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RENAŞTEREA UNEI STAŢIUNI
După decembrie 1989, 

Staţiunea balneoclimate
rică Vaţa a intrat intr-un 
anonimat aproape total. 
Şi mare păcat pentru ex
celentele condiţii balne
are si peisagistice de aici. 
S-a găsit însă, de cu
rând, un sponsor gene-, 
ros — Direcţia de Tele
comunicaţii Hunedoara — 
Deva — care a investit 
bani şi iniţiativă pentru 
a face din Vaţa ceea ce 
• a, fost şi chiar cu mult 
mâi mult. >

Pe această temă am 
discutat zilele trecute la 
Vaţa cu un experimental 
om de turism — dl. Ilie 
.Mâţiu —, căruia patro
nul din Deva i-a încre
dinţat misiunea, urmăririi 
dc aproape, zilnic, a ma
terializării obiectivului.

rr Vreme frumoasă, 
soare generos azi la Vaţa, 
«Mc Ilie Mâţiu, care pun 
pregnant în evidenţă me
tamorfoza în care se află 
staţiunea. Ce se face aici, 
de fapt? T

— Când vin oameni 
buni la noi şi- vremea se 
luminează, totul este 
parcă mai pur.

— Ne flataţi, lăsaţi... 
Deci ?

Că staţiunea a fost

preluată spre adminis
trare şi modernizare de 
către „Romtelecom" Hu
nedoara cred că ştiţi. Lu_ 
crări ample au început 
mal de mult, însă din 
cauza vremii reci, ele au 
meri" ceva mai încet. A- 
cum modernizăm cantina, 
care, în maximum o lună, 
va deveni un restaurant 
de cel puţin o stea, ex_

ganisme nu s-au impli
cat. Ba s-au implicat s-o 
transforme intr-un spa
ţiu de recuperare a han
dicapaţilor, care sunt a- 
tâtea în judeţul nostru. 
Noroc, repet, cu aceşti 
oameni generoşi şi ini
moşi de la „Romtelecom" 
Hunedoara, şi în primul 
rând cu dl. director ge
neral Ovidiu Munteanu,

C O N V E R S A Ţ I I
X ■ ■

tindem sistemul de în
călzire, lucrăm la baza 
de tratament, care va fi 
foarte cochetă şi dotată 
ultramodern, la introdu
cerea încălzirii centrale 
si ia ,cel de al doilea* ho
tel — „Ponor" —, după 
ce am coneâtat la acest 
sistem barul de zi, care 
s-a mutat din vechiul lo
cal în clădirea cantinei, 
la alte câteva obiective.

— Deci lucrări ample, 
care se observă de Ia 
distanţă, dar ţi altele mai 
puţin Ia vedere. Oricum, 
toate importante, toate 
consumatoare de bani.

— Noi, cei din Vaţa, 
n-am fi avut posibili
tăţi să mai facem ceva 
aici. Alte foruri sau or_

câre au făcut demersuri 
susţinute pentru readuce
rea Vaţei la rosturile 
care i se potrivesc cel 
mai bine — de staţiune 
balneoclimaterică. Asta 

• a fost o mare şansă. 6a 
urmare, Vaţa- va redeveni 
staţiunea mulţ căutată, 
va fi un spaţiu de recu
perare spirituală,, dacă 
pot spune aşa, uri centru 
de perfecţionare interna
ţională a specialiştilor din 
telecomunicaţii, un punct 
turistic de larg interes.

— Va fi, va deveni, se 
vor face... Când se vor 
finaliza, dle Ilie Mâţiu, 
obiectivele din programul 
acesta atât de generos şi 
de complex?

— Volumul de lucrări

şi de cheltuieli este 1- 
mens. Nu-i uşor de rea
lizat. Oricum, noi esti
măm că baza de trata
ment, un hotel, un mare 
magazin AB6 şi un de
pozit en groş vor intra 
în activitate poate chiar 
din toamna acestui an. 
Vom trece apoi la ame
najarea celui de-al doilea 
hotel, a unui complex 
sportiv acoperit, cu te
renuri de handbal, bas
chet, volei, tenis, eu o tri
bună de 580 de locuri. 
Iar în faza a treia, res
pectiv cam peste trei ani, 
ne gândim să dăm în fo
losinţă ştrandul, cu toate 
utilităţile sale, parcul, 
prin întinerirea şi com
pletarea cu arbori şi ar
buşti de valoare ş.a.

— La asemenea gân
duri şi opţiuni In tot 
ceea ce vreţi să faceţi 
este nevoiê  şi de oameni 
cu pregătire corespunzi, 
toare, cu spirit practic 
şi simţ moral, aşa ca-n 
Europa •'» .. .

— Suntem conştienţi de 
aceste cerinţe ale turis
mului modern, Care ne

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Sâmbătă, 18 februarie
•  Sf. Leon, Episcopul 

Romei, Cuv. Agapit, Ma
riani şi Pulheria ;

•  Onomastică:. Leon- 
tin;

•  A murit, în, 1564, ti
tanul Renaşterii, MI- 
CHELANGELO BUONA- 
ROTI (n. 1475);

•  .Soarele răsare Ta 
ora 7,12 si apune la 
17,48,

•  Au trecut 48 de 
zile din an; au mâl ră
mas 317.
Duminică, 19 februarie

•  Sf. Ap. Arhip; Şf, 
Filimon şi Apfia;

•  începe Zodia Peş
tilor (19 februarie — 20 
martie);

•  S-au născut: în
1876, CONSTANTIN 
BRANCUŞI (m.' 1957), 
celebru sculptor român; 
in 1936, scriitorul MA
RIN SORESCU; în 1953, 
poetul hunedorean IOAN 
EVU.
; Luni, 20 februarie
• Sf. Leon/ Episcopul 

Caţaniei; Guv, Visarion; 
• •  S-ău născut, în 1924, 

EUGEN, BĂRBII, scrii
tor (m. 1993);' în 1927, 
MIRGEa MAUŢA, ma
tematician. şi eseist.

După o s c u r t ă  
perioadă de ameliora
re sub ' a s p e c t u l  

[ -precipitaţiilor, cerul de- 
| venind variabil, un nou 
| sistem noros activ va 
• pătrunde în ţara noss- 
[ tră. In :cursul zilei de 
, sâmbătă/ piâile vor re_ 
I veni în" actualitate, mai 
întâi în Bănat' şi Cri-

Işana, apoi-îa'1 toată ţara, 
pe arii extinse.

- ■ li— 1 •

NICIODATĂ N -A  f  
SA  NU FIE

Titlul articolului de 
faţă reproduce exact o 
replică a unui vechi ti
pograf (fie iertat, căci â 
trecut la cele veşnice) 
faţă de situaţii care se 
petreceau frecvent cu ani 
buni în urmă. Seara târ.

. ziu, când ziarul era a- 
J proape încheiat, ordine 
! venite de sus schimbau 

totul. Munca de o zi în
treagă devenea inutilă şi 
se începea, practic, un 
alt ziar, ceea ce presu
punea încă o noapte ne
dormită pentru toată e_ 
chipa de serviciu, căci 
soarele răsărise de mult 
când vechea rotativă sco
tea primele exemplare

. tecţia socială, dar numă
rul persoanelor defavori
zate şi al şomerilor este 
în continuă creştere. Bine 
ziceau personajele lui 
Carâgiale că doresc schim
bare, dar să nu se modi
fice nimic.

Lucrurile se petrec aşa 
nu numai la nivelul ma- 
crosocial, dar şi la nivel de 
individ. Dacă-ţi exprimi 
cu sinceritate părerile, ţi 
se caută nod în papură 
în trecut, uitându-se fap
tul că toţi avem un tre
cut, la care am fost co
autori activi sau pasivi, 
şi că doar cei născuţi 
după 1980 pot fi conside
raţi o generaţie postde-

T R A N Z I Ţ I A

din noul ziar. Şi atunci 
prietenul tipograf excla
ma cu năduf: „Niciodată 
n_a fost să nu fie cum
va!".

Gândindu.mă la mul
tiplele ezitări, poticneli, 
reluări de la capăt care 
caracterizează etapa de 
tranziţie pe care o trăim, 

'constat că replica de o- 
dinioară a prietenului ti
pograf se potriveşte de 
minune şi la realităţile 
noastre de acum. Căci 
parcă nimic nu ne iese 
ca lumea, fie că nu vor 
unii sau alţii, dinăuntrul 
sau din afara ţării,, fie 
că nu ne pricepem sau 
nu ne înţelegem, fie. că 
nu ştim ce vrem sau 
nici măcar nu vrem 
să învăţăm de la 
alţii etc. Sau poate, cine 
ştie, ne lăsăm cuprinşi 
intr-un iureş balcanic,! in 
care ne băgăm reciproc 
beţe-n roate, intr-un iUi_ 
zoriu dans al intrării in 
Europa

Aşa se întâmplă că, 
de câţiva ani, ne tot pri
vatizăm, dar de fapt stăm 
pe loc, ne tot restructurăm, 
dar bugetul dirijează ba
nul public tot către sub
venţii, proclamăm auto
nomia locală, dar tot cen
trul are pâinea şi cuţi
tul, ne lăudăm cu pro-

cembristă autentică. Dacă 
eşti un bun patriot eşti 
naţionalist, dacă critici 
unii lideri udemerişti eşti 
şovin, dacă-1 critici pe 
Fanar vrei să vinzi Ar
dealul ungurilor, dacă 
critici Convenţia Demo
cratică eşti comunist etc., 
ete. Vorba tipografului: 
„niciodată n-a fost să nu 
fie cumva". Cunosc un 
patron (nu-i dau numele, 
ca să nu fiu acuzat că-i 
fac publicitate) care a 
introdus în magazinul 
propriu un sortiment de 
pâine de bună calitate, ce 
nu-şi pierde proprietăţile 
2—3 zile şi abonamente 
pentru lapte la preţul de 
400 lei litrul ! Un număr 
mare de pensionari,, de 
oameni cu venituri mai 
mici, s-au îndreptat către 
acest magazin, dar pa
tronul a fost etichetat 
drept „populist", iar ini
ţiativa sa drept o mane
vră preelectorală.

