 Dr. Quinit (jŞf)t
14,10 Film- % Un oaspe. 
te Ia cină (România; 
1986); 16,00 Desene
animate; 16.30 Serial 
•  Fiicele doctorului;
17.00 Serata TV ; 193  
Descoperirea planete];
20.00 Actualităţi; 2t,0b 
TVM « Mesager; 21,30 
Sport — studio

• DUMINICA,
12 FEBRUARIE

9.00 Desene anima
te (r); 9,30 La Est de 
Vest (r); 103  Serial •  
Renegatul (r)f; 113
Serial * K.LT.T. (r)s 
I2,ie Mitică (r); 
Chestiunea zilei (r)| 
18,00 Desene animate; 
18,30 Seria)* j t l f  
(ep. 6>; 19*00 Interzis 
bărbaţilor; 20,00 Se, 
rial •  Dinastia (ep. 9); 
21,00' Telejurnal TELE 
7 abc din i t  11,; 2 1 3  
Serial „Hotel" — e* : 
10; 22 0̂ Chestiunea
zilei; 23,30 Cartea de 
citire; 23,35 Serial '
LUNI, 13 FEBRUARIE

9.00 Desene animate
(r); 9,30 Serial „ALF" 
(r); 10,00 Serial « l)|i 
nastia (r); 10,5o Serial 
„Hotel" (r); 11,40
Chestiunea zilei (r)s 
12,40 Serial ş  Evada
tul (r); 13,30 Videţ». 
text; 18,00 Desene a_ 
nimate; 18,30 Serial 
e Prinţul din Bel 
Air (ep.5 fl); 20,00 
Serial •  Falcon Crest 
(ep. 9); 21,00 Telejur
nal * TELE 7 abc 
din 12. Ii.; 21,30 Se
rial •  „Mîamî Vice"

DUMINICA,
12 FEBRUARIE

9.00 Teletext; 10,00
Observator •  Antena 
1; 11.00 Weefc.end
magazin (reluare); 
12^0 Film •  Braxton; 
13,54 Worldnet
LUNI, 13 FEBRUARIE

9.00 Teletext; 10,00 
Observator a1 Antena 
l ; 11,00 Film •  Brex-

'ton; 15,00 Teletext; 
17,00 Observator ş; 
Antena F*' 18,00 A- 
genda săptămânii; 
18,30 Sport u Capa 
României o Handbal 
feminin; 19,00 Film 
•  „Patru diavoli": 20,00 
Worldnet
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iui Coteria mică a 
FeashAul Plastic din Ce
va (blocul turn) se află 
dmchiaă 0  interesantă ex_ 
petiţie de graf ied sem
nată de cunoscutul artist 
plastic Miree» Bâtcă. Ar. 
iM d «e află la vârsta 
deplinei maturităţi crea
toare. impunându-se «a O 
personalitate distinctă in 
peisajul plastic 'românesc 
prin lucrările sate de 
pteturăţ dar şi priit gra
fică. Dovadă, despre caii. 
tatea apropo de acest td- 
ţtm domeniu, stau pra
ştiile obţinute la cum», 
cute. şatene de carica
tură din întreaga lume, 
prezente sa In cataloage 
anuale alături de cei mai 
buni creatori ai genului.

Expoziţia de caricatură

de la Galeria mică vor- 
beşte de la sine despre 
calitatea lucrărilor sate 
subordonate unei teci, 
dar este deopotrivă an 
joc pe care ni_l propune, 
nouă, vizitatorilor, indexa- 
nându.ne să descifrăm 
trăsături de caracter al* 
personajelor surprinse de 
artist lat’ când aceste 
personaj sunt oameni po
litici, putem spune că a . 
vem ocazia rară de a4 
cunoaşte mai bine pe cai 
care ne conduc. Printre 
ei se află şi Un personaj 
aparte, Care a dat atâta 
bătaie de cap naivităţii 
şi. In ultimă instanţă, 
pungilor noastre, golindu- 
le ameninţător şi Im. 
pingăndu-ne spre blocaj., 
familial. Acesta . nu este

altul decât Xoan Stoica 
— pCaritas*1, cel care cu 
sufletul „înmuiat" in ere. 
din|ă «e cerea „dezinte
resat" să rămânem lef
teri tfe alt personaj este 
Ion Cristolu, surprins 

Înainte şi după oe a re
nunţat la podoaba ' capi
lară tei parte).

Dintre concetăţenii po
litie! surprinşi amintim 
pe Oliviu Gherman, Geor- 
ge loan Dânescu, Ion 
Mtezatu, Adrian Năstase, 
Dorii lom Tărăcilă, Li- 
viu Maior, Mircea Coşea, 
trăiţi bine ca să aibă 
putere să conducă, lin 
personaj ascet, lunguieţ 
şi smerit, este loan Sol
ea nu, .car» nu mal aduce 
nici pe departe cu ma
rele său înaintaş Ale

NOUL PREŞEDINTE AL UNIUNII 
SCRIITORILOR

l a  sfârşitul lunii trecute, conferinţa Uniunii 
Scriitorilor din România a ales In funcţia de pre
şedinte al Uniunii pe dL Laurenţto UKci. Se pare 
că tagma scriitoricească a ajuns la înţelegere, In 
cepănd să meargă pe drumul cel bun,. Mai rămâne 
de rezolvat dacă va fi sau nu o Asociaţie a Scriito
rilor Profesioniştii
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xandru loan Cuza, de 
care încearcă să se apro
pie prin... barbă. La Aghr. 
ta Nicolau este sur
prinsă făina acră as
cunsă în spatele ocheia- • 
rilor. Adrian Păuneseu 
este acoperit de barbă, 
bineînţeles mai pieptăna, 
tâ decât în realitate. Oor- 
neliu Vadfm Tudor îşi 
biciuieşte adversarii în 
gura măre (şi cine nu e 
un adversar pentru el ?1) 
Mai sunt şi personaje 
şterse...

Mircea Bâtcă, prin a- 
ceastă expoziţie, se dove- v 
deşte un „cititor" de ca
ractere cum rar se poate 
vedea, un om cu ochii 
larg deschişi spre viaţă- 
Cum îi stă tărie unu! 
mare artist!

ATÂT DE DIFERITĂ
. O femeie albă , \
Cu glas de argint 
A trecut printre oameni 
Ca priatr-un labirint 
Pentru ea trandafirul 
Cu ghimpe răsucit 
Era mireasmă vie 
De zâmbetu-i rănit.
O viaţă atât de scurtă- 
Ca simpla ipotecă

:Sau doar o iti mutări

METOPÂ

Dto umbre iod culeg lumina 
Ca din tuBtel ce â vte 
H râu indurai strimte aut*-. 
Unor vremi ce nu te ştia.

MIOARA GIURGIU
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Cu tenacitate Şi răbdare, 
Vaite jiului continuă te 

S»seă o viaţă spirituală 
care câştigă. în profunzime 
şi etetere, In favoarea a- 
cestet stări de fapt ple
dează şi Festivalul „Aici 
ne sunt visătorii**, festival- 
conows de creaţie literate, 
aflai la a IV-a 'ediţie, gâz_ 
duiţ de municipiu* Petro
şani, ce va avea loc în 
zilei» de 16—18 februarie 
a.c. jWatefestarea va ti or
ganizate de Liga Sindica
telor Miniere. Şi-au anun
ţat participarea aproxima
tiv 58 creatori, personali
tăţi reprezentând publica
ţii literare, precum ti U- 
nluaea Sertltdriîqr, în ca
drul manifestării, după

ne
cum se preconizează, vor 
avea loc colocvii, simpozi
oane, lansări şi prezentări 
de carte. Acţiunile vd? fi 
găzduite de Librăria „Ion 
Creangă**, Teatral Drama
tic „I.D. Slrbd", Galeriile de 
artă „Cameleonul*" din 
Petroşani, Clubul sindica
telor Aninoas*.
• Tot în cadrul festivalului 
este inclus concertul co
ral susţinut de coral de. 
cameră „Armonii tinere** 
pregătit şi dirijat'de prof. 
Horaţiu Alexandrescu. Co
rul „Armonii tinere'* vine 
după câteva concerte de 
tnare succes susţinute în 
cadrul Festivalului coral 
„Cu noi este Dumnezeu" 
găzduit de Catedrala Or-

d

trdoxă din Orâştie, apoi 
în catedralele ortodoxe fHn 
Deva şi Petroşani.

«I tot în cadrul Festiva- 
lewt „Aici ne sunt visă
torii* este inclusă expozi
ţia de caricatură reunind 
lucrări ale artiştilor din 
Valea Jiului. U conferă 
prestigiu prezenţa cu lu
crări de calitate a fraţilor 
Barba, Ion şi Mălai, pose
sori ai unor premii de in- 
vjtiiaţ obţinute în Italia, 
japonia, Franţa, Germania, 
Bulgari* şa.

Aşadar, l i |  festival de 
prestigiu car» suntem si
guri că va rămâne uri mo
ment de cultură pentru 
Valea Jii^Ui ţi nu numail

H
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S.A. Deva. . Volumul' ■ te* 
uneşte jteteu plete d» tea» 
'Im, cea mai importantă 
«ted creaţia oare dă şi 
titlul volumului, o traglco. 
rarife ta Atei părţi c* tşt 
pwţWM w w m iteaw s tei» 
tetei „Căluşului- Şi - prin 

-.acesta a Întregii teîturl 
populare româneşti. Cartea 
tea sub semnul marelui Lu
cian Blaga de la a ‘cărui 
naştere se împlinesc, la 
9 mai a.c., o sută de ani 
Şl nu In ultimul rând, sttb 
semnai dramaturgului I.D. 
fiârbu.

•  La aceeaşi editură a 
apărut un volum de poezii 
semaat de scriitor»! Va. 
feriu Butulescu, o replică 
la aforismele publicate an. 
terier de acelaşi autor. Ti- , 
teul cărţii — „Oaze de «L 
tip", o ars poetica expri
mată sub forma pamfle. 
tteul. Volumul se doreşte 
„o carte dedicată celor 
Oare mal cred In democra- 
ţle*Y Dai

|a  sala jStudlo" â Casei 
muntetpahe 4» cultură din 
Hunedoara, a Sorit verni
saţi. recent, o expoziţie 
.ce- Ml la dtepNâţto celoe 
tntereeeţl. toată tema le- 
baterie. BxpSzxM reu
neşte imagini, hărţi, ale 
W8tr peşteri cercetat» de 
clubul „Protem", schelete 
şl fragment» «aoas» Sie 

- unor animale carstice, mo
luşte ţţ cochilii, 
duse ia lumină de 
meu! pasionaţi de o 
serie «ore studiază spleu. 
dorite adâncurilor. Mani
festarea s-a integrat „Stu
dioului artelor", al cărei 
mentor este poetul Eugen 
BUH. Tot cu acest pri
lej #•# pcerieotot un bogat 
sal de diaponune cofa»

aparţinând lui Den Her- 
iea. a  urmat un recital 
de chite# clasică, «aţinut 
de *fc Seaketţr şi a n #  de 
poezie, prezentat d» Ce
naclul „Lucian ftliga**. 
Eseul prof. Marhwra Asiău 
despre arta cusăturilor pe 
cămăşile pădttreneşti a In- 
tregiţ una dintre cal» mai 
complexe şi mai frumoase 
ediţii ale „Salonului ar
telor", realizat de Poet# 
Eugen Evu la Cat* de 
cultură din Hunedoara.