Deci, nimic nu_i bine, 
fraţilor! f

Nu ştiu ce nu ştim, dar 
ştiu că ştim să ne băgăm 
beţe-n roate unii altora 
mai bine decât oricine. 
Şi dacă tot niciodată n_a 
fost să nu fie cumva, la 
beţe, băieţi I La ce ine 
pricepem...'

T1BERIU 1STBATE

O

u n a  p e  2 t
— Cum a fost schimbul de experienţă ?
— Echitabil. N-am avut ce învăţa unii de 

la alţii...

In unitatea „Company Special" din Brad, se vinde 
toţ timpul pâine proaspătă. i

Foto: PA VEL LAZ A

BINGO SPORT
■ î Vă invită la Sala Sporturilor din Deva, în 
$ fiecare zi, de la orele 16—04, unde jucând 
" „Bingo“ puteţi câştiga un autoturism, premii 

de sute şi milioane de lei. ■ .
Cu această ocazie vă anunţăm că în data 

de 18. II. 1995 va avea Ioc un joc surpriză, la 
care premiul de BINGO va fi garantat cu suma 
dc 500 000 lei. '  /

VĂ DdRIM MULT NOROC I 
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PARTIDĂ AMICALĂ

Azi, sâmbătă, 18 februa. 
rie a.c., are loc partida 
de fotbal amicală dintre 
Jiul şi C.S.M. Reşiţa, am
bele formaţii divizionare 
făcând parte din Divizia 
A, seria a Il-a. Meciul 
începe la ora 12. (S.C.)

LA „GALENICA" Şl 
< ; ..GOI,DEN"

Sâmbătă, 18 şi dumini
că: 19 februarie a.c., este

deschisă în Deva farma
cia „Galenica“ din zona 
Gării, nr. 43. In Hune
doara, în acelaşi interval, 
reţetele vor fi onorate de 
farmacia „Golden", si
tuată în apropierea gării, 
pe bdul Republicii. (E.S.)

PE ECRANE

La cinematograful „Pa
tria'1 din Deva rulează 
sâmbătă şi duminică fil
mul „Timecop" (Răfuiala 
după moarte), un film a-

merican, producţie ’94, cu 
Jean Claude Van Dam- 
me. Spectacolele încep ta 
ore cu soţ: 10 — 12 — 14 
— 16 — 18 — 20.
AŢI DEPUS BULETINUL 

LA LOTO SAU
, PRONOSPORT ?
Dacă nu, o puteţi face 

până azi, sâmbătă seara, 
fie că jucaţi la Prono. 
sport, Loto 6 din 49 şi 
„Noroc1. La agenţiile de 
specialitate până la ora 
15 la Brad, Crişcior şi O- 
răştie, până la ora 19,30 
la Deva şi până ţa ora 20 
în agenţiile Loto — Pro
nosport din Valea Jiului, 
Haţeg şi Călan. (S.C.).



Filiala Hunedoara a ti experţilor contabili şi «t contabiffto A l Komlnia

La doi ani de activitate
Red.: Vă rugim, dte O. 
breja, să vă referiţi, sac- 
ciut, la acţiunile mai im. 
portante întreprinse de
F i l i a l a  judeţeană a 
G.E.C.C.A.R. în doi ani 
de activitate.

P.O.: La 17 februarie a.c., 
s-au împlinit, într.adevăr, 
doi ani de la constituirea 
filialei noastre judeţene a 
C.E.C.C.A.R. în această pe
rioadă biroul permanent al 
filialei noastre a trecut Ia 
aplicarea măsurilor stabi
lite de adunarea generală 
a filialei şi a celor luate 
ulterior de către cele două 
conferinţe naţionale, res
pectiv din anii 1993 şi 1994 
ale C.E.C.C.A.R., precum 
şi a prevederilor Ordonan
ţei nr. 65/1994 a Guvernu
lui României. în acest sens, 
prin membrii filialei, prin 
intermediul cotidianului 
„Cuvântul liber", al televi
ziunii locale $i al altor 
mijloace, am făcut cunoscu
te rolul şi atribuţiile cor
pului experţilor contabili 
şi ale eonabiliîor autorizaţi, 
în vederea înscrierii lor fn 
'Tabloul CJ3.C.C.A.R., pe 
baza documentelor nece
sare înscrierii fn Registrul 
de evidenţă. I» urma a- 
cestor acţiuni s_a reuşit 
să se organizeze evidenţa 
experţilor contabili, să fie 
recrutaţi şi trimişi la 
cursuri de formatori atât 
pentru cunoaşterea noului 
sistem de evidenţă conta_ 
bilă, cât şl pentru forma
rea de evaluatori, acţiuni 
organizate de C.E.C.C.Â.R. 
Bucureşti. La Întoarcere 
aceştia au participat la 
instruirile organizate i.i 
cadrul cursurilor de pregă
tire ale filialei noastre

Discuţie cu dl. Expert contabil PARTENIE 
OBREJA, preşedintele Filialei Hunedoara a 

C.E.C.C.A.R.

*e
vile

privind conducerea in no
ul sistem a evidenţei con
tabile, asemenea acţiuni 
desîăşurândtt-se in locali
tăţile Deva, Petroşani, Hu
nedoara, Haţeg, Orăştie, 
Călări şl Brad. Din datele 
ce le deţinem rezultă că 
există fn evidenţele noas
tre peste 4000 de persoane 
de profesie contabili, care 
au absolvit aceste cursuri 
organizate, acestea urmând 
să fie examinate pentru 
dobândirea calităţii de ex
pert contabil şi de con

tabil autorizat, în confor
mitate cu art. 19 din Or
donanţa Guvernului nr. 
65/1994, probabil în Mina 
martie a.c., data exactă 
urmând să O comunicăm 
din timp. De menţionat că 
un aport esenţial la e*ga- 
arizarea şi ţinerea cursuri
lor |-â avut, prin societa
tea de profil, dl, loan Pa_ 
ralescu.

Mai doresc sâ menţio
nez că In această perioadă 
s_au efectuat analize, eco- 
nomico-financiare, studii 
de fezabilitate privind re
dresări şi restructurări ale 
agenţilor economici, eva
luări de bunuri, lichidări 
de societăţi, activităţi de 
certificare a bilanţurilor, 
rie cenzori şi altele,

Red.: Faţă de vechea le
gislaţie, Ordonanţa nr. 65/ 
1094 cuprinde obiective 
noi ?

P.O.: Desigur. Vechile 
reglementări datând din

anul 1971 se rezumau nu
mai Ia expertiza judiciară, 
în noile condiţii ale e<~ - 
notatei de piaţă scbim. 
bându-se în profunzime 
Statutul agenţilor econo
mici, care ău drepturi şi 
obligaţii bine statuate. In 
spiritul noilor reglemen
tări, se recunoaşte faptul 
că agenţii-economici pentru 

a-şi desfăşură activitatea 
în deplină libertate şi de 
decizie, dar şi cu respec
tarea legilor, au nevoie de 
asistare din partea unor 
persoane autorizate care 
să-şi îndeplinească profe
sia în mod liber, indepen
dent şi care să asigure, 
prin acurateţea informa
ţiilor, realitatea resurselor, 
destinaţia acestora şi res
pectarea obligaţiilor fiscale.

De menţionat este fap
tul că activitatea de ex
pert contabil şi de contabil 
autorizat se realizează nu
mai prin persoane fizice 
său juridice care au ca 
preocupare unică activi
tatea de expertiză conta
bilă, exercitată pe princi
pii comerciale, în condiţi
ile respectării' regulamen
tului C.E.C.CA.R., a îndato
ririlor profesionaIe; şi a 
normelor deontologice, a 
standardelor de conducere 
economică.

Red.: Ce sarcini revin 
Cornului de experţi con
tabili şi contabili autori
zaţi în legătură cu întoc- 
mirea bilanţului contabil

1994 Şi 
caracter 
pe anul IMS? 