Apariţii
•  A apărut volumul de 

teatru „Zilele de pe Ur
mă" semnat de criticei 
Dumitru Vriea, !a Editura 
Fundaţiei I.D. Sîrbu şl ti
părit în condiţii grafice 
deosebite dă „PoUdava'

jjte y .jţ 111
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Recunoscut şi apreciat 
pentru evoluţiile sale te 
judeţ şi ţa®ă, dar şt pe 
scene din Ungaria, corul 
de cameră „Armonii tine
re" din Petroşani «tos in
vitat să prezinte trei con
certe în Comitatul Harnp- 
shire (Anglia) In zilele de 
15, 17, 18 mai a.c, in ca
drul bunej colaborări pe 
care această regiune a Ma
relui Albion o are cu Con
siliul Judeţean Hunedoara 
in cadrai Ansamblului Regi
unilor Europei. Concertele 
sunt incluse manifestărilor 
consacrate victoriei aliaţi
lor în cel de al doilea răz
boi mondial. Fiecare con
cert se va întinde pe du
rata A 90 minute.

Iată o scurtă „fişă trio* 
grafică" a acestei formaţii

t i n e r e * '
— sed al artei interpreta, 
tive româneşti, rezultată 
in urma unei discuţii cif 
dl. pred. Horaţiu Alexan
drescu. Corul de cameră 
„Armonii tinere** numără 
31 membri — profesori, 
mineri, învăţători, strun
gari, elevi. Cel mal „vârst
nic" membru — dirijorul 

' său, profesoral Horaţiu 
Alexandrescu. Cu migală, 
cu eforturi şi transpiraţie, 
formaţia şi-a alcătuit im 
repertoriu complex din li
teratura muzicală româ
nească şl universală. For
maţia â  luat fiinţă te anul 
1977. Este susţinută de Re
gia Huilei Petroşani şi 
UM.LR.O.M. Corbi a de
venit cu câtva timp te . 
urth* asociaţie corală. Pre
gătirea sa este extrem de

„dură", repetiţiile desfă- 
şurândU-se de patru. Ori 
pe săptămână, Intre orele 
18—22. în cadrul concerte
lor dte Anglia se vor 
prezenta şi două piese mu
zicale în primă audiţia re
prezentând componistica 
Văii Jiului. Repertoriul de 
bază cuprinde lucrârî sem. 
na te de Gavrlil Muziceseu, 
Vasile Jianu, Augustei 

Bena, foşa Chiresdt, Gheoc- 
ghe Cura, foan Vid», A- 
urel Şoma, lacob Mureş!» 
anu, Dan Bucuri Irtttt O. 
dăgascu, Dragoş Alexan
drescu, Horaţiu Alexan
drescu. Pe agenda cancer» 
tistică a acestui an mai 
sunt programate ewoHtţU 
ta Catedrala ortodoxă din 
Deva, te Grada şt Ger
mania.
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Din dorinţa de a comu
nica, elevii Liceului Teo
retic „Traian" din Deva 
*U editat o splendidă re. 
vlstâ şcolară. O revistă te 
care eei talentaţi, elevi şi 
studenţi, tel pot expri % 
gândurile. Numărul 2 al 
publicaţiei, apărut do câ
teva zile, ‘tipărit de „Po- 
lidava" S.A, «ste dedicat. 
In primul rând, lui Emi. 
nescu, te semn de ' oma
giu adus Jmpiiniril a : 115 
de ani de la naşterea Lu

ceafărului poeziei româ
neşti. Reţin atenţia ta» 
bietele semnate de Ra- 
mona St&ncsc — „Al poe
ziei Domn". Ion Groza -» 
„Sete de Eminescu**, Ra- 
mona Cordoş —- „Emines- 
cu şl Shakeapeare", Erika 
Bod« *— ^toinescu Şi 
Madach", Valerla Doina 

,— „Căutându-l''; pe Emi
nescu", Ionela Dobrei — 
„Luceafărul n-a murit". • 

Un articol interesant vi
zează 'Unirea de la 1859. 
Un spaţiu întins este. con

sacrat creaţia* te poezie 
sau proză, semnate de c. 
levi. Iar un reporta) re
memorează imtatjriie ţi
nui fost„. elev In Ameri
ca. Şi, cum e firesc, re
vista cuprinde cuvinte în
crucişate. instituie un 
concurs şi nu în ultimul 
rând abordează un gen 
muzical şi o formaţie cu
noscută.

Pagină realizată de 
MINEI- BODEA
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ORAŞELE ÎNGROPATE 
SUB LA V A  VEZUVIULUI

REMEMBER
„înţelepciunea popoarelor de mult a înţeles 

că între prostie şi credinţă e o prăpastie.
Proverbul german : Dumnezeu ajută pe 

marinar la vreme de furtună, dar timonierul tre
buie să fie la cârmă; proverbul englez : Dum
nezeu dă mâini, dar nu construieşte poduri; 
proverbul danez: Dumnezeu hrăneşte păsările 
care dau din aripi; proverbul ceh : cel căruia 
Dumnezeu i-a descoperit locul unde se află o 
comoară trebuie s-o scoată singur din locul a- 
cela : proverbul basc : Bunul Dumnezeu e bun 
dar nu-i prost. Ioana d’Arc : să trudim, Dum
nezeu va trudi“. N. STEINHARDT

Selecţie de ILIE LEAHU

SA CUNOAŞTEM. SÂ IUBIM ŞI SA OCROTIM 
NATURA

OCROTIREA NATURII
In .România, „ ideile de ■ 

ocrotirea naturii 'se inii* . 
ripă de-abia la începutul 
secolului nostru prin scrie
rile unor naturalişti şi 
geografi (I. Licherdopol, 
i!>03; P. Antonescu, 1907 ; 
Gr. Antipa, 1913; M. Ha- 
ret, 1921) şi în special prin 
activitatea asociaţiilor tu- - 
ristice „Hanul drumeţilor" 
la B ucu rii ^921) şl: „Fră
ţia munteană", înfiinţată 
la Cluj (1922) din iniţia
tiva marelui savant Emil 
Racoviţă. în urma hotărâ
rilor primului congres al 
naturaliştilor din -România, 
ţinut la -Cluj, în 1928 şi 
la insistenţele unor oa
meni -Hp ştiinţă. naturalişti 
(E. Racoviţă, Al. Borza, 
Popovici-Bâznoşanu, I. 
Grinţescu, Val. Puşcariu 
ş.a.), In anul 1930, a apă
rut prima lege pentru pro
tecţia monumentelor na- ; 
turii în România care a 
pus sub ocrotire un număr 
de 36 rezervaţii naturale,

■ cu o suprafaţă de peste 
15 000 ha, în care intră 
şi Parcul Naţional Retezat. 
Ulterior, numărul rezer-. 
vaţiilor ocrotite a crescut

ÎN ŢARA NOASTRĂ
la peste 130, cu o înţindere 
de cea 75 000 ha, în care 
este inclusă . şi Delta Du
nării. ,

în acţiunile de ocrotire 
a naturii se pleacă de la 
principiul conservării unor 
teritorii din mediul natu
ral netransformat prin acti
vitate economică, a unor 
specii de plante sau de a- 
nimale rare sau pe cale de 
dispariţie, relicte sau en- 
demite, precum şi martori 
geologici, roci minerale şi 
fosile, prin punerea lor 
sub scutul legii ca „monu
mente ale naturii".

Rezervaţiile naturale sunt 
destinate unor explorări 
ştiinţifice multilaterale; şi 
amănunţite. Studiile rezul
tate, din cercetarea acestor 
medii naturale originale 
comparate cu ale altor te
ritorii analoage cu acestea 
din punct de vedere isto- 
rico-geografic, dar diferite 
ca urmate a intervenţiei- o_ 
mului, pot oferi un mate
rial ştiinţific foarte pre
ţios.

Ing. IACOB TRAIAN, 
Orăştie \

Soarele îşi dăruieşte lumina tuturor în mod egal, 
umbrele nu lui i se datorează, ci lucrurilor ce stau 
în calea razelor sale. întunericul nopţii nu e vina 
Soarelui, ci îl face Pământul intorcăndu-şi faţa din 
calea luminii Sale. Tot astfel ̂ sinucigaşul îşi întoarce 
faţa de la Dumnezeu. Pentru nimeni şi nimic nu meri
tă să-ţi iei viaţa — cel mai de preţ dar pe care l-ai 
primit, mărturia dragostei lui Dumnezeu faţă de fiinţa 
ta. Oricât de mare ar fi disperarea şi nenorocirea ce s-a 
abătut asupra fiinţei omeneşti trebuie să existe mereu 
o geană de speranţă ce poate să te ducă spre lumină.

Ţelul vieţii să-ţi fie mereu înlăuntrul tău, să nu 
depindă de bunăstarea sau iubirea altora, ci să fie 
spre înălţarea sufletului. Dacă sufletul îţi e plin de 
iubire şi luminează asemeni Soarelui, vei găsi curajul 
de a trăi, vei găsi rostul vieţii chiar şi atunci când e 
greu, când tristeţea îţi întunecă sufletul şi nenoro
cirile fi.au zdrobit inima. Puterea ta să vină nu de 
la cele ce te înconjoară ci din iubirea ce ne-o dă 
Creatorul, pentru că singură IUBIREA .este izvorul 
nesecat al vieţii şi al puterii de a trăi pe acest pă. 
mănt.

IN A DELEANU

CU OAMENI 

CELEBRI

•  Giuseppe Roncati, i- 
lustrul medic italian, di
rectorul spitalului de boli 
mintale din Bologna, după 
vizită făcută pe la paturile 
„nebunilor săi", Înainte de 
a ieşi pe poarta spitalului, 
Ie spunea studenţilor săi 
care-l înconjurau şi-l con
duceau totdeauna până la 
ieşirea din spital:

— Dragii mei, după a- 
cest „mic balamuc" să ne 
avântăm în cel mare I

•  Filosoful şi matemati
cianul grec Pitagora a fost 
întrebat ce diferenţă «ndstă 
Intre bărbat, femeie şl 
aur. Pitagora ar fi răs
puns : .

—- Aurul se probează cu 
focul, femeia cu aurul, şi 
bărbatul cu femeia...

•  Octave Feuillet, scri
itor francez, a dat odată 
o definiţie a căsătoriei i

„Căsătoria seamănă cu o 
comedie cu două personaje, 
în care fiecare studiază 
rolul celuilalt".

•  Henrik Ibsfen povestea ' 
cu mare plăcere întâmpla
rea lui hazlie de la Roma.

Fiind pe Via Nazionale, 
l-a frapat un afiş scris cam 
mărunt faţă de litetele Cu 
care erau scrise de obicei. 
Cum nu avea ochelarii la 
el, rugă pe un trecător 
să-l spună ce era scris pe 
respectivul afiş. Jenat, tre
cătorul îl răspunse la u- 
reche : „Din păcate, sti
mate domn, nici eu nu 
ştiu şă citesc 1“.

Culese de IUE LEAHU

In urma erupţiei Vezu- 
viului s-a produs un lucru 
extraordinar, unic în „isto
ria arheologiei, Oraşele 

~ Pompei şi Herculaneum 
chiar în momentul când 
îşi desfăşurau din plin ac
tivitatea, abia trecuse mij
locul zilei, au dispărut sub 
lava vulcanului dezlănţuit. 
Aceste oraşe au aşteptat 
îngropate sub lavă aproape 
douăzeci de veacuri pen
tru a fi dezgropate.

Ştiinţa istoriei datorează 
Pompeiului şi Herculane. 
umu_lui extrem de multe. 
Datorită acestor oraşe, în 
faţa ochilor ni se pre. 
zintă astăzi, de parcă ar 
fi vie, cultura materială 
a Italiei, în forma el com
plexă şi bogată, părându- 
ni-se a fi oprită din miş
care printr-o minune., Nici 
o săpătură de pe teritoriul 
uriaş al Imperiului roman 
nu poate fi comparată cu 
Pompei şi Herculaneum. 
în ambele oraşe se pot 
vedea nu numai templele, 
palatele, amfiteatrele şi 
clădirile municipale, a_ 
proape aşa cum le-au fo
losit cetăţenii romani, dar 
înainte de toate şi modul 
de viaţă de zi cu zi al 
.omului de rând, de care 
în mod cu totul insufi
cient se ocupă cronicile 
antice. (N.Z.)

INSCRIPŢII 
'  DE PE ZIDURI

Cine crede că urâtul o_ 
biCei de a mâzgăli pereţii 
şi zidurile este doar. o a- 
pucătură a semenilor noş

Desen de CONSTANTIN GAVRILA
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C H I A R  m \
ORIZONTAL: 1) Execuţii în stil cla

sic; 2) Angajat într_o întreprindere de 
cercetare; 3) La mare înălţime (pl.) —
Măsură suspectată de vicii ascunse; 4)
Semn de recunoaştere a identităţii — 
Grup -sus-pus la facultate; 5) Scoase diri 
gura leului — Producător dobrogean de 
hamuri (pl.); 6) Factor prim la adunare 
(pl.) — Pune vârf la toate i; 7) O casă 
ca-n poveşti — Fracţie ordinară cu nu
mitor comun; 8) Unităţi autohtone de ca
valerie — Vorbă scoasă cn cleştele — O 
variantă mai lungă; 9) Vechi închizător 
de armă — Tip de oglindă veneţiană; i8) 
Pot absolvi cu mare uşurinţă.

VERTICAL i 1) Intraţi în acţiuni reve
latoare; 2) Tratare în extenso; 3) Oficiu 
de transporturi navale — Un fel de lapte

de pasăre; 4) Pseudo-purtător de noroc, 
strâns cu drag la piept — Notiţe extrase 
la lecţiei; 5) Pune frână în evoluţia bo
bului — Dată în funcţie de răspundere;
6) Bătut puţintel pentru tort — Pus în 
circulaţie cu valoare nominală; 7) Dată

. la o parte t — Norme de conducere auto 
(mase.) — Extreme intr-o formaţie elenă; 
8) Vădesc o accentuată lipsă de formă — 
Sferă de influenţă erotică; 9) Din pământ, 
din iarbă seacă —. Candidat la examenul 
de maturitate; 10) Respinse la facultate.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„PIANISSIMO" APAKUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTĂ TRECUTA:

IJ STRĂBATERI; 2) TREMURĂTOR; 3) 
RI — ITAL — TE; 4) AMARAT — GAV; 
5) BINAR — LOCO; 6) UTIL — GALIG;
7) NAN — BATOZA; 8) IŢ — POLO — 
AB: 91 GOGOLOSIRI; 10) IREMISIBIL.

tri de azi se inşală in 
mod sigur. Această apu
cătură este foarte veche.1 
Noi . explicăm azi oameni
lor că acest obicei este 
împotriva bunului simţ. 
Asemenea înscrise se gă
sesc la noi nu numaj pe 
zidurile şi pereţii monu
mentelor istorice, ale clă
dirilor publice, lăcaşurilor 
de cultură şi cult, pe co
paci, bănci, stânci, ci şl 
unde nici nu te aştepţi.

Locuitorii Pompeiului a- 
veau şi ei acest obicei. îşi 
aduceau laude sau injurii,

’ se ironizau, făceau propa
gandă electorală prin lo
zinci şi afişe, reclamă pen
tru diferite jocuri. Iată 
cum glăsuia o lozincă e- 
lectorală : „Cine nu votează 
cu Quintus să alerge mai 
bine prin oraş orbit ca un 
nebun".

Iată acum câteva in
scripţii de dragoste, de a- 
mărăciune şi de . respin
gere. Un îndrăgostit în
flăcărat scrie: „Aş prefera 
mai bine să mor decât 
zeu ..să fiu, dar fără tine". 
Altul li laudă frumuseţea 
iubitei sale astfel: „-Cine 
n-a văzut tabloul lui Ve- 
nus pictat de Apolles să 
se uite la draga mea — 
ea este la fel de încântă
toare precum zeiţa". A- 
flând că iubita nu-i îm
părtăşeşte sentimentele u- 
•nui îşi exprimă regretul 
astfel; „Adio, lava mea, 
iubeşte-mă măcar un pic. 
Ah, când vei şti ce-i dra
gostea şl când o să începi 
să simţi şi tu ca .oamenii* 
ai indurare .pentru mine; 
lasă-mă, Venuş zeiţă dră- 
gălaşă, să pot veni 
ne". Un gelos se-exprimă 
aşa : „Cine vrea să-mi • 
răpea că
să-l sfâşie în munţii pus
tii urşii groaznici". Altul 
mai „indiferent" scr ie j 
„Unul iubeşte, altui e iu
bit, mie puţin îmi pasă". 
In continuare, altul îi re
plica zicând : „Cui îi pasă 
puţin acela iubeşte". Livia, 
o tânără arţăgoasă, ii 
răspunde unui. oarecare A- ’ 
lexdndru :. „De soarta ta 
puţin îmi pasă, dacă te 
stingi cu-atât mai bine 
pentru mine", iar alta la 
fel de categorică îi spune 
celui îndrăgostit de ea i 

„„Dragul meu, eşti prea 
urât pentru mine". Alte 
inscripţii. se referă la câr- 
ciumari şi vin, la brutari 
şi pâine, dar şi la modă» 
(N.Z.)

JMWŞWMMÂWVMW „

ÎUn alt fel. dej

•  Călăuziţi de zicala, 
„Bate şi ţi se va des-

[ chide", hoţii l-aii bătut | 
i pe paznic până Ic-a 
deschis.

•  Şi spânzurătoarea J 
i înalţă pe om-

•  Basme — texte ci-
! tite copiilor cu scopul | 
de a-i pregăti pentru ] 
cititul ziarelor.

•  Libertin — celi 
care îndrăzneşte ime-1 
diat ceea ce alţii nu în-!

! drăznesc decât ipai târ- i 
! ziu.

•  — Costică, spre deo_j 
sebire de tine, eu am |

\ un handicap !
— Mintal ?’

ILIE LEAHU 
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Noaptea Oscar-urilor '
iDavid Lettermann va fi lelor“ să nu se prelun-i 

„regele nopţii" la tete. gească, aşa ctim a cam J 
viziunea americană, ales devenit tradiţie, peste \ 
pentru a prezehta cere- timpul prestabilit. 1
monia de decernare a Pentru cei care vor 1 
celui mai important pre. do,.} fie martori; la) 
n»u cinematografic al a. încoronarea vedetelor a. } 
nului Oscar , pe 27 nultii cinematografic, con- 
martie, la Los Angeles. semnăm că acest spec. 
Lettermann, cel mai bine tacol unir începe la ora 
j^ătit conducător de 4 (ora Bucurestiului) şi 
„talk.show“ de peste O- ■ ,. . ■ „ ..
cean, urmează în această ■ 1şitrâ s principatele 
onoranta — şi nu uşoa- ecl, ?1 , e principalele
ră . -  misiune actriţei °ar0pen& de tele'
Whoopi Goldberg, pre. 1 une‘ 
zentatoare în 1984, şi lui . >»în an sliow-uţ de

M  l

0 căsătorie la Veneţia - 
1 milion

I

Billy. Grystăi, care a o. 
ficiat la cele trei ediţii

3 ore va dura 40 de mi. 
nute — a glumit pre.uci CTUiVxi - “ • • * . —

precedente; - indisponibili zentatorul, renumit pen- 
din considerente profe. *ru umorul său... supra. 
sionale. La semnarea realist. Şi, între altele, 
contractului popularul vom dărui tuturor celor 
show.man a promis că prezenţi automobile!", 
va face tot posibilul Setata va fi găzduită 
pentru ca „Noaptea ste- de Shrine Auditorium.

Străini
Sierra

"Rebelii din Sierra Le- 
one au sechestrat 15 p- 
crâtori de la o mină de 
fier aflată în centrul ţării, 
înti^ cer răpiţi se ;aflâ şi 7 
eun^eni şi un australian. 
Angajaţii societăţii elveţi. 
ene, care este proprietara 
minei, au fost capturaţi în 
regiunea Mokanji Hills, 
la» 200 km sud-est de ca-

l

in
Leone
pitala Freetown.

în ultimele 4 luni râz. 
bqinici rebeli, r ţ misterioşi \ 
oameni ai junglei, pe care 
nimeni nu i-a văzut nicio
dată, au răpit, în diverse 
raiduri, un rus, apoi un 
englez- şi un scoţian, un 
elveţian şi acum alţs 5 
englezi, un german şi un 
suedez.