P.O.: In baza H.G. nr. 
3/L99S şt a normelor MJF. 
nr. 166016/1994 privind mă
surile referitoare Ia în
tocmirea bilanţurilor con
tabile pe anul 1994 şi prog
noza bilanţurilor contabile 
pe acelaşi an ale agenţi
lor economiei care au o 
cifră de afaceri mai mare 
de 500 milioane de lei şi 
care potrivit statutelor sau 
contractelor de asociere nu 
au obligaţia Si aibă. cen
zori, precum şi la bilan
ţurile contabile ale regii
lor autonome, acestea vor 
fi verificate şi certificate 
în mod obligatoriu de Că
tre experţi contabili sau 
de societăţi comerciale de 
profil, care figurează în 
Tabloul C.E.C.C.A.R.

în acest scop se vor în
cheia contracte de prestări 
servicii cu experţi conta
bili, separat pentru bilan
ţul contabil la data de 31 
decembrie 1904, şi separat 
pentru activitatea anului 
1995, în baza baremurflor 
de cheltuieli stabilite de 
C.E.C.C.A.R. Bucureşti. 
Profit de acest prilej 
pentru a anunţa pe agen
ţii economici menţionaţi 
anterior, care n-au perfec
tat până In prezent con
tractele cu experţi conta
bili, eă pot cere în scris, 
la sediul filialei noastre 
din Deva, strada M. Ro_ 
gălniceanu, nr. 4, ap. 22, 
sau la teljfax 614680, să'fie 
realizate condiţiile legale 
în vigoare.

Discuţie consemnată de 
NICOLAE TÎRCOB

PLIMBĂREŢ ANONIM, DUMINICA, PRIN DEVA
Ce-zic ? E duminică. 

Hai să iau o gură de aer 
prin târgul nostru drag. 
Şi cum aer mai curat 
ca*n pare n-ai unde, aţă 
la fostul minunat parc al 
Devei. Amt zis bine, fostul. 
Şăhci fără spătare, cu 
Scândurile lipsă, rupte, 
recipienţi plini cu gu
noaie. La hîntă coadă 
mare. Scârţâie. Bunici şi 
bunicuţe aşteaptă cu ne- 
poţeii. Aşa_i. Părinţii 
mai dorm. Grupuri, gru
puleţe, mai cu seamă de 
pensionari, fac politică. 
„Iliescu ăsta n-are ce 
căuta... " „Ba-i cel mai 
bun". „Da ăsta, Văcă- 
roiu. Io mâine l-aş da 
afară..." „Ba nu, noi n-am 
avut prim mai bun..." 
Ce zic ? Democraţie. Fie
care spune ee vrea. Pe 
vremea răposatului vor
beam tăcând.

Bucurie! La statuia, 
dacă poate fi numită aşa, 
a lui Emineseu ,o fetiţă 
.mândră urcă lârigă mar

mura bardului şi recită 
„Revedere". „Codrule, 
codruţule, ce mai faci 
drăguţule, că de ■ când..." 
Ascultăm şi lăcrimăm. 
„Nenea, zice fetiţa. Da 
ştiu şi „Luceafărul" şi 
„Scrisoarea a şi..,
O rnângâiem şi-j mul
ţumim...
Oprim la cele două bi
serici din centrul Devei. 
Lume multă, până în 
stradă. Dinlăuntru se 
aud melodiile corurilor 
bisericeşti. Ascultăm a- 
lăttlri de oameni credin
cioşi, evlavioşi. în suflet 
picură un sâmbure de 
bunătate. NO vin în minte 
vorbele moţului loan 
Bocşa: „Doamne bine_i 
când ii bine". Gândim : 
Doamne bine ar fi să 
fjtn uniţi in credinţă, in 
omenie, în dreptate şi a- 
devăr, în frăţie, în-.

Cum să nu treci dumi
nica prin piaţă ? Lume 
multă, de toate solurile 
şi... culorile. „Certificate

cumpărăm". Alţii vând. 
„Mărci, dolari cumpă
răm". Alţii vând. Pe ro
mâneşti î noştri lei. Eu 
am cerut lire. „De care? 
— mă ia la întrebări o 
mulatră faină din cale 
afară. Englezeşti, indie. 
neşti, elveţieneşti? Hai, zi 
o dată bre. Că te văd că 
le M cu astea, Eşti de-al 
meu,..". Iată-mă lăudat 
de-o bruneţică. Mai, mai 
să zic hai scumpo să fa
cem târguL Dar unul 
dodoloţ, cu mustaţă oală 
şi perciuni cât fălcile şi 
plete peste gulerul so
ios, „acoperea" proble
ma. Aşa că mi-am zis: 
Valea, copilei 

După atâta zdroabă şi 
umblat ură, ca tot româ
nul, zic că mere un vi
nars. Lume multă la nea 
Mişu. Noroc că MăriUţa 
niă cunoaşte că fac parte 
di» „Partidul tăriilor" şi 
mă serveşte cu, priorita
te. „Nu, zic. Dumnealor 
au fost înainte". „Lasă-1

dragule. îi ştiu eu. Ăştia l 
pleacă colea când Închid. î 
Cunosc eu marfa". . 1

Din pragul crâşmei, ne- ţ 
vastă-mea îmi face sem
ne. Are două sacoşe pline . 
„Hai odată că se face 
noapte". A Învăţat de la 
mine... zicala asta. Să 
fia drept, n-aot fast sin
gurul strigat. La „In-

Fitil** : otş
mai teşit câţiva din 
„Partidul tăriilor**. „Fai
nă duminică" — îl zic 
neveste-mli. „Faină pen-

■ t tea x i ju -  . _ M ' f »  MMAMtait ■sru une Ai» vs uiuwiişi,
Eu cari*, ti iău sacoşele.
Să mti răsufle şi ea. 
Că-î om. a u t Dar m  
mă i& gm> pe dinainte, 
Zic: „ApâJ eu tot pe post 
de hamal? Al acasă tot 
strop de tărie ?“ JBaâ o

gura,
Trai de duminică, zic 

fn gând. Cine-o face ca 
mine...

Anonim,
Gh. I. NEGREA

R E N A Ş T E R E A  U N E I S T A T O R

(Urmare din ti

preocupă In cel mai înalt 
grad. îmbrăcând o haină 
nouă trebuie să avem şi 
o concepţie nouă. Despre 
noi, despre misiunea 
noastră. Pentru că, hai
deţi sâ recunoaştem, sun
tem mult rămaşi in ur
mă cu organizarea tu

rismului, eu mentalităţile 
din domeniu. Ne_afti gân
dit chiar la organizarea 
unor cursuri, a unor 
consfătuiri, simpozioane 
etc.

— De toate aceste a. 
vantaje ale dezvoltării o. 
bieetivetor turistice şi 
balneoclimaterice vor be-

Vaţa, locuitori» săi, na?
— De bună seamă. Ea 

va rămâne staţiune cu 
circuit deschis. Oamenii 
îşi vor valorifice produ
sele în unităţile noastre 
sau în cele ale lor, iar 
cei care au spaţii cores
punzătoare de cazare le 
vor putea închiria celor 
veniţi aici la odihnă ş>

tratament. Dar vor fi 
şi alte foloase pe care 
le vor resimţi locuitorii 
din Vaţa după finalizarea 
obiectivelor din planul de 
dezvoltare fi modernizare 
a spaiiilor turistice şi 
a bazei de tratament.

— Să v-ajute eef de ses 
— de la Homtelecom fi 

- mai demsiis»» , ^.

SÂMBĂTĂ, 18 

FEBRUARIE

7fi0 Bună dimineaţa 
din Botoşani-, 9,M

i'«tţf*

10,00 Reîntâlnire cu 
Black Beaufy (s., ep. 
3); 10,30 Fas cu pas; 
11,25 Ecranul; 12,20 
Cronograf»; 12,40 Cu
vinte potrivite; 13,10 
1001 audiţii; li  fii) Ac
tualităţi; 1440 Turnul 
Babei. D.a.; 18,45 Ma
pamond; 19,15 Teteen- 
ciclopedia; 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 
20,45 Columbo (s., ep. 
6); 22,20 Balul muzicii 
aşoarc; 23.25 Actua
lităţi; 23,40 MTV: E. 
un» Top 20; 0,05 Mad- 
die şi DavM (s); 1,00 
Jethro Tuli In concert.

Mo Întâlnirea de 
sâmbătă de Ia dnj- 
Napoca; 13,00 Est me
ridian. Magazin de 
Sfârşit de săptămână 
de te laşi; 16,00 De
sene animate; 1640
Fiicele doctorului (s., 
ep. 59); 17,00 Specta
colul lumii văzut de 
loan Grigoreseu (1); 
1740 Serate TV; 20,30 

.Pariaţi Pe campion I; 
21,00 TVM — Mesager; 
223 Cupa Campioni
lor te hochei; 22,30
Santa Barbara (s., cp. 
100); 23,15 Interferenţe 
(r); 0, 15 Jazz-magazin.

■ e m t A l
Desene animate 

(r); 9,30 Reporter Tele 
7 (r); 10,30 Film serial: 
Femeia fantastică (r); 
11,20 Fiim serial: Kting 
Fu (r); 12,10 Chestiu
nea zilei (r); 13,10 Sta
ruri în concert (r); 
13,45 Videetext; îHfio 
Desene animate; 1845 

viva; 1840 Film

fie britanici; 19,00 La 
est de vest; 20,00 Fiton 
serial: Renegatul — 
ep. 6; 20/50 Ţara ni
mănui; 20,55 Doar o 
vorbă să-ţi mai spun—; 
21,00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri a tete- 
viziunii Tele 7 abc An 
17. 02 1995); 21,30 Film 
serial. Kitt — ep, 11; 
2240 Mitic*; 223 CHp 
viva; 223 Chestiunea 
zilei; 2330 Cartea de 
citire; 233 Staruri în 

t; 0.05 Videotext.