Încoronarea unui' vis.
— de dragoste ^srin acel
„da“ egal cu o binecu. 
văntare sau cu un bles
tem in feericul decor al 
Veneţiei, va costa de 
acum încolo un milion 
de lire pe cei care nu-şi 
au domiciliul în praşul 
de pe lagună. "
- Taxa 1 pe căsătorie e
prevăzută intr-adevăr 
printr-un decret al Con. 
siliului comunal şi-i pri
veşte pe toţi' cetăţenii, 
italieni şi străini, tot mai 
numeroşi în ultimii ani, 
mai ales japonezii, care 
au decis să se (ne) noro
cească în celebrul salon 
Stucchi din Ca’Farsetti, 
palatul în care se află 
oficiul stării civile din 
Veneţia. în afară de a- 
cest milion de lire 4a.
urma urmei cui îi dă 
mâna să ajung* până a- 
colo, acest tarif nu.i 
poate părea deloc exce

siv — pentru oficierea 
căsătoriei propriu.zise,' 
cei care vor dori să 
închirieze o încăpere pen
tru obişnuitele pahare 
de şampanie şi pişcOturi, 
vor trebui să mai a- 
dauge alte 350 mii de 
lire. ■■■"

în 1994, la Veneţia, j 
s.au oficiat 250 de ase- j 
-menea: căsătorii şi ad. j 
ministratia, oraşului spe- I 
ră ca, prin introduce- j 
rea unei asemenea ta- | 
xe, să-şi întregească! 
oarecum veniturile. | 

Nu cu multă vreme în j 
urmă, în acelaşi scop, | 
urmaşii dogilor şi aî J 
Consiliului celor 10 au | 
introdus o taxă asemă- ■ 
nătoare pentru toţi cei | 
care vor să folosească , 
în scopuri comerciale, cu | 
fotografii sau imagini ! 
TV, imaginea Palatului] 
Ducal, din Piaţa San ., 
Marcg. ' s 1

Premieră la Ierusalim:

om crucificat 
prezentat publicului
Muzeul Rockefeller din ţină trupul cu un scaun:

Ierusalim a prezentat 
pentru prima oară pu
blicului, cu ocazia Cră. 
chinului, o piesă arheo
logică rarisimă : râmă. 
şiţele unui om crucificat

o poziţie care garanta 
ca victima să nu moară 
prea repede prin sânge- 
rare şi să scape astfel 
de suferinţele unei ago
nii prelungite; Conform

în urmă cu 2000 de ceior stabilite de specia.; 
ani I Este vorba într- liştii în anatomie, bate.
adevăr de un exponat 
de o valoare deosebită, 
deoarece a peemis exa
minarea ştiinţifică a teh
nicii de crucificare folo
sită de romani. Conform 
studiilor efectuate, ro
manii obişnuiau să lege

rea în cuie a mâinilor 
nu e suficientă pentru a 
susţine un trap în poziţie 
verticală. De aici două 
ipoteze, deja dezbătute
în mediile ştiinţifice i a-; 
ceea a folosirii' de funii 
pentru a lega braţele pebraţele condamnatului pe

latura orizontală a cru- axa orizontală a crucii 
cii, să-i bată în cuie şi-aceea a fixării în cuie 
antebraţele şi să-i sus-• şi a antebraţelor. >;!

Maimuţa rebelă işi 
ucide stăpânul

Maţ Hussin ; Sulaiman, 
un ţăran'în vârstă de 76 
ani, ^domesticise şi dresase 
o maimuţăj Invsiţfed-e sa 
culeagă nuci de cocos, scu. 
turându-le, din, vârful pal
mierilor; Dar, pe 17 ianua
rie, mâimuţica a realizat 
operaţiunea cu o asemenea 
abilitate încât una dintre 
„nucile proiectil" l.a nime
rit în ceafă pe stăpân, 
ucjgârfdu.i pe ioc. S-a pe
trecut la Kota Bahru, o

localitate la 340 km nord- 
est de' capitala Malaieziei.

. în satele malaieziene o- 
biceiui ■dresăeiî&taaimttţelo» { 
pentru a fi ftădsite în di- , 
ferite activităţi domestice i 

■ eXistă încă' din antichit< te. >j 
In ceea ce priveşte cu leg i»  
rea nucilor de cocos, mat- : 
muţele, legate cu frânghii, ! 
sunt lăsate să-itrce fiţi paL» 1 
mîerj unde răsucesc • fruc- > 
tete până când acestea se . 
desprind şi cad.i 1 1 I ■ A

j  1 : > /" i:'-» "
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11 FEBRUARIE 
6,35 Seriale, desene a-» 

nimate; 11,00,  Disney & 
Co. (d.a., rep., s->; 12,55 
Preaiubita Jullie (s); 13,25 
Cine e şeful aici ? (s);
13,30 Prinţul< din Bel.Air 
<s): 14,05 Casa plină Js); 
15.15 O familie puternică 
(s); 15,45 Knight Rider 
(sa.); 16,45 A-Team (sa.); 
174» Severly Hills, 90210 
(s); 18,45 Melrose Place' 
(s): ■ ■ 19,45 , Actualităţi, 
sport, meteo; 20,10 Mini 
Playback Show; 21,T.5 
Show ul de 100 000 DM 
(cs); 23,00 Gală de box 
(d); 0,15 Gottschalk: Late 
Night Show; 1,15 Sâm
bătă noaptea Ist* RTL.

11 FEBRUARIE 
740», Ştiri; 9,45 Ghidul 

Parlamentului; 10,00 Fie
care volum (mag.); 10,30 
Nu doar moda (mag.); 
11,00 Afadere încheiată 
(mag.); 11,30' Comisarul 
Scaii (s.p.); 12,45 Forum 
(show); 14,00 Ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Prieteni 
(mag;.); 16,25 Avanpre- 

, miera; 17,00 D.a.; 18,00 
Power Raiigers (s); 18,30 
DA.; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 TT5 
— ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 21,40 
Champagne (show); 0,00 
Gommapiuma (show); 0,30 
Privirea Satanei

11 FEBRUARIE 
7,05 Seriale şi da.; 8,30 

Grimmy (ia.); 10,25 Ga_ 
mes World (jocuri video); 
1045 Baschet'. - profesio
nist (NBA); 11,40 Super- 
magazin TV; 12.10 A- 
proape un înger (f/r); 
14,00 Veteranii (co. SUA, 
1983); 15,55 Footioose (f. 
dans SUA, 1983); ; I84O 
Totul 'sau - nimic I (cs); 
19,00- Ran fotbal; 19,30 
Mr- Smith (s. co.); 20,25 
Roata norocului (cs); 21,15 
Viaţă dulce a contelui 
Bobby . (cm -Australia, 
1962); 2245 Mann-O-
Mann (show); 040» Schimb 
de experienţă ‘(f, er. Ita
lia, 1976).

11 FEBRUARIE 
7,00 Ştiri NBC. cu Tom 

Brokaw; ■ 8,30 Hello A- 
ustria, hello Viena; 940 
Europa Journal; 10,00 
Video modă; 11,00 Rotonda 
talkshow — retrosp.; 12.00 
Comerţ TV; 13,00 Maga
zinul ştirilor NBC; 14,00 
Azi — reportaje de pe 
glob; 15,00 Săptămâna 
NHL; 16,00 Golf. Câmp. 
european PGA; 17,00 For
mula 1 (do); 18,00 .Snow- 

board — mag. sportiv; 1840 
Superbictctete (mag.);

- 19,00 Azi — informaţii;
- 20,30 Ushuaia (do); 24,30 
Dateline — informaţii la 
zi; 23,00 Talkin'Jazz; 23,00 
Ştiri ITN;

11 FEBRUARIE 
940 Snowboarding. Cu- 

:pa Mondială*-de ta Les 
Deux AlpssR Proba de 
obstacole (rez.); 10,00 Ski 
fond. Cupa- Mondială d e |  
la Oslo, Norvegia (d); (30 
km femei şi 50 km băr
baţi — stilul clasic); 1540 
Patinaj viteză. Campio
natele Mondiale de la 
Baselga de Pind, • Italia 
(d) (500 şi 5000 m̂ mascu
lin); 1740 Tenis ATP 'de 
lă Dubai,. Emiratele A- 
rabe Unite — semifinale 
(d); 21,00 Golf Turespana 
Open de la-Gran Canaria, 
turul 3 (înreg.); 23,00 Box. 
Meciuri internaţionale.

11 FEBRUARIE 
7,00 30 mii. de prieteni 

(r); 9,35 Bibi şi prietenii ■ 
săi (cs); 1045 Mag. eco
nomic; 1240 tn obiectiv 

'Europa; 1345 Ce Istorie 
(cs); 13/15 Jurnal elveţi
an; 14,05 Orizonturi; 1540 
Actualitatea africană;
16,00 Mag. sportiv; 17.10 
Genii în iarbă (cs); 17,45 
Descurcăreţi» (cs);. HM5 
Francofolii (em. muzi- • 
cală); * 18,45 Campionul' 
ţes); 19,30 Jurnal TVŞ; 
20,30 Jumai elveţian»;'

. 21,00 |n numele Tatălui 
şi ai Fiului (ş); 22,00 Jur. 
nai F2; 22,40 Pierdut din 
vedere (emisiune umo- 
risfteăX; 0.40 Divertisment.
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* 12 FEBRUARIE
? 6,30 Seriale, desene a- 
nimate; 10,50 Bună di
mineaţa! (em. relig.); 11,00 
Ten Disney (d.a. & filme); 
12,25 tnâpoi în trecut (s); 
13,30 Căldura tropicală 
($); 14,30 Cine e şeful 
aici?; 15,00 Copila-minune 
a tenisului (s); 1540 Si
rena din New York (co. 
SUA, 1987); 17,35 Ii zi
ceau Trinita (w. Italia, 
1970); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,10 Westerdeich 
(s); 21,15 Ciudata învoia
lă (co. SUA, 1991); 23,10 
Magazin TV Spiegel; 0,00 
Bombardarea Dresdei 
(do); 0,45 Restaurarea u- 
nui simbol (do); 1,10 Ka^ 
nai 4: lumea handicapa
ţilor (do).

12 FEBRUARIE 
740 Ştiri; 10,00 Frontie

rele Spiritului; 10,45 5
continente (do)j 11,30 fn 
compania călătorilor cu E 
Colo (do); 13,00 Simpsonii 
(ş); 13,30 Superclasamenţ 
(show); 14,30 Gommapiu- 
ma (show); 14,45 Dumi
nică plăcută (show); 19,15 
Bunicul Felice (s); 19,45
Bună seara (show); 21,00 
TG5 — ştiri; 21,30 Film; 
23,30 Rotocalco (show); 
0,00 Nu doar modă (mag.); 
0,30 Fiecarg volum (mag.); 
1,15 îngerul (mag.); 4,45
Cotidiene (r); 2,15 Misi
une imposibilă (s); 3,30
Nu doar moda (r); 4,00
Chioşcul de ziare.

12 FEBRUARIE
7,25 Seriale şi d.a.; 9,45 

Prinţesa Olympia. (co. I- 
talia, 1959); 11,30 Trei 
rivali (w. SUA, 1955); 
13,40 Iubire în Tirol (co 
Germania, 1955); 15,25
Nimtă cu bucluc (co. 
SUA, 1965); 17,30 Black 
Fox (f. TV SUA, 1993); 
19,15 Roata norocului 
(cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,15 Super Fot
bal Show; 21,15 Capcana 
(f. TV Ger. 1994); 23,10
Discuţie in turn; 0,30 24 
de ore (rep.); 1,05 Măr. Ie 
Gatsby (f. SUA, 4974); 
3,35 Black Fox <f. TV/r); 
5,10 Black — fulgerul ne
gru (s.a./r); 5,35 Mr. Smith 
(s/r); 6,05 Reluări.