Ora 9,00 Teletext; 
10,00 Observator — 
Antena 1; 113 Film 
artistic : Fiul Cleope
trei; 12,45 Worldnet. 
Salvarea speciilor pe 
cale de dispariţie.

TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40

din data de 16. II. 1995

82, 9, 8, 7, 22, 24.

Fond de câştiguri; 
172000107 lei.

DUMINICA, 19 

FEBRUARIE

8,00 Bună dimineaţa!:
9.00 Ping, Pong !; 10,00 
Fantastica fam. Mellop 
(s); 10,30 Lumină din 
lumină; 113 Viaţa sa
tului; 13,00 Melodii 
populare; 13,30 Atlas;
14.00 Actualităţi; 143
Desene animate; 143 
Vtdeo-magazin; 17,50
Star Tr<* (s„ ep. 63)5 
18,45 A doua Românie; 
19,15 Roblngo
203 Actualităţi, me
teo; 20,45 O femeie do 
onoare; 22,25 Tragere* 
LOTO; 22,35 Actuali
tăţi; 22,55 MTV: Grea* 
test Hfts; 23.25 Dumi
nica sportivă; 203 
Iubeşte-mă tandre 0L 
muzical SUA, *56*.

8 3  5x2. Magazin du
minical de Kt lafi» 
133 Dr. Quinn fi/rj; 
143 Actualităţi; 143 
Cuibul salamandrelor; 
15,50 Videoclipurf; 3 3  
FHceie doctorului (*.
cp. 60); 173 Arenă® 
3 3  Maeştrii teatrului 
românesc: Constantin 
Codrescu; 2 l3  MTV 
- t  Mesager; 2 l3  O- 
râşe şi civilizaţii; 22,3 
Ritmuri muzicale; 2 3  
La putetea a doua; 
23,00 Santa Barbara 
<s„ ep. 101); 23,45 Şpri
ţul de ia ora 10.

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 La est de vâri 
(r); 1 0 3  FUm serial: 
Renegatul (r); 113
Film serial: KITT (r); 
12,10 Mitică <r); 123 
Chestiunea zilei f i; 
13,20 Staruri în con
cert (r); 13,45 Video
text; I8 3  Desene ani-

Cllp viva; 183 
serial: Alf — ep, 7} 
193 Interzis bărba
ţilor; 203 Film serial; 
Dinastia -  ep 10; 2050 
Clip viva; 213 Tele
jurnal (emisiunea de 
ştiri a televiziunii Tete 
7 abc din 18. 02. 1995); 
21,30 Fiim serial: Ho
tei — ep, U;
Clip viva; 223 1 
unea zilei; 233 Car
tea de citire; 2 8 3  
Film serial: Evadata! 
— ep. 7; 0,25 Video, 
text.

“V DEVi
9,00 Teletext;

Observator — ţ__----
1; 11,00 Film artistic 1 
Braxton; 12,15 World
net. Jocurile de naree 
şi reechilibrarea
nomică.

EXP RES
din date de IA 02. 3

18, 43, 42, 20, 39, 0

Fond d 
26859878 tei
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NOTE DE LECTURA

In editura „Erestnon* a 
poetului Traian Fitimon, 
a apărut âe curând o tarte 
eu un titlu intrigant — 
„Deliroaica",

Pe un exemplar al căr
ţii, autoarea Lilia Ponta 
adresează această dedicaţie: 
^Domnului Ion Ctoctet, cel 
care In urni* cu eptmpe 

"30 de am mi-a citit pri. 
mele încercări literare şi 
mi-a spus: continuă**...

O dedicaţie, fie şi senti
mentală, nu te obligă la 
lectura unss cărţi- Cum 
însă nu un obiceiul «nob 
de a cumpăra cărţi doar 
pentru a-mi garnisi biblio
teca, am lectura! Pe înde
lete „Deiiroaicâ". Şi nu-mi 
fum rău. Lectura unei 
MhRfttri literare dintre 
«eifr 22 cuprinse Intre ©o- 
perţile cărţii mi-a reamin
tit efi într-adevăr, fn «** 
mă cu aproape 30 de ani, 
le redacţia ziarului ioc al

jat-o 4a coatînuarea preo
cupărilor literare pe o 
tânără cu mult mai.- tâ
nără decât eram eu pe 
atunci. Şi iarăşi nu-mi 
pare răii. Cartea mi-a 
procurat un exerciţiu de 
lectură plăcut, până la 
ultima filă.

Cei care caută in a. 
ceasta carte epicul in des
făşurarea lui după rigorile 
teoriei literarei nu-1 va a. 
fla. Nici cel care va căuta 
unitatea de stil după a- 
eeleaşi rigori, nu o va afla. 
Culegerea include intâm. 
plări literare (voi continua 
«ă le numesc astfel din 
imposibilitatea de a le 
circumscrie unui gen sau 
specii literare) atemporale 
şi aspaţiale, fapte Şl tră
iri care pot avea loc în 
orice timp istorie, plasat 
înaintea «au după inven
tarea chibriturilor şi In 
orice loc de pe meridia
nele şi paralelele globului 
terestru. Nu am dorit ca

■AWaWAMJ W W W M W W W W W ^A V W .W

prin această constatam să-i 
sugerez cititorului vreo 
trăsătură de universalitate 
â culegerii, c| pur şl 
piu o trăsătură 
ce O face cu atât Stai in
teresantă pentru lectură.

Lipsa unităţii de ştii
tem- putea duce cu gân
dul la altceva. Din feri
cire Insă bănuiala se
estompează In faţa unui 
'element, care-i dă totuşi 
unitaţe şi acesta este ora
litatea compoziţiilor.

O atmosfera de -eres «i 
legendă predomină tectu- 
ra acestei cărţi, în caia 
fantasticul şi realul m
îmbină, şi combină, nW 
după legi şi canoane, d  
după o deprindere inte- 
rioară, organică a scrii, 
toarei, in a observa, com
para, transfigura şi reda 
In scris. Această ordine 
interioară trădează u* 
îndelung exerciţiu d* fa 
plecare asupra întâmplă, 
riîor prozaice’ ale vieţii 
însoţit permanent în su
fletul scriitoarei de me
ditaţii care-i dezvăluie 
gradualitatea maturizării 
în a gândi rosturile scri
sului.

In întâmplările din „De- 
linsaica** naraţiunea curge 
ca apa unui râu, aci cu 
clipocit, ca mai departe 
să reproducă zgomotul a- 
pei în cădere. Este in ori
ce caz o carie care in
vită la lectură şi pe care 
o recomand ca unul care 
i.a parcurs plin de curio
zitate cele peste 289 de 
pagini.

■■'■■■■ .1- ■ 
ION CIOCLEI

N. A. Pe aversul celei 
de-a doua coperţi, autoa
rea face câteva promisiuni 
editoriale ispititoare. Le 
aştept cu acelaşi intere» 
cu care am citit „De!L 
roaiea**.

JAZZ CU I0AN GYURI PASCU
Melomanii din Hune- di©, această tentă de 

doara şi in mod special umor di» lumea Jazz-: 
iubitorii de faza au tea. ului decât loan Gyuri 
te motivele te fie, cei Pascu?! Doar simpla sa, 
puţin până io clipa de prezenţă fn «cetei iaci' 
faţă, mulţumiţi de felul ca spectatorii să fie pre. 
te care se desfăşoară gătiţi «â. guste o--' glumă, 
activitatea Clubului de inteligentă, de o fage- 
jazz Jten Măndrilâ“ 4te nioZitate aparte. aşa 
oraşul lor. Un. prim ar- cum numai „Divertid'-ui 
gument: jazz-matiii au ştie- te o practico, In 
audiat spre finele anu- spiritul pupatei sate per-* 
lui trecut un excelent sonaiităţi, Gyuri a de. 
concert de cea marat cu un blues seri:
mai te Vdeă interpretă de anume pentru Hunedoa 

din ffetnânla, .Anca ra, intitulat „La Hune 
f? compact-dls. doara sub famate", blues

care a evoluat, ca să vizita lui Văeăroiu şi!
folosim un termen spor- despre deşartele promi- 
tiv, un alt corifeu al sruni cu ajutorul câ-
jazz-uiui românesc con- rora viaţa parcă de-!
temperau, Mircea Tibe- vine mai roz, dar sub; 
rida, Ua al doilea ar- stratul de roz, extrem de 
guinent: n-au trecut de- subţire, domină un negru 
cât două tuni şi Hune- c o m p a c t ,  dramatic, 
doara l-a avut ca oaspe- un negru dur, aproape 
te pe binecunoscutul loan insuportabil, A urmat, 
Gyuri Pascu, membru de spectacolul, presărat pe' 
bază al grupului „0i. fci-colo cu câte o glumă’ 
vertis** .şi jazz-man in- şLo glumiţă, dar mai 
răit, însoţit de trupa sa, ales cu muzică, ma: că 
Bine Workers, loan Gyuri de Înaltă clasă, tn fine, 
Pascu şi-a intitulat spec- dar nu în ultimul rând. 
lacului Big Blues Show, ar mai fi de spus că sala 
tescriindu-se, tematic, cantinei „Constructorul", 
în eseul ce-a premers care a găzduit acest î
spectacolul - propriu-zîs, spectacol, s_a dovedit ne_î | 
Disertaţia audio „Umorul încăpătoare pentru cei., 
în jazz“, eseu susţinut de peste 300 de spectatori, £ 
cunoscutul comentator de mulţi dintre ei audiind ş 
jazz, Fiorian Lungu, alias concertul în picioare, £ 
Moşu’, n imeni altul de- timp de trei ore. - Acest > 
cât „naşul" clubului „Dan fapt vine să demonstreze t
Mândrilă", Ca şi la foamea şi setea de rau.<
minţitul concert cu Anca zică şi de frumos ale *•