12 FEBRUARIE 
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokâw; 7,00 Afaceri in
ternaţionale; 11,00 Desti
naţii de vacanţă; 12,00 
Comerţ TV; 13,00 Ushu
aia, cu Clive Pcarse; 14,00 
In jurul lumii cu clasa I 
(do); 14,30 Maeştri ai jo
cului; 15,00 Azi — infor
maţii; 16,00 întâlnire cu 
presa; 17,00 Grupul Mc 
Laughlin; 17,30 Ciclism 
australian; 18,00 Cursele 
campionilor (mag.); 19.00 
Cai în acţiune; 19,30 Ştiţi 
ITN; 20,00 Baschet: No- 
tre Dame — Kentucky 
(d); 22,00 în jurul .lumii 
cu clasa I (do); 22,30 Tal- 
kin’Jazz; 23,00 Ştiri ITN; 
23,30 Ciclism australian; 
040 NCAA. Baschet '*— 
„The Big East Confe- 
rence"; 1,30 Ştirile nopţii.

12 FEBRUARIE 
9,30 Ski artistic. Cupa 

Mondială de la Alten. 
ma»kt — Zauchensee, A- 
ustria (sel.); 10,30 Ski 
fond. Cupa Mondială de 
la Oslo, Norvegia (d); 
13,30 Ski. Sărituri de la 
trambulină, Oslo, Norve
gia (d); 16,30 Patinaj vi
teză. Campionatele Mon
diale de Ia Baselga ‘ de 
Pine, Italia (d); 17,00 Na- 
taţie. Cupa Mondială de 
la Sheffield (d); 19,00
Tenis. Finala . turneului 
ATP de la Dubai, EAU 
(d); 21,00 Golf. Turespa
na Open de la Gran Ca
naria, turul 4 (rez.)î 23,0(0 
Atletism. Concursul In. 
door de la Gent, Belgia 
(înreg.); 1,00 Box. Me
ciuri internaţionale; 2,00 
Tenis. Magazin; ATP.

12 FEBRUARIE 
7,00 Mag. olimpic; 9,05 

Jurnal canadian; 9,35 Bibi 
şi prietenii săi; 11,00 Ti
neri soliştii 11,30 Em. 
muzicală F2; 13,05 Refe
rinţă (talkshow); 13,45 
Jurnal elveţian; 14,05 
Şcoala fanilOr (div.); 14,45 

Grădina animalelor (mag.); 
16,45 Mag. automobilistic; 
17,00 Jurnal TV5; 17.10 
Lumea este a voastră 
(var.); 18,45 Weekend
plăcut (r); 19,30 Jurnal 
TV5; 20,00 30 milioane, 
de prieteni (div.); 2040
Jurnal elveţian; 21,00 7
din 7 (informaţii); 22,00 
Jurnal F2; 22,40 Tata vi
treg(f.,Fr. 1981); 0,40 Jos 
măştile; 2,15 Ora adevă
rului.
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j ACŢIUNEA LINCO — ITA ROMÂNIA S.R.L.

t
3 ZILE DE VIS LA VIENA 

(pentru 2 persoane)
!

* î

Vft puteţi îndeplini unul din visele dumneavoastră. 
Ffrmă ITA România S.R.L., reprezentantul $1 distrl- 
iui torul pentru zona Transilvania al halvarinei LIN
CO, oferă firmelor care cumpără produsele LINCO 
posibilitatea petrecerii unor zile de neuitat la Viena.

CE TREBUIE SÂ FACEŢI:
La cumpărarea de la distritmitorB noştri zonali, 

Pin oraşele Satu Mare, CIuj-Napoca, Oradea, Târg» 
şl Deva a Halvarinei LINCO, ppentru fiecare
de halva rină cumpărate, primiţi un bilet da 

tombolă. Fiecare bilet Vă oferă posibilitatea partici
pării la tragerea la sorţi, deci posibilitatea câştigării 
premiului. Acesta va fi trimis prin poştă, recomandat, 
.pa adresa firmei noastre: IŢA ROMÂNIA S.R.L., str. 
ftănduneletor, nr. ÎS, BD—3900, Satu Mare.

Mal puteţi Câştiga : T'
buel II (2 premii): telefon 4m birou,, Panasonic. 
Locul III (4 premiat eeas de perete IŢA. 
Menţiuni <W>: umbrele.
Acţiunea începe la I februarie 1995, şi se înche

ie la 30 aprilie 1995.
Informaţii 

716653 — firma
lentare la. tei «1/716645 
România S.R.L.

Şi 061/

FIRMA S.C. ELVILA S R L. DEVA

al firmei ITA ROMÂNIA SAL.
Satu Mare.

Distribuitor autorizat al margarinei LINCO.

V ind« din depozitul firmei produsele LINCO.', .....

P*niru informaţii suplimentare vă puteţi adresa 1 
l i  f*L 054/620549. 4

Vi •/ 
* ■***■'■<
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- DIN PARTEA LOTERIEI NAŢIONALE, 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA 

ÎN ATENŢIA JUCĂTORILOR LA 
SISTEMELE LOTO PRONO

• • J
A apărut în reţeaua de vânzare, la unii difuzor! 

de presă, o broşură neautorizată cu scheme la Loto 
Special 6/49, Expres şi Pronosport̂  editată de o per- I 
soană din Galaţi $1 vândută la preţul de 1000 lei.

Broşura NU ESTE EDITATA CU ACORDUL Re. 
giei Autonome LOTERIA NAŢIONALA, UNICUL OR
GANIZATOR al jocurilor Ia aceste sisteme, conform 
legii. •' .

In consecinţă, cumpărătorii acestei broşuri îşi a. 
sigură riscat propriu pentru eventualele greşeli sau 
informaţii eronate din această broşură.

~ R.A. LOTERIA NAŢIONALA răspunde numai de 
exactitatea informaţiilor date Prin materialele de re
clamă şi broşurile editate in nume propriu şi difu
zate prin agenţiile Loto — Prono din judeţ, unde se 
găsesc materiale şl broşuri documentare edltăte de 
LOTERIA NAŢIONALA pentru consultare cât şl 
contra cost, broşuri cu sistemele loterlstice.

_ 7, «»)

COOP. SILVANA DEVA

prin depozitul en gros situat in complexul co
mercial de lângă autogară

OFERĂ

o gamă variată de produse alimentare» 
mentare, la preţuri deosebit de avantajoase.

Vă aşteptăm in fiecare’ zi intre orele 9-17.
Informaţii suplimentare la tel, 616736.

(5997)

I

I%
\'A '
IR
I

Curs do , 7 "
CONTABILITATE

; r ~ ln itt6m ln  nouţ sistem  conir*:!
organizaţii»:

C a m e r a  d e  C o m e r ţ  st O n d u s t r i e  a
| p uietu l u i  Q U m e d o a m  - ' D e v a  

in perioada februarie - mai 1995 , J

Informata supUmontare si înscrieri la sediul 
C.C.L Hunedoara, Deva. str. 1 Decembrie 

nr. 35. tol. 6 1 2 9 2 4 , 6 1 6 7 9 2  *

S.C. AGROMEC SUL SIMBRIA
Face cunoscută intenţia do majorare •  tarifelor de 

plată la lucrările agricole mecanizate, începând cu 
data de tf. OS. 1995, In procent redus comparativ cu 
creşterile de preţuri la elementele de cheltuieli. (5994) 

— ■ ■■ ■' 1 "■ !■.■■■■■ .....-■!

S.C. AGROMEC S.A. HAŢEG
Anunţi beneficiarilor de lucrări agricole moca. 

nizate intenţia de majorare a tarifelor de plată cu 
influenţele minime din costurile de producţie, înce
pând cu data de 11 martie 1995. (5995)

S.C. AGROMEC S.A. ORĂŞTIE 7
Anunţă beneficiarilor de lucrări agricole mocani, 

cate intenţia de majorare a tarifelor de plată, înce
pând cu data de 11. 03. 1995. (5996)

^  f --j -  _f~.
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LUNI, 13 FEBRUARIE

■ ţ v â  i

lţj*  Actualităţi; 13,19 
.1# TVR taşh 11,50 TVR ClajJN.s 
7R Timişoara ; 16,09 Actualităţi: 1MB
ii nkiiiTî trtlLi ri W  * ffr±t jfMfcliiili iii jMriiQ raişceiin^a v . ^  ™ "W***

iriştn; 17,99 Emisiune iu limba rna.
I; t84# Desene animate; 1949 De
până tuni: I9,3a Serial * Fata

99.00 Actualităţi o Meteo e' RR RT Şngfal W ■ fVnkp7;«lanUtelAft.
9M9 Twmâecator; 2245 Teatru lirie; 

„t,49 Artastitâţi: 049 Cultura In teme: 
9)39 9% le  Iarnă: fantezie omitea».

7 V7 ---: ■ »v« 2 \  :

14,00 Actualităţi; -14,10 Politica Intre 
(deşt şl reat; 14,49 Vldeetaco metoma- 
afului; ISR Atlas ţrU 16,00 Desene ani
mate; t lR  Serial o Fiicele doctornfcti; 
(7,09 de minte; 17,49 Aur ţp*
•orei (serial): 18.30 In faţa Dvs.; ZORI 

- Ar» vizuale;1R R  Moda pe meridiane; 
•1.00 TVM — Mesager; 21,30 Tribuna

etrmiştilor; 2240 TV S Europe; 2249 
—■ Santa Barbara; 23,45 Cioeăaitoa. 

«ea japoueză; 0,10 Jaza-elui.

MARŢI, 14 FEBRUARIE

î ţ i *  1 7V

748 TVM O  Telematinăl; 8,30 La pri
ma ară; 9,13 Serial o Santa Barbara (r): 
*0,05 Limbi străine; 11,05 Intre noi doi 
R/r): 12,55 Desene animate; 13,19 «Ol 
audiţii; 144)0 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 
*54» TVR Cluj.Napoca; 16,10 Fii tu m- 
*uţi; 17R0 Convieţuiri: 18,00 Totul deşpre 
paurică (cs); 18,30 Legenda lui Zorro <d,a.);
49,00 Cil»; Sturdzeştil O); 19,30 Fata şi 
•ătefil («. Franţa); 20,88 Actualităţi, me. 

sport; 20,45 Dincolo deAfriea (f. SUA,

1985); 23,35 Actualităţi; 23,55 Gong; 0,25 
Meridianele dansului.

TVR 8

7,00 La prima oră; 9,15 Ora de m -  
zică: tORA Telejurnal World net; 10,30 
Magazin-satrifit; 11,30 Desene animale; 12,00 
Teatru ŢV (r); 14,00 Actualităţi; M40
Planetarii (emisiune pentru copii); 15,00 
Limbi străine (r);; 1640 Desene anima
te; 16.99 Fiicele doctorate) (s): 174» 23 
de «filtaaue; 17,40 Serial •  Aer şi 
neroi; 2949 Hyperion; 21,00 TVM — ăăe. 
sager; D R  latre da fi mm 22,96 TV 5 

' 234» Eiiregel. ;

MIERCURI, 15 FEBRUARIE 

TVR |  1

7,09 TVM e «sfematteoi: «48 La pri
ma or* t 9*M Bum. » Sawtă Racbnta ftş:

.*55 ţ
vr, 14,1* str  îmi *  «*•**> *

16,10 Magazin sporite; 18,00 Morică Pegu. 
Iară; D R  Desene animate; 4M9 Timpul 
Europei (mag.); 1940 Serial •  Fata 91 bă
ieţii: 2#4» Actualităţi; * Meteo •  Spart;
20.45 Seria». Dr. Quinn; 21,45 Noi «ten.
ttere; 22*25 Enigma; 2245 Confluente;
23.45 întâlnirea de la miezul nopţii; 9,25 
IsnJm .

7 ; 7 ;  T-VR 2 .7 •'

7.00 La prima oră; IMS Ora de mu
zică; 1040 Telejurnal «  îdaet; 19,30 
Caleidoscop; U40  Desene animate: 1240 
Gong (r); 15,90 De Ungua latina; 1540 
Lupta pentru drepturi; 16,00 Desene ani
mate; 1640 Serial. Fiicele doctorului; 20,00 
Pro Memoria; 2040 Ritmuri muzicalei21,00 
TVM -  Mesager; 2140 Tradiţii; 22,00 
TV 5 Europe; 22,30 Santa Barimra 
(serial); 2345 Războiul domnului Beau. 
marchais (teatru TV).

JOI. 16 FEBRUARIE 

TVR 1

7.00 TVM •  Telematinal; 849 La Pri
ma oră; 945 Serial •  Santa Barbara (r): 
IO45 Limbi străine; 11,05 Aur Şt MTOi 
(serial -- reluare); 12,45 Desene anima

te (r); 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi
şl Cluj-N.; 1640 Divertisment intern»-
ttonult t&âft Sttb sefitrisl MMkftHli 
17,4» MBeniwa; ' IMS’ Desen* animate; .
19.00 Medicina pentru toţi; 1949 SerNd
e Fata şi băieţii; 20,00 Actualităţi •  Me. 
teo o Spori; 2045 Serial » Om bogat,
om Sftraet 21,45 Reflecţii rutiere; 224» 
Studioul economic; 2245 Simpozion; 2345 
Actualităţi; 8,05 Seriri o Familia FOfiRer 
(ep. 4).

TVR 2

7,09 La prima oră; 945 Oro da mu- 
zte&; 1049 Telejurnal Woridnet; 
1149 Duşriie aniotete; 134» Docu
mentar (CFI); 1340 Conftoonţo te);
14.00 ATOuaUtefil; 1449 Mmototo social; 
1X40 idaM străine Rt; *M9 Domne tu 
nimate; 1649 Seria» « Fficoto doctorii- 
tot: 1749 CemfiR do ** oro fc 19, oo E> 
«fisiune fo limba germană; «949 Couvia. 
ffilri; 214» TVM...— Mesager; 2148 For
mula 3 («»; 2240 Atenţie te afinoroslţa 
aşurotlcft (f. Germania, 1*70); 23,45 Euro-, .

m
.VINERI, *7 FEDREAB1E

ţ f M  i ,

740 TVM p Triemminal; 840 La pri
ma ori; 9,15 Serial te) o Santa Barbara; 
1049 Desene animate; 1040 Curcubeu ;
1249 Agr şt norot (s/r); 14,10 TVR MR; 
15,05 TVR Cluj-N.; 1645 Din lumoa a- 
facerilor; IT49 Bmtshme in timbugernumă; 
1940 Casa «lott (ep.22); 2949 ActuOUtăţl 
o Sport; 29,45 Tezaur tot doric; 2149
O femeie de onoare ffis 2345 Viaţa paria, 
mentori; 2345in  amintire; Ioana Radu; 
945 MTV; Euro Top 20; 048 Emmanuelle 
tf).

-■ "''SilifRSTA, 18 FEBRUARIE 

740 Bun* dimbuulte JL Botoşani; *4»
■ tpn’nz 1 ■ z v i i - \ţ*«9-*bik> ' *^tipiv ". IIU—D ■ •' '̂ . 92X2* *̂—3*' 2̂Ră
pentru copii o Reîntâlnire cu Black Bea. 
Utv (Angtta). Episodul 3; 19,39 Pas eu pas; 
1«M Vârstele peliculei; 12,20 Cronografii;
12.40 Cuviifie potrte«te; 1340 IMi audiţii;
14.00 Actualităţi; 14,10 Turnul Babei. Du.; 
18.45 Mapamond; 19,15 Teleenciclopedia:
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20.45 Co- 

(s4 ep. 6): 2249 Balul muzicii u. 
2345 Arimtatăţl; 23.40 MTV: Euro

Top 20: «45 Maddto şi Devid fs); 140 
Jethro Tuli In concori.

TVR
840 întâlnirea de

1*49 Film terial *  «Ict4e doctorului; 
1740 Spectacolul tepnH rifamk.#* Bmt QtU

*349 «st 
animate;

Pariaţigoromu 
pe campion;
Capa cm»]'‘ 
serial . p ' Steita 
terferenţe 9,4*

*9 FEBRUARIE

7. TVR 2

7,00 La prima oră; 945 Ora de mu. 
zică; 1040 Documentar ; 114* Desene 
animate; 12,00 Simpozion <r); 1240 Video, 
clipuri; 1345 Vârstele peliculei; 14,19 Va
rietăţi internaţionale; 15)09 Video satelit; 
1640 Desene animate; 1649 Serial o Fi. 
iede doctorului; 17,90 Bana invenţiilor; 
18,10 Aur şl noroi (serial); 21,09 TVM — 
Mesager; 21,30 Ritmuri muzicale; 2240 
TV 5 Europe; 2240 Muzica e viaţa mea; 
2340 Oameni care au test..; 2340 Cale. 
neaua literară. -------—— -----

dioriueaţal; 940 Piag Pong; 
Film serlâl pentru copii 

o Fantastica famiUe Mellop; 1*40 Lumină 
din lumini; 1140 Viaţa «ştofal: 1349 Din 
albumul celor moi frumoase metod» popu. 
tare; 13,30 Atlas; 1449 Actualităţi; 14,28 
Desene animate; 1445 Vidcoanagazin; 
3740 Star Trek <s„ op. 6% 18.45 A doua 
Românie; 19,15 Robînge (cs); >949 Actua
lităţi, meteo; 20*45 O imndc de onoare; 
2245 Tragerea LOTO; 2245 Actualităţi; 
2245 MTV.- Createi* Hits; 2345 Duminica 
sportivă; 2340 lubcşte-mâ tandru (f. mu
zical SUA, 1956).

7 7 ' t i r «  «
8,00 5x2 o Magazin duminical de la 

Iaşi; 13,09 Dr. Quinn (Sftfi 1449 Actua
lităţi; 14,19 Cuibul salanMndretor (f); 1540 
Videoclipnr!; 1649 Desene adamte; 16,30 
Fiicele doctorului (*., ep. *0); *749 Arena; 
26,99 Maeştrii teatrului românesc; Constan. 
fin COdrescu; 21,00 TVM — Mesager; 2140 
Oraşe şi civilizaţii; 2240 Ritmuri muzicale; 
22,15 La puterea a doua; 23,00 Santa Bar
bara (s„ ep. .101); 23,45 Şpriţul de la ora



CUVÂNTUL LiBEM
A/AWMAWMWAWMT.WM WWW.'

ASOCIAŢIA „ROMGAMION" S.A.

PROGRAMUL ACŢIUNILOR SALARIAŢILOR

cu sediul in Deva, str, Depozitelor, ar. 17, 
telefoane 613030, 613031

Asociaţie înfiinţată pentru dobândirea. de 
acţiuni ale S.C. Romcamion S.A. Deva, care 

. se privatizează în condiţiile Legii nr. 77/1994, 
în temeiul art. 3, alin. final din Legea nr. 
77/1994, face cunoscut persoanelor interesate 
că pot intra în asociaţie :

a) Salariaţii societăţii comerciale cu con
tract de muncă încheiat pe durată nedetermi
nată, cu program de lucru normal sau cel 
puţin o jumătate de normă;

b) Membrii conducerii societăţii comer- 
| ciale în componenţa definită de art. -76, din Le- 
1 gea nr. 58/1991 sau managerul societăţii co- 
\ mercialc, definit la art. 3, lit. b, din Legea nr. 
j 66/1993 privind contractul de management;
j c) Foşti salariaţi ai societăţii comerciale; 

d) Pensionari care au avut ultimul Ioc de 
muncă la societatea comercială.

Persoanele preVăzute Ia literele a, b, c, i 
d pot face pâ te dintr-o singură asociaţie. J 

Nu beneficiază de prevederile de M lite-) 
ra »a“ foşti salatiaţi, cai% nu au lucrat mi-: 
nim uo an în cadrul societăţii comerciale şî< 

) eei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă V 
din. motive imputabile lor. \

s

I PATRONATUL NAŢIONAL ROMAN — j \ 
î _ U.R.I.P. * ‘
|  FILIALA JUD. HUNEDOARA — DEVA |

S.C. „ROMCAMION" S.A. DEVA

I

( i
i 
i■V
I

î i
t

scu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17 ţ
Vinde prin licitaţie publică, în flecară zi de \ 

miereuri şi vineri, ora 10, următoarele mijloace j 
de transport disponibile :

•  Autocamioane R8135F, autofurgoane 
comerţ, izoterme, frigorifice R 8135 F, auto
basculante 16 to — R 19215, autotractoare 
R 10215 şi R 12215, autoremorchere TATRA 
813 K, remorci biaxe cu platformă fixă şi bas- 
eulabilă, remorci biaxe furgon, semiremorci 
furgon şi portcontainere, remorci trailer.

LWa se află afişată la sediul societăţii.
Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimen

tare la sediul unităţii sau la telefoanele 054/ 
613030* 613031, fax 625911, telefax 72317.

S.CU „ROMCAMION'* S.A. DEVA 

cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 17
t judeţul Hunedoara, înregistrată la Reg. t |

1
Comerţului Hunedoara, sub nr.''J20/123/91, l 
cod fisc! 21180111, cont virament 302560601 i 

B. C. Deva
Organizează licitaţie'pentru evaluarea pa- \ 

ţrimoniului în vederea privatizării societăţii, în ^

I I

baza Legii 77/94.
Licitaţia va avea loc în data de 20. II. 

1995, la sediul societăţii.
Caietul de sarcini se consultă la sediul so

cietăţii, biroul financiar-contabil.
Taxa de participare la Iffitaţie este de 

100 000 lei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tele

fon 054 — 613030, 054 — 613031, interior 26.

R.A.G.C.L.. BRAD

Licitează închirierea spaţiului pentru pro
fil alimentar şi industrial de la parterul blocu
lui 13, din strada Dacilor, în' suprafaţă de 36 
mp. licitaţia se ţine în data de 26. II. 1995, ora 
14, Ia sediul R.A.G.C.L. Brad.

Relaţii la tel. 651843, 651634. (57)

S.C. „REFRACTARA" 
BARU MARE

S;A.

\

\

Produce şi comercializează sobe teracotă, 
fasonate manual, de cea mai bună calitate, 
modele diversificate, preţ orientativ 150 000 
lei/buc.'