> Pargbel, Moşu’ .şi_a. de- hunedoreanului, şi să va-; 
Iertat admiratorii şi de lideze intenţiile şi p | 
aceâstă dată cu elocven- mai departe ale organi- J; 
*- dovezi că jazz-ul nu zatorilor, conducerea şi;'

sindicatul Societăţii Co.«. 
mereiale ICSH — S.A.,Î 
societate ce vrea, şi ia-J 
tă că reuşeşte, să se im-«! 
plice tot mai mult In via. I 
ţa de zi cu zi a Hune-" 

spirit pe care îndeobşte doarei. Altfel spus, te 
o numim umor. Şi cine numai două c”vmte, fe

te
este doar o muzică a 
singurătăţii selecte, sau 
a tânguirilor de inimă 
Blues, ci şi o muzică a 
veseliei, a jocului, a I- 
toniei, a acelei stări de

■ S > s , » > > » » , s * «  • »*  •

altcineva era mai nime
rit să ilustreze pe viu, 
nu doar prin casete au.

licitări I.C.S.H.!

Copac incendiat
Ningea atât de 
crengile lui, 
încât exista pericolul 
ea în orice clipă 
te devină ostia de rezonanţă 
pentru cine ştie ce 
« te is te  îndurerat 
Ifc «ceea au fast luate

âM' m ««»*■** AMteLk a ■fBlplIFt Wt * -

ionel amAriuţei

Soarele la rădăcina lucrurilor
• W i  seminţe prin S(#Ş 

cineva muguri aprinde 
mugurii CBru-aveţmtată 
cineva ridică fântânile prin aer 
aşasă iarba fa faţa soarelui 
şl soarele la rădăcina lucrurilor.
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VICTOR NIŢA}
Biserica din Tomeşti. Foto PA VEL LAZA

Victor UngUr, zis Zlăş. 
teanul, în memoria sa
tului Zlaşti — Hunedoa
ra, pe care l-a păstorit 
ca preot Şi pe care l-a 
însoţit cu deosebit devo
tament fa- fapte sa eroi. 
că pentru întregirea nea
mului, .a absolvit, de a- 
seroenea, dreptuL Prea... 
amat tortă viaţa de 
problemele religioase şi 
«odaie ale poporului nos
tru, citind mult şi me
ditând profund, a lăsat 
în urmă numeroase lu. 
crări, unde publicate, 
cele mai multe aflate: 
încă în manuscris*. Vo
lumul „Naţionalism uma
nist — reforma teolo
gică — comori poetice” 
reprezintă selecţiuni dtn 
ansamblul celor editate, 
ilustrând cele trei do
menii în care s-a impus

OM DE CULTURĂ, PREOT Şl JURIST
atenţiei publice; idea. 
logic, teologic şi portic. 
Prin sprijinul fiului său, 
Leo Ungur, s-a putut e- 
dita prezentul vofam.

Cantitativ predomină 
partea ultimă, „Comori 
poetice**, In eare s-aa 
grupat cele mai reuşite 
poezii din trei volume. 
Asemenea creatorului 
„Firelor de tort**, Victor 
Ungur reuşeşte să radea 
stările afective ale sa
tului românesc ardele
nesc de până la primul 
război mondial. Sfera 
poetică de creaţie este 
foarte extinsă, cupritt. 
zând s balade, ode, elegii, 
meditaţii, pe care rttto- 
du-ie ni se reînvie a

fază importantă a isto
riei noastre naţionale.

Trecând îa prima par
te a volumului; „Naţio
nalism luminist”, desco
perim ideile măreţe ale 
luminismului european, 
puternic resimţit te ideo
logia naţionalismului cul
tivat te Transilvania, în 
perioada luptei pentru 
Marea Unire, realizată la 
1 Decembrie 1918. Victor 
Ungur deplânge aspec
tele decadente ale vieţii 
politice din România Ma
ne, criticând violenţa 
politicianismului domi
nat de interese persona
le, fa detrimentul pro
blemelor majore: „desă
vârşirea unităţii naţio- 

prosperitatea cui.

turti ?i îndeosebi eman
ciparea morală, religi
oasă. Din nefericire, 
unele carenţe semna, 
late de Victor Ungur 
persistă, întrucât con
tribuţia sa ideologică 
rămâne te actualitate.

A doua parte a volu
mului : „Reforma teolo. 
gică“ este deosebit de 
semnificativă, semnalând 
şi prevăzând diversifica
rea şl agitaţia tulbură
toare a perioadei post. 
beîlce. Trecând din 
preoţie te Administraţia 
de Stat, Victor Ungur, 
sensibil tuturor proble
melor apărute fa sânul 
poporului nostru, a con
tinuat preocupările salo 
de ordin reliups. A

reuşit să devină profetic, 
întrucât a prevăzut ma
rile agitaţii din sarril 
Creştinismului, preconi
zând şi îndemnâna la 
evitarea a ceea ce preju
diciază în mod deosebit 
unitatea de cuget şi sim
ţire a neamului nostru.

Cu multă înţelepciune 
recomandă o „regenerare 
religioasă**. In care noi, 
românii, să dovedim că 
„suntem nu numai ro
mâni, ci şi adevăraţi 
oameni” cu simţăminte 
cu care mai venim din 
adâncuri de două mile
nii creştine ca români 
şi ortodocşi. Astfel cau. 
tă să surprindă te via
ţa poporului nostru cele 
mai potrivnice înclinări.

în vederea unei pedagogii 
tradiţionaliste, bazată pe 
muncă, respectarea în
văţăturii biblice şi a le
gilor — spunând că 
„Dreptatea făcută de le
giuitor e rânduită de 
Dumnezeu". „Prin mme 
eârmuiesc dregătorii şi 
mai mari sunt judecăto
rii pământului" (Prov. 
8,16) „Mântuitorul în
suşi s-a supus judecăţii**.

Deci, nu ca nepot al 
autorului m.am antrenat 
în realizarea acestui vo
lum, alături de profe
sorul Victor Isac, editor, 
ci ca sincer admirator al 
valorilor spirituale sus. 
{inute şi relevate de 
el în acest volum, ce 
se recomandă singur, 
prin valoarea lui.

Df. mihail rudeanu
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D in largă
STORY

Geronimo învinge  
din nou

• Trei traficanţi de droguri şi-au pierdut viaţa 
în apropierea coastei de sud spaniole, în apropie
re de Tarifa (provincia Cadiz), ca urmare a cioc
nirii ambarcaţiunii lor rapide cu vasul vameşilor. 
Pupă cum au relatat autorităţile, un al patrulea 
pasager al ambarcaţiunii rapide a fost rănit. I>e 
asemenea, doi dintre funcţionarii vamali au sufe
rit răniri uşoare. Cei patru ocupanţi ai ambarca
ţiunii rapide transportau haşiş din Maroc către Costa 
del Sol. Contrabandiştii fuseseră descoperiţi de va
meşi şi încercau să fugă în momentul acciden
tului.

•  Ameninţată că va fi părăsită pentru că este 
supraponderală, o americancă şi.a ucis soţul. După 
declaraţiile poliţiei, la sosirea funcţionarilor aces
teia, femeia în vârstă de 58 de ani, din Texas, a 
mărturisit că şi-a împuşcat soţul în timp ce acesta 
dormea, alături, în acelaşi pat Datorită greutăţii ei 
de 160 kg, femeia era imobilizată în pat. Un 
purtător de cuvânt al poliţiei a adăugat faptul că. 
datorită aceleiaşi greutăţi, femeia a fost transpor
tată în arestul preventiv cu ajutorul ambulanţei.

•  Fiica omului de afaceri brazilian Ilelmut 
Meyerfceund, se află de 42 de zile în mâinile 
unor răpitori. După cum a relatat un avocat al 
familiei, Janet Meyerfreund, în vârstă de 24 de 
ani, a fost răpită la 17 decembrie, de 4 bărbaţi 
înarmaţi, în momentul ţând părăsea împreună cu

-o prietenă pizzeria din oraşul Vitoria. Prietena, 
reţinută şi ea la început, a fost eliberată mai 
târziu. Meyerfreund este cel mai mare fabricant 
de ciocolată din Brazilia. Pentru eliberarea fiicei 
sale, i-au fost pretinse aproximativ 7,6 milioane 
mărci, a adăugat avocatul.

Răpitorii ar fi membgi ai organizaţiei „Coman
do Vermelho", o bandă de răufăcători din Rio 
de Janeiro. Poliţia nu a confirmat amănuntele.

Apaşii au dezgropat din 
nou securea războiului, de 
această dată împotriva u- 
nui duşman cu totul deo. 
sebit de cei de odinioară, 
şi au învins, ameninţarea 
ca teritoriul indienilor a- 
pâşi să fie transformat 
într-o zonă de depozita
re a. reziduurilor nu
cleare fiind îndepărtată. 
Membrii tribului apaşilor 
„mescalero", conduşi de 
Joseph Geronimo, stră
nepotul celebrului război
nic, care nu a fost învins 
niciodată în numeroasele 
bătălii cu „tunicile al
bastre", au respins cu ho
tărâre propunerea de a 
accepta pe rezervaţia lor 
din New Mexico mii de 
bare de combustibil nu
clear.

Iniţial, câţiva lideri ai 
tribului se declaraseră de 
acord să preia periculoa. 
sele deşeuri pentru o pe
rioadă de 4Q de ani, în 
schimbul a 250 milioane de 
dolari. Dar opoziţia lui 
Geronimo s-a dovedit în 
final mai puternică. Deşi 
un asemenea contract ar 
fi rezolvat în mare mă
sură problema şomaju
lui, aflat astăzi la o cotă 
„stelară" (36 la sutăl), ca 
şi cea a sărăciei ce a- 
fectează aproape jumătate 
dintre membrii vechii co
munităţi indiene, Geroni
mo a reuşit să-şl im
pună veto-ul, arătând că 
păstrarea mediului aşa 
cum l-au moştenit de la 
străbuni reprezintă o da
torie ce nu se poate ne
gocia. :

PE URMELE COMORII DIN FORT ALAMO

După AGENŢIA STORY PRESS

Legenda conform căreia 
în celebrul Fort Alamo, din 
Texas, s-ar afla ascunsă 
o fabuloasă comoară, s-ar 
putea să fie mai plină de 
adevăr decât s-a crezut. 
Un grup de arheologi a 
început să exploreze pu
ţul săpat în faţa biseri
cii istoricei întărituri, în 
care, după un lung şi 
sângeros asediu, în 1836, 
un grup de bravi luptă
tori pentru independenţa 
Texasului au fost învinşi 
şi masacraţi mai apoi de 
câteva mii de atacatori 
mexicani.

Circumstanţele drama
tice ale încleştării — la 
capătul căreia nici unul

BATAIE,
DAR CU GRIJA!

După părerea conducăto
rului oficiului de stat turc 
pentru probleme religioa
se, Yilmaz, lovirea femei
lor este „îndreptăţită în 
cadru limitat". Intr-un re
portaj al cotidianului „Hur- 
ryiet", publicat în numă
rul de joi, 19 ianuarie, Yil
maz a declarat că, în con
formitate cu Coranul, pe 
de o parte, lovirea femei
lor nu ar reprezenta „o 
poruncă" şi de aceea nu 
ar fi aprobată. Pe de altă 
parte, însă, în concor
danţă cu Coranul, este 
permisă lovirea femeilor 
„atunci când prin aceasta 
s-ar. asigura integritatea 
familiei".
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JURNALISMUL, MUNCA GREA!
Profesiunea de jurna

list poate conduce la o 
îmbătrânire precoce şl la 
maladii mentale, dinco
lo de riscul de a fi în
chis sau de a muri în 
accidente de muncă. A- 
căst „strigăt de durere" 
nu vine dintr-o ţară oc
cidentală, unde presa este 
considerată a patra pu
tere, ci din Republica 
Islamică a Iranului, unde 
peste 500 de ziarişti s_au

adresat guvernului, ce- 
rându_i să reducă de la 
30 la 20 de ani perioa
da de serviciu necesară 
pentru ieşirea la pensie.

Apelul a fost trimis 
ministerelor culturii şi 
îndrumării islamice şl ce
lui al muncii.

Publiciştii,, susţin sem
natarii scrisorii, sunt sn- 
puşl unei intense şl per
manente presiuni psiho
logice ce le influenţează

mult propria sănătate. 
Promotorii iniţiativei ci
tează drept dovadă a 
acestui fapt morţile, sur-] 
venite în ultimele 3 luni,' 
a trei dintre colegii lor, 
în vârstă de doar 40 de 
ani.

Recente studii efec
tuate la nivel internaţio
nal, adaugă ei, demon
strează că ziariştii tră
iesc, în medie, cu zece 
ani mai puţin decât" lu
crătorii din alte sectoare.
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San Francesco s-ar fi 
zvârcolit în mormânt: un 
preot care cere unui e- 
noriaş să împuşte un po
rumbel, şi asta nu ori
unde, ci sub bolţile bise
ricii din sat I Şi totuşi 
întâmplarea s_a petrecut 
cu adevărat la Eli'), an 
sătuc din aprop’.ete de 
Lecco, plasat într-un 
decor paradisiac, prin
tre pajişti şi deal-ui, la 
vreo 406 de metri alti
tudine. O aşezare în care 
s-au păstrat vechi şi fru
moase tradiţii, între care 
şi cea care prevede să 
se dea drumul unui po
rumbel alb, la sfârşitul 
celebrării oricărei căsă
torii. Şi, astfel, doi ti_

Un porumbel ucis  

într-o b iserică italiană  

din ordinul parohului!
dăpost înăuntrul biseri
cuţei. După trei zile, pa
rohul, un oarecare iDon 
Angelo Mariana, consta
tând că încercările sale 
de a goni incomoda zbu
rătoare, ce-şi făcuse cul
cuş tocmai deasupra al
tarului, au dat greş, roa
gă pe un enoriaş să re
zolve problema de o ma
nieră radicală. Şi, omul, 
al cărui nume a fost

neri soţi, Maurizio şi Si- 
mona, au devenit, fără 
voie, complicii unui 
gest incalificabil. Gere- 
monia odată terminată, 
cu respectarea riguroasă 
a întregului tipic, ei s_au 
întors fericiţi acasă, fără 
să bănuiască ce avea 
să se întâmple cu minu
nata porumbiţă, care. îm
pinsă probabil de frigul 
de afară, Îşi căutase a-

păstrat sub tăcerâ, ac
ceptă „contractul" şi, cu 
o armă de vânătoare, îl 
şi execută, sub priviri
le preotului.

Povestea însă nu s-a 
încheiat — şi era nor
mal să fie astfel — 0- 
dată cu îndepărtarea din 
biserică a păsării ucise. 
GăcI un întreg vai de 
proteste s-a ridicat din 
întreaga Italie, şi nu 
numai din partea grupu
rilor ecologi ste t circum
stanţele agravante fiind 
că „un asemenea gest 
s-a putut petrece tocmai 
In interiorul Unui îoo, 
unde, dimpotrivă, ar tre
bui să se profeseze dra
gostea 'şi caritatea**.

ABONAMENTELE 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Recenta majorare cu 23 la sută a costului hârtiei de 

ziar, însoţită şi de majorarea comisioanelor de că-j 
tre unităţile dc difuzare, obligă redacţia ziarului si. 
majoreze costul abonamentului la 1500 lei lunar, plus!

A kA—nmnrttfil «oMit&nn nalAU MS'calea cea' 
Faţă dej

taxele poştale. Abonamentul rămâne 
mai avantajoasă" de procurare a ziarului, 
cumpărarea' prin chioşcuri, care ar costa 2100—! 
lei, în funcţie de numărul de apariţii in luna 
pectivă, prin abonament se asigură o economie 4< 
600—700 lei. Ga să mi mai vorbim de alte pre. 
ţuri, un litru de lapte, de exemplu, costând la piaJ 
ţi între 800—1000 lei. |

Prin abonament, cu 1500 lei pe lună, primiţi 
ziarul zilnic Ia domiciliu (marţea, joia şi sâmbătă Si» 
8 pagini, iar miercurea şi vinerea in 4 pagini, deocam
dată). ■ V \

Reamintim cititorilor noştri că oficiile poştale şf 
factorii poştali efectuează abonamente la ziarul nostru 
— pentru luna martie.

CASA DE PRESĂ ŞI EDITURA 
CUVÂNTUL LIBER" SA. DEVA

Anunţă

dintre americanii conduşi 
de Jim Bowie şi Davy 
Grockett n-au mai rămas 
In viaţă — au alimentat 
credinţa că In fundul fân
tânii patrioţii texahi ar 
fi ascuns o însemnată can
titate de aur, pentru a 
nu-1 lăsa să cadă în mâi
nile mexicanilor.

Operaţiunile de excava- 
re au început să constituie 
un triumf personal pentru 
un pasionat' de istorie, 
FranK Busehbacher, care, 
de ani şi ani, se bate 
pentru a determina auto- 

'  rităţile din San Antonio să 
autorizeze căutarea como- 

: rii.

iwmm & :< **:> *

pentru angajarea de redactori.
Candidaţii care s-au 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.