Mai livrează contra cost şi cărămizi pen
tru eăptuşire, precum şi mortar refractar ne
cesar înzidirii. (6604)

i

Organizează, începând cu 17 februarie, în 
municipiile -Deva, «Hunedoara, Or*ştie, cursuri 
de iniţiere în:

CONTABILITATE — MARKETING Eco
nomic.

Se pot înscrie orice persoane care doresc 
să sc iniţieze şi să desfăşoare activităţi în 
aceste domenii.

Informaţii: HUNEDOARA, tel. 712823, 
ORĂŞTIE, 641389 — lic. chimic (dna Filimon), 
DEVA, la sediul U.E.R.R.I.P., între orele 10 - 
13, telefon 61 13 39. (36)

S C. AlETALOTEXT S.A.

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4
Organizează licitaţie publică* deschisă cu 

strigare, conform Legii 58/91, H. Gv. 643/91 
şi 785/91, pentru vânzarea activului: ATE
LIER CONFECŢII METALICE $1 TAMPLÂ- 
RIE, Haţeg, str. Crişan, nr, 1, cu preţul de 
pornire a licitaţiei de 120 000 000 lei.

Lieitaţia va avea loc pe data de 16 martie 
1995, ora 11, la sediul societăţii. In cazul ne- 
adjudecării, licitaţia se reia in data de 31. III. 
1995, şi în data de 5. IV. 1995.

Dosarele de prezentare şi condiţiile pentru 
preselecţia participanţilor la licitaţie pot fi pro
curate contra cost de la sediul societăţii, biroul 
tehnic, între orele 8—15.

Relaţii suplimentare la tel. 611854; 616725.
Pentru selecţionarea participanţilor la lici

taţie ofertanţii vor depune Ia sediul societăţii 
până la data de 6. III. 1995 documentele pre
văzute de H. Gv. 758/91.

Lista cu ofertanţii acceptaţi pentru parti
cipare la licitaţie va fi afişată la sediul societă- 
ţib ^ânş la data de 13! III. 1995,

Ofertanţii selecţionaţi vor depune până Ia 
data de 13. III. 1995, la casieria societăţii, în 
numerar sau file C.E.C., taxa de participare de 
500 000 lei şi garanţia de participare de 10 la 
sută din preţul de pornire a licitaţiei.

In preţul de p«Urnire a licitaţiei nu este 
inclusă valoarea terenurilor, urmând ca acestea 
să fie vândute cumpărătorilor activelor, con
form H. Gv. 331/92. (47)

REDACŢIA COTIDIANULUI 
„ACTUALa

Organizează selecţie pentru ocuparea 
posturilor de redactori şi reporteri.

Informaţii şi înscrieri la tel. 61 28 88.
(5998)

S.C. POLIDAVA S.A.

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie nr. 257.
Organizează ta sediul societăţii, în fiecare 

zi de marţi, ora 10, începând cu dată de 
14. II. 1995

pentru vânzare de mijloace fixe (utilaj tipogra
fic), listă acestora putând fi consultată Ia sediul 
societăţii.

Taxa de participare Ia licitaţie este de 
5000 Iei.

. Informaţii suplimentare la telefon 621750, 
int. 127 (mecanic şef).
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S. C, „POLIDAVA" S.A. DEVA 
Vă oferă, în regim en gros, 

cu promptitudine, fa preţuri avantajoase 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse;

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală 
diversă);

•  Eugenia - Divertis - Crem cu aro
me de banane, ciocolată, portocale, 
căpşuni;

•  sticksuri; 
paste făinoase;

•  tăiţei de casă;
. •  hârtie ambalaj pentru împachetat! 

şi comenzi - zilnic, ia sediul
societăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, i 
ie  telefoanele; 054/620712 şi 621750; 
fax: 621159

S.C. „EUROVENUS" S.Rl.

Caută, pentru Complexul Comercial Deva 
— Sântuhalm, în vederea coordonării şi desfă
şurării unei activităţi comerciale modyne

• tineri şi tinere, dinamici şi perseverenţi, 
dornici de a se realiza ̂ prin forţe proprii şi de 
a dobândi succesul pe plan profesional.

Condiţii:
— vârsta maximă 35 ani
— studii superioare (eventual medii)
— adaptabilitate în lucru cu echipa
,— aspect fizic plăcut
— talentaţi pentru activităţi comerciale
— de preferinţă cu permis de conducere,,
în vederea selecţionării sunt invitaţi la se

diul S. C. EUROVENUS din Deva — Sântu
halm, nr. 31A (intersecţia cu Hunedoara)* 
fiind rugaţi să aducă şi un eurriculum vitae..
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S.C. QUASAR ELECTRO S.R L. >)
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEL/FAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare color Megavision . 

Goldstar, Samsung
*  Maşini de sp a la tau tom ate
*  Frigidere s i congelatoare ARCTIC.*
*  Toata gama de produse e lec tro câ sn ice

ROWENTA,PHILIPS
*  C asete audio si video RACK’S

FONDUL MUTUAL AL
Df AFACERI

Rentabilitate maximă 
Risc minim 

F M O A !
•  certificat de investitor SAFI -r comi

sion 4 la sută j
•  pensie privată SAFI — comision 1 Iâ|

sută
Informaţii la tel./fax 611564 

Adresa: str, M. Eminescu, nr. 1 
D E VA

s~c. B .R B . S T A M P R O D  s .r.l
Deva Ştr. 1 Decembrie nr.27 Tel 613510

Executa:- ştampile in 24 de ore
. ̂  inscripţionări pixuri si brichete

reclame luminoase
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CASA DE PRESĂ ŞI EDITURA 
„CUVÂNTUL LIBER“ S.A. DEVA

.A n u n ţ ă

1 pentru angajarea de redactori.
} Candidaţii care s-du înscris la concurs 
sunt rugaţi să se prezinte la sediul redac
ţiei din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
în ziUa de marţi, 21 februarie a.c., ora 10.

•  Vând loc casă, cu fun
daţie, materiale construcţie 
necesare, grădină 12 ari, 
Toteşti. Informaţii, Pă- 
clişa," 110. Tel. 770984, 
după ora 19,

(6057)
•  Vând casă cu grădi

nă, Simeria, Ciocârliei, 14. 
Informaţii telefon 624564.

(6255)
•  Vând apartament trei

camere, parter, posibilităţi 
privatizare, Deva, Băl- 
cescu, bl. 15 A, ap. 26, tel. 
626245. (6255)

•  Vând televizor color 
Samsung, cu telecomandă, 
absolut nou, tel. 621125.

(6244)
•  Vând motor Fiat Re

gată (benzină). Tel. 618809,
(6243)

•  Vând grădină, poziţie 
la sosea, Certeju de Sus, 
telefon 770887. Haţeg.

(6236)
>• Vând birou sculptat. 

Telefon 612943. (6238)
•  Vând apartament 2

' camere, parter, ocupabil 
imediat, preţ ' avantajos, 
telefpn 628296. (6240)

•  Vând mobilă combina
tă, tip Cărei, deosebită,

■ stare excepţională. Tele- 
' fon 611748. (6241)

•  Vând Audi 100 (neîn
matriculat), funcţionabil, 
Orăstie, Mureşului, bl. 22/ 
29. (6230)

•  Vând loc de casă. 
Informaţii Sântuhalm, nr. 
74, posibilităţi * apă, gaz.

(6229)
•  Vând cameră combina

tă, nuc, excepţională, tel. 
611233. (6231)

•  Vând apartament trei
camere,' central. Telefon 
616180. (6232)

•  Vând frigidere Bosch, 
Bachânman 140 1, aspira
tor Powervac, stare exce
lentă. Telefon 614899.

(6234)
•  Vâsid SRL, capital

100 000, 07.1992, principal 
producţie, stoc confecţii 
copii, 12 000 DM: Telefon 
623651. (6220)

•  Vând apartament 2 
carnete, central, Gojdu. 
Telefon 615095.

' (6235)
•  Vând fân Deva. In

formaţii str. Oituz, 6, tel. 
626347. , (6227)

•  Vând casă cu livadă
şi teren arabil in satul 
Sereca şi teren arabil în 
Orăştie. Informaţii tel.
641404. (6222)

•  Depozit en gros, 
str. Depozitelor, nr.
17, Deva, vinde ulei 
sticle 1/2 (Oradea), 
margarină, zahăr, o. 
rez, gris, detergenţi, 
pesmet, alte produse 
alimentare, zilnic ore- 
rele 8—17. Vând moa
ră grâu. Informaţii tel. 
0̂59/122211. (6189)

•  Vând (schimb) casă 
cu grădină, Gothatea, nr. 
124, cu apartament două 
camere. Deva. Relaţii la 
telefon 625736, / după oră 
18. - (6221)

VÂNZĂRI- • 
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament trei 
camere, Deva/ bdul Băl- 
cescu, bl. 4, ap. 6, tele
fon 621571, după ora 16.
i (605495)
;• •  S.C. MARC,HAN SRL 
cumpără orice cantitate 
do mict-e. Tel. 068/271632 
sau 277005.
[ . (605485)

•  Vând garsonieră, bdul 
N. Bălcescu, bl. 29 B, sca
ra B. etaj *4, ap. 37, tel. 
01/6315351, după ora 18.

, (6151).
 ̂ •  Vând apartament 2 
camere, poziţie ' centrală, 
parter, posibilităţi privaţi- 
zare* instalaţie sanitară se
parată, preţ 13008 000.
Orăştie, str. .Mureşului, bl. 
10. ap. 26, parter, sc. G.
./ / ' V V;:C :■ (6196)

•  Vând Audi 80, 
fabricaţie 1990, ava- 
-riat, tel. 62 64 40,
61 48 36.

(6134)

•  Vând Urgent aparta
ment 3 camere. Hunedoa
ra, preţ negociabil. Infor
maţii telefon 629691, între 
orele 0—1:1. 16—18.

'i (5958)
•  Vând apartament 2 

camere, cartier Dacia,
3 000 000 (negociabil). Tel. 
622372. (6237)

•  Vând casă, grădină şi 
anexe, Costeşti, 43. In
formaţii Costeşti.

. (5135)
•  Vând motor Dacia 

1310, palier mărit, cotă 
zero, antenă satelit Inter
naţional. Tel. 641652,

(5436)
•  Vând autocamion TR 

(avariat) sau număr talo
nul. Tel. 731535, Călan.

(5437)
‘ •  Vând casă cu grădi
nă, în centrul satului Pri- 
caz. Telefon 642290.
V , : (5438)

•  Societatea Comercială
Bel-Ami S.A. Alba Iulia, 
Judeţul Alba, telefoane 
058/812370 : 813116, 830436, 
program zilnic 8—17, sâm
băta 8—13, vă oferă, la 
preţuri foarte avantajoa
se, . următolrele produse 
consumabile pentru baruri 
şi restaurante : ţigări, con
serve peşte în ulei şi sos' 
tomat, conserve legume, 
zahăr, orez, ulei, sucuri, 
dulciuri, portocale, de
tergenţi, cafea, boia. De
pozitul se află în .şanţurile 
Cetăţii. (5439) '

•  Vând teren intravilan, 
20 ari, VW Golf Diesel, „ 
an fabricaţie 1979. Infor
maţii — Haţeg, str.: Ci
mitirului,-18.