FIRMA S.C. EL VIL A S.R.L. DEVA:
Reprezentant al firmei ITA ROMÂNIA S.RJts 

Satu Mare.
Distribuitor autorizat al margarinei LlNCO.
Vinde din depozitul firmei produsele LINCO.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa1 

la tel. 054/620549.

&  C.^POLIDAVA" S A  DEVA?
Vă oferă, fn regim en gros, ^  

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

9  biscuiţi (într-o gama sortimentală
diversă);

•  * Eugenia • Divertis • Crem cu arp* 
Wfe de banane, ciocolată, portocale»

> căpşuni;
•  Sticksuri;
•  paste făinoase;

,( •  tâifef de casă;
•  r hârtie ambalaj pentru împachetat! 
Relaţii şi comenzi * zilnic, la sediul

Societăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, 
tă- telefoanele; 054/S20712 şi 621750; 
f&C 621159. \  :

S.C. „COBRA COMALIMENT* S.R.L. DEVA

i

Prin depozitul situat în bdul Decebal, des
chis zilnic intre orele 9—17, tel. 622425, Ia cele 
mai avantajoase preţuri.

•  cafea boabe, vrac şi ambalată;
•  alune vrac;
•  cafea ness, 'diferite sortimente;
•  ţigări;
•  dulciuri;
9  paste făinoase;
9 conserve;
•  detergenţi;
•  cosmetice. (605992)
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII 
*  „Cel mai râu om e acela care nu 

poate fi bun nici când e fericit".
NICOLAE IORGA

DESPRE FERICIRE
•  „Secretai nefericirii stă în timpul pe care-l ai 

de pierdut întrebându.te dacă eşti fericit sau nu. 
Remediul este ocupaţia**.

GEORGE BERNARD SHAW
• „Nu trăim pentru a fi fericiţi... Suferă. Mari. 

Dar fii ce trebuie să fii: un Om*.
ROMAIN ROLLAND

•  „Omul cel mai fericit e acela care face fe
riciţi pe cât mai mulţi oameni*.

DENIS DIDEROT
t  „Nu există durere mai mare decât aminti

rea timpului fericit In Treme de nenorocire";
DANTE ALIGHIERI

•  - „Există reguli şi pentru fericire, căci pentru 
cei înţelepţi nu totul este întâmplare*.

x:. „ BALTASAR GRACIAN
• „Nu, nu doresc să fiu fericit dacă fericirea

te face să devli orb lâ durerea : altora".: *
ANDRE GIDE 

Selecţie de ILIE LEAHU
I _______ _ ______ ___  _________ _______ J V J

Aniversare
De la o anumită vârstă 

a trece încă un an din 
viaţa ta înseamnă a mai 
îmbătrâni cu un an. Dar 
eu vreau să cred numai în 
îmbătrânirea trupului. Ne 
naştem pentru a îmbă
trâni, deci pentru a muri, 
dar spiritual trebuie să 
ne naştem pentru a ne 
înălţa. Deşi nu pentru 
toţi este valabil, îmbă
trânirea. trupului înseam
nă cucerirea înţelepciu
nii. Cu cât ne îmbătrâ
neşte trupul trebuie să 
ne purificăm şi să întine
rim sufleteşte. Marele 
nostru Brâncuşi spunea : 
„Gând nu mai ştim să 
fim copii, am murit de
ja". Poate gândindusmă 
mereu la aceste cuvinte 
şi maj ales atunci când 
a mai trecut încă un an 
din viaţa mea, privesc 
înlăuatrul sufletului meu 
şi mă întreb dacă mai 
ştiu să fiu copil. Dacă 
ştiu să privesc spre Soa

re cu speranţă, dacă.ştiu 
să mă bucuj* de lucrurile 
mărunte ale fiecărei zi
le, dacă ştiu să zâmbesc 
oamenilor^**» jur şi dacă 
ştiu să uit supărările. 
Mă întreb dacă mai ştiu 
să mă joc, să păstrez în 
suflet spiritul jocului, 
pentru că In el voi găsi 
iubirea pe care Dumne
zeu o arată creaţiei sale. 
A fl copil în suflet în
seamnă a iubi fără păr
tinire şi a rămâne des
chis spre viaţă şi spre 
semeni. A fi copil în
seamnă neastâmpăr, cu
riozitate şi dragoste ne
ţărmurită, mat-, este cu
raj, îndrăzneală şi un 
dram de nechibzuînţâ.

Şi dacă măcar câte 
puţin din toate acestea 
anweuşit să mai adun în 
suflet, înseamnă că anul 
ce l-am adăugat la viaţă 
nu â trecut degeaba I

INA DBLEANU

„Murpby S.A.“
Regulile prezicerii 

Fiedler
economice, ale lui

CU SCOŢIENI
ii-- Tată, dă-mi o liră ca 

. să văd şarpele uriaş de la 
• menajerie 1

Nu risipi banii pe 
fleacuri, băiete. Ia o lupă 
şi uită-te la- un vierme. E 
acelaşi lucru.

O
— Doctorul mi-a spis 

că mai am doar o lună de
tiăit.

— Eşti asigurat?
— Da.

. Atunci ce grijă mai 
ai ? , "r'- i
: v " - : ;; O V...v;
5 — Ce mai faci ?

— Nu mă simt bine. îmi
slăbeşte memoria. De e- 
xemplu ce fac astăzi, uit 
până mâine. .

— Adevărat ? Dragă, îm
prumută-mi 10 lire...

O
La dentist:

- Domnule doctor, cât 
costă extracţia unui dinte?

— Două lire.
►— *—*—»—*—*—*—*—*—»—*—

— Atunci, vă rog, doar 
să-l zgâlţâiţi I

O
La o agenţie de turism 

un scoţian  ̂răsfoieşte plian
te conţinând reclame pen
tru excursii în Grecia. Ba 
sfârşit spune:

— Sper că pentru o ast
fel de ţară, pe jumătate în 
ruine, veţi face o reduce  ̂
re de 50 la sută..,

.  , O
Un scoţian îşi constru

ieşte singur casa. Veci. 
ttiil îl întreabă :

— Dar lângă dormitor 
nu pui acoperiş?

— Nu, acolo m-am gân
dit să fie duşul...

O

Un scoţian arată priete
nului său o fotografie în 
care apare alături de şo. 

■ţie. ,
— De ce stai aşa depar

te de ea ?

— Păi, în caz de> divorţ 
fiecare să-şi ia jumătate 
din poză...

Scoţianul a adus- de. la 
târg un balon drept cadou 
pentru cei doi copii.

— Să-l împărţiţi egal, 
cu atenţie, preciză el.

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

MAXIME Şl 
CUGETĂRI

Despre poezie
•  Adevăratul mare 

poet nu cunoaşte mes
chinăria şi trivialita
tea. Dacă suflă asupra 
vreunui lucru cate 
până atunci a fost so
cotit mic, acesta se di
lată spre măreţia şi 
viaţa universului.

W. Whitman

toare, ne transformi 
în demiurgi.

G. Apollinaire

•  Cea mai adevărată 
poezie e aceea în 
care se află cea mai 
multă închipuire.

Shakespeare

•  Poezia este o pică
tură care trebuie sim
ţită. nu văzţ tă

Leenardo Da Vinci

•  Poezia trebuie să 
fie proaspătă ca spu
ma mării şi veche ca 
stânca.

R. Emerson

•  Este-mult mai lesne 
să scrii zece tomuri 
de proză oarecare, " de
cât zece versuri bune.

Voltaire

•  Poezia - este cânte
cul < inierjor, .

Chateaubriand

•  Arta face versurile, 
dar inima e adevăra
tul poet.

A. Chenier

•  Nu te consacri 
poeziei, i te sacrifici.

J. Cocteau•  Dulce poezie ! Cea 
mai frumoasă dintre 
arte I Tu care trezind 
în noi puterea crea-
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Selecţie de 
N. ZAMFIR

UŞOR DE ZIS

1 : 2 3 U 5 6 7 8 9 10

2
;

m
3 ■
k ■
5 ■
6 m ■
7 ■
8 *19 ■■■

10

ORIZONTAL: 1) Omni
prezenţă în stil ad-hoc; 
2) Lipsită de... prejude
căţi — Unitate de lucru 
mecanic ; 3) Centru de cir. 
culaţie non-stop (var.) —r 
Cuvânt de lămurire ; 4)
Mâncată de rugină — 
Momentul hotărârilor de
cisive ; 5) Punct luat la 
plecare! — Vârfuri de
producţie ; 6) Luată de 
umeri cu căldură — Trase 
la margine 1; 7) Purtări
de măgar — Veşmânt pen
tru patricieni8) Lasă ur
me pe teren — Ieşire din 
poartă ; 9) Remarcată cu 
precizie Ia grad — Consem
nat într-o fază critică; 
10) Intrate în depăşire.