(6055)
•  Vând mobilă stil, su

fragerie Sarmizegetusa, tel. 
762154. Aştept cunoscători 
de artă. (6056) .

•• Vând urgent Oltcit. 
Club, 34 000 km, parţial 
defect, 1400 DM, 614138.

(6186)
"• Vând casă, grădină în 

Boz, telefon 624047.
(6123)

•  S.C. Garant Con
sulting, tel, #16449, fa
cilitează vânzarea — 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpără
torii sunt serviţi gra
tuit ! (5885)

•  Vând ARO 243, tele
vizor color Grund ig, com
puter Commodore. Tel. 
625149. (6218)

•  Cumpăr apartament 
două-trei camere, în Si
meria, telefon 661273.

(6248)
•  Vând televizor color 

Grundig. Tel. 611625.
(6249)

•  Vând apartament 2 
camere, confort I. etaj 50, 
Deva, Decebal, bl. 23, sc. 
E, etaj 10, ap. 39 B.

(6250)
:» Vând apartament 4 

camere, pod, pivniţă; zona 
Dorobanţi, tel. 617571.

- v (6246)
•  Vând cindi remorci

lucernă, coasa a II.a,tel. 
612836, Popa Petru, Min
tia. • , (6251)

•  Vând garnitură bi
bliotecă Rodica, compusă 
din trei corpuri, model 
deosebit, tel. 612814. >

(6258)
/ •  Vând- căsuţă lemn 

25 mp, subînehiriez spa
ţiu comercial, faţă hală 
Obor, Hunedoara, even
tual colaborare. Tel. 613800.

(6254)
•  Vând apartament 4

camere, două băi, 3 bal
coane, etaj I, situat în 
Micro IV, str. Streiului, bl. 
D3, cu telefon. Hunedoa
ra, telefon 717330. ,

(6220)
•  Vând Dacia 1300 (ex

cepţională)' şi talon Dacia 
1310. Telefon 622736.

(6259)
•  Vând apartament ^2 

tamere, zona Dorobanţi şi 
televizor color cu tele
comandă. Telefon 628698,

(6269)
•  Vând garsonieră, zona 

Astoria, posibilităţi pri
vatizare, telefon 628698.

(6259)
•  Vând apartament 4

camere, central şi VW Golf 
neînmatriculabil (GTI), tel. 
63-2796. (6272)

•  S.C. Dendrolpgica, cu 
sediul în Tâmpa, vinde ulei 
de floarea soarelui, şrot. 
Face prestări - servicii la 
populaţie. Telefon 620381.

(6273)
•  Vând Opel Rekord, 

neînmatriculat, stare foarte 
bună, preţ avantajos, ne
gociabil. Căstău, str. Prin
cipală, nr. 305.

... ‘ (6275)
•  S.G. CGMSIM S.A. Si

meria anunţă organizarea 
de licitaţie pentru vânza
rea unor mijloace fixe, în 
fiecare zi de miercuri, 
ora 18, începând cu data 
de 22 februarie. Lista mij
loacelor fixe licitabile 
poate fi consultată la se
diul societăţii, str. Piaţa 
Uniră, bl. 18, parter.

(6242) -
•  Cumpăr Opel Ascona 

„C“, înmatriculat, indife” 
rent stare sau talon. Tel,* 
730710.

(5376)
•  Vând apartament 2 

camere, bdul Libertăţii, 
Hunedoara, telefon 716108.

(6583)
*• S.C. Alpeus Comexim” 

S.R.L., str. Dorobanţilor, 
:nr. 3 (în Ceangăi), tel. 
714626, vinde en gros. fără 
TVA, ulei floarea soarelui

1/2 — 872 lei, plus 9* la 
sută, vodcă 33 grade — 
715, rom 33 grade 725, 
rom 30 grade 720, paste 
făinoase — 335, Eugenia — 
87, detergenţi — 1010 — 
1050. (6582)

•  Vând piese Dacia din 
dezmembrare. Tel. 713487.

(6581)
, . f  Vând-piese iDacia 1100 

şi Renault 10. Tel. 711262.
(6580)

•  Vând casă, curte, gră
dină, preţ 25 milioane: lei, 
Mânerău, nr. 1. (6579)

•  Vând M 461 Diesel, 
perfect. Poiana Răchiţelii, 
62. Informaţii Zlasti, 41.

”  ' (5398)
•  Vând piese Fiat Rit- 

mo 75—80, dezmembrat, 
Hunedoara, Zlâşti, 41.

(5398)
•  .Vând microbuz VW

Diesel, reparaţie capitală, 
6500 mărci, negociabil. Tel. 
717129. s (6564)

•  Vând urgent, convena
bil, Dacia 1310, VW Bus, 
Trabant. Tel. 718377. (6564)

•  Vând dozator răcori
toare, cu cinci capete. In
formaţii tel. 724779. (6569)

•  Vând videorecorder Fu-
nai, combină Silver, şi 
televizoare color. Tel. 
728067. (6575)

•  Vând câine vânătoare, 
preţ negociabil, comuna 
Cerbăl, sat Socet, nr. 24.

(6577)
•  Vând apartament 2

camere, etaj 1, zonă cen
trală, tel. 718918. (6578)

•  Vând măcelărie, cu do
tările necesare. Hunedoa
ra, tel. 715575, după ora 
20. (6572)

•  Vând televizor color 
şi 'videorecorder, garanţie, 
preţ convenabil. Tel. 717094.

(6586)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament 

două camere Petroşani 
Nord cu similar Haţeg. 
Informaţii Baru, tel. 182.

;/ ;y'i,/-:-1/- ■■ (6245)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer spre închiriere 

cameră mobilată, zona li
ceu auto. TOI. 626147.

•  Caut pentru în
chiriat (perioadă lun
gă) casă 3—4 camere, 
telefon, apă, gaz. Tel. 
613029, orele 16—22.

(6322)

•  Caut garsonieră pentru 
închiriat, tel. 627175.

(6179)
•  Caut garsonieră de 

închiriat, tel. 623383. (6203)

•  Caut să închiriez 
spaţiu ultracentral în 
Hunedoara, Orăştie, 
Haţeg, Petroşani, pen
tru activitate de birou 
(Safi)., Informaţii tel. 
611564, orele 3—17.

(6188)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Contabilă, întocmesc
evidenţă contabilă pentru 
societăţi comerciale. Tel. 
613800. (6254)

•  Meditaţii matematică, 
cl. V—VIII. tel. 625155.

(6145)
•  Şofer profesionist B,

C, E, îmi ofer serviciile u- 
nei firme. Deva, 22 ’ De
cembrie; nr. 206. (6247)

, •  Avocat înfiinţez. So
cietăţi comerciale în ter
men de 13 zile. Tel. 621688.

(6192)
•  S.C. Compari; S.R.L.

Orăştie anunţă Intenţia de 
majorare a comisionului 
practicat pentru mărfurile 
în consignaţie Ia 15 la sută. 
■ ----------' ; (6233)

•  Ofer servicii de 
montat,- raşehetat, pa. 
luxat parchet. Tel. 
623476.' (6261)

COMEMORĂRI
•  Prieten drag. S-au îm

plinit şase săptămâni de 
când nu maţ eşti printre 
noi.

D E C E S E

GANA MARCEL
Cu multă durere, Şte

fan, Fira, Marianna, Mar
cel şi Doina.

(6S5493)
•  Colegii de la Auioser. 

vice Deva reamintesc cu 
durere celor ̂ care l_au 
cunoscut pe

novac teodor,
Că în 11 februarie a.c. sc 
împlinesc şase săptămâni 
de la trecerea sa în ne
fiinţă. Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace! ■

•  Cu adâncă durere 
în suflet S.C. Brutăria 
Neamţ S.R.L. amin
teşte că în data de 8 
februarie s_au împli
nit 6 săptămâni de 
când a trecut în ne
fiinţă într.un tragic 
accident draga noastră 
colegă

VERONICA
NUTESCU

- îi vom păstra o veş- 
nică amintire. (6206)

•  S-au scurs şase luni de 
la incredibila şi nedreapta 
plecare în eternitate a dra
gului nostru soţ, tată şi 
bunic

IOSIF PETRIC
Parastasul, azi, 11 februa
rie 1905, la Catedrala Or. 
todoxă Sf. Nicolae Deva.

(6228)

Cadrele didactice 
de la Şcoala Generală- 
Nr. 5 Deva sunt ală
turi de colega lor Mia 
Peiu, în clipele grele 
pricinuite de pierderea 
soţului ei,

col. (r) PEIU 
CONSTANTIN

(605500)

•  Cu adâncă durere 
ne despărţim de bu
nul nostru prieten
constantin peiu
Familia Lungu. (6252)

•  Familia Bocan a-
nunţă cu durere dispa, 
riţia vărului lor 
CONSTANTIN PEIU 
Nu te vom uita nicio
dată ! (6264)

•  Cu profundă du
rere, soţia Sofica şi 
copiii Dorina, Liviu, 
Oviditt şi Cătălin a- 
nunţă încetarea din 
viaţă, după o grea su
ferinţă, a celui care a 
fosţ sdţ şi tată
“ VASILE PENCIUC 
în vârstă de 55 ani. 
înmormântarea va a- 
vea loc duminică, 12 
februarie, ora 13, în 
Cimitirul Bejan, De
va. > (6274)

•Cu profundă du. 
rere soţia anunţă stin
gerea prematură din 
viaţă a iubitului ei soţ 

TANASE 
pArAuan

înmormântarea, azi, 
11 februarie, de la Casa 
Mortuară peva, la r ‘- 
mitirul Bejan.

(6278)

•  Pios omagiu x şi 
neştearsă amintire re
gretatului nostru fin

TANASE
PARAUAN

Familia Florica şi 
AUrel Vălean. (6278)

QrafoPrint
D.M.P.S.

S I T U A Ţ I A  
LOCURILOR 
DE MUNCĂ 
VACANTE 

LA DATA DE 
7. II. 1995

Economist II
Farmacist 8
Fierar-betonist II 
Frigotehnlst 8
Ing. construcţii 7
Ing. proiectant (TCM) 4 
Ing. instalaţii I
Inspector specialii. I 
Jurist I

Meserie Locuri Lucrător comereia! 15
Macaragiu â
Manager 3

Actor y- 1 Mecanic-auto 5
Administrator . 2 Medic 5
Agent asigurări 30 . Miner salvator prof. 10
Arhitect 2 / Muncit, nccalificati 10
Asistent medical 3 ' : ..Şofer . - i
Brutar 5 Strungar. / t
Bucătar 5" Sudor 4
Casier-primiior 1 Tâmplar . 13
Contabil 1 Tinichigiu auto . ?
Contabil şef Vânzător remizier 1 f
Croitor 91 Vopsitor auto ’ •
Croitor blană.piele • I . Zidar 10
Director 1
Director filială 1
Dulgher 10 total X)3

J