VERTICAL: 1) Se leagă 
de toată lumea ; 2) Cu 
mulţi ani în urmă — 
Specie acvatică în esen
ţă; 3) Complet de jude
cată — Mod de a da la 
iveală; 4) Circa cea mai 
apropiată —- Pare lipsit de 
însufleţire ; 5) Ia cuvân

tul în numele altora — 
întoarcere din mers!; 6) 
Face figuri frumoase — 
Asigură intrarea pe ca
nale ; 7) Măreşte capaci
tatea vârfurilor — Che
mare la lotul de bob ; 8) 
Subiect pentru predicat — 
Văzuţi cu ochi buni; 9)
Date peste cap — Mică 
unitate dă stat; 10) No
minalizate în calificări.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI 

„CHIAR AŞA !“, 
APARUT IN ZIARUL

NOSTRU DE 
SAMBATA TRECUTA :

' 1) DECAPITĂRI; 2) E- 
KAMINATOR; 3) VALURI 
— OCA ; 4) EGAL — SE
NAT; 5) LE — ENOŢI — 
I; 6) ORATORI — TO ; 
7) PALAT — CLAN ; 8)
AŢI — A A — UNA ; 9)
TIOG — CANAL; !•)

1. In momentul în care
prezici, ştii că vei greşi, 
dar nu ştii când şi în ce 
sens; - •

2. Cu toate acestea, fii 
totdeauna precis în pre. 
ziceri. Urmează exemplul 
economiştilor, care îşi 
prezintă proiectele până 
la zecimale, pentru a do
vedi că au simţul umo
rului ;

3. Dacă o cămilă este

i
i
i
i

i
se face că nu sunteţi bo
gaţi ?". Astăzi, ei sunt 
întrebaţi : „Acum, că aţi 
dovedit că nu sunteţi prea 
deştepţi, cum se facă că _ 
v-aţi îmbogăţit?" ; ■

5. Cum defineşte un ■  
economist „vremurile gre- I  
ie“: recesiune este a- 5 
tunci când vecinul meu ■  
îşi pierde slujba. De- ■  
presiune este când eu I  

o. i u  <, u ucuuiic îmi pierd slujba. Pani- ?
un cal proifiatat de un că este atupei când soţia ■  
comitet cu opinii adver- mea îşi pierde slujba; 5
s‘2, atunci prezicerea în 6. Invocaţia prezicăto. I  
consens este coeoaşa că- rului: Mulţumesc lui _ 
milei; Dumnezeu pentru că îmi ■

4. Cândva, economiştii compensează erorile.» ■  
erau întrebaţi: „Dacă sun. Selecţie de ' |

|  teţi aşa de deştepţi, cum ILIE LEAHU |

) i

*
| UMOR... NEGRU j
J Instructorul explică tinerilor cursanţi cum şe_ e -v  
I fectuează o săritură cu-paraşuta. La sfârşit, unul din-. 4. 
* tre aceştia întreabă, puţin stânjenit:
I — Domnule instructor, şi dacă nu se deschide 
‘ paraşuta? '  ''-■■■■
|  — In acest caz, vă prezentaţi imediat Sfântului

Petru şi aşteptaţi instrucţiunile sale...
■ ' -  o -  , . ■ -. .La ieşirea din sala unde să  oficiat ceremonia 

căsătoriei, emoţionat, el spune :
— Iubit-o, de-acum înainte vom fi mereu îm

preună, nu-i aşa ?
— Dragă, dar de ce.ai devenit aşa brusc pesi

mist?!'’ ’

Cunoaşteţi, iubiţi şi ocrotiţi' natura

Natura în judeţul Hunedoara

Aspect de iarnă din Rezervaţia 
Parcului National Retezat.

ştiin ţifică  a

Natura acestui judeţ, care cuprinde teritoriul de-a 
lungul Mureşului, între localităţile Aurel Vlaicu —■ 
Zam şi de la munţii Sebeşului până la cei ce încon
joară bazinul Văii Jiului şi ţara Zarandului, în 
suprafaţă de 7 012 kmp, este deosebit de bogată şi 
variată în resurse naturale (zăcăminte de cărbuni 
în Valea Jiului, fier în munţii Poiana Rusca, metale 
nobile în regiunea de sud a munţilor Apuseni ş a.). 
Pădurile care ocupă 43 la sută din suprafaţă şi câm
piile roditoare constituie, de asemenea, importante 
bogăţii ale judeţului. Tot atât de bogate şi variate 
sunt şi frumuseţile şi fenomenele naturale deosebite, 
meritând cu prisosinţă. să fie ocrotite.

Rezervaţiile naturale situate în judeţul Hune- 
doara, declarate ca monumente ale naturii (Pareulj 
naţionl Retezat, Arboreturriul Simeria. Cetatea Deva,' 
Muntele Vulcan, peşterile Cheia Sura Mare şi Tecuri 
precum şi pădurea . Bei an), şi diferitele specii de 
plante şi animale ocrotite prin lege, nu s-au bucu
rat în trecut de protecţia cuvenită, deşi s-au luat 
anumite măsuri de conservare a lor.

Datorită exploatării nechibzuite a resurselor na
turale, din ultimele decenii, la degradarea naturii 
s-a adăugat .şi poluarea aerului, apei şi solului cu in
fluenţe pronunţat negative asupra fiore şt faunei, 
dar mâi ales asupra vieţii şi sănătăţii omuiui,

, Pentru a contribui la curmarea acestei atitudini 
negative faţă de natură, ■ respectiv f.Vă ;Ur mediul 
înconjurător, leagănul existenţei noastre oc pământ, 
este necesară educarea cotâţctidor des a ti
neretului, pentru promovarea ideii de cunoaştere» 
iubire şi ocrotire a naturii, ta ş ' •••>•>•>-os şi ci-
vllizat'e.

lug. t \< >H R VI.-VN, !
Orâştir
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s ă p t ă m â n ă

LUNI, 20 FEBRUARIE
T V R  1

13.00 Actualităţi; 14.10 TVR Iaşi; 1440 
TVR Ciuj-N.; 15,20 TVR Timişoara; 16,00 
Actualităţi; 1645 Turism şi agrotttrism: 
t7fi$ Smisiime la limba maghiară; 18,30 
Desene animate; 19,00 De luai pănă Dini
•  Retrospectiva evenimentelor politice In. 
terne ale săptămânii; 19.30 Serial •  
Rata şi băieţii ; 20,00 Actualităţi « Meteo
•  Sport; 20,45 Serial o Curbe periculoa
se (SUA, 1992, ep. 14); 21,40 Transiocator; 
2245 Teatru TV; 23,40 Actualităţi; 0,00

"fDHftura in  lume.
T V R  2

1440 Actualităţi; 14,t« Politica între 
ideal şi real; 14,40 Videoteca meimnastU’ 
iul; 15,30 Atlas (r); 16,00 Desene ani- 
mate; 16,30 Serial •  Fiicele doctorului; 
17,Cri fn direct o Economia; 17,40 Seriali a 
Aur şl.4iafui; 1840 In lata dyş.; 2040 
Actualităţi; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 
Tribuna aenconfni miştitor: 2240 TV 5 
Europe; 22.3» Serial a Santa Barbara ;
23,15 Repriza a treia a Emisiune sportivă: 
0,4# Jazz — club.

MARŢI, 21 F E B R U A R

T V R  1
7.00 TVM •  Telematinal: 84# Ea

prima oră: 9,15 Serial * Santa Barbara 
(reluare); 1045 Limbi străine; 1145 Cine- 
mat^rafaii de artă (r); 12,55 Desene ani. 
mate; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR laşi; 
1545 TVR Cluj-N.; 16,00 Actualităţi; 
16,10 Fii tu însuţi ; 17,00 Convieţuiri J
1840 Totul despre muzică (cs); 18,30 De
sene animate; 10,00 Clio; 19,30 Serial •  
Fata şi băieţii; 20,00 Actualităţi a Me
teo e Sport; 20,45 Telecinemateca; 22,40 
Reflector ; 2345 Actualităţi; 0,25 Aferidia. 
OA dansului

T V R  2
740 Ea prima oră; 9,15 Oca de mu

zică; 10,00 Telejf si « Worldnet: 10,30 
Magazin — satelit; 1140 Desene animate;
12.00 Teatru liric (r); 1248 Documentar;
14.00 Actualităţi; 14,10 Planetarii * Emi
siune pentru copii; 1540 Limbi străine 
(r); 16,00 Desene animate; 1640 Serial « 
Fiicele doctorului; 17,00 Măseaua de min. 
te ; 17,40 Serial * Aur şi noroi; 2040
Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale; 21,00 
TVM * Mesager; 21,30 Intre da şi nu;
22.00 TV5 Europe ; 2240 Credo; 23,45
Eurogel.

MIERCURI, 22 FEBRUARIE

T V R  I
7,0# TVM * Telematinal; 840 Ea 

prima oră; 9,15 Serial a Santa Barbara 
(reluate): 18,20 Desene animate; 11,50 Mo
da Pe meridiane (NBC); 12,20 Serial (r) 
•  Aur şi noroi; 1448 TVR Iaşi şi etaj. 
Năpoea ; 1649 Magazin sportiv; 1745
Alfa şi Omega; 1848 Muzică populară; 
1840 Desene animate; 1948 Timpul Eu. 
ropei; 194» Serial * Fata şi băieţii; 20,00 
Actualităţi; 20,45 Serial * Dr. Quinn (ep, 
38); 21,45 Noi frontiere; 2245 Sfinx (cs): 
22,55 Confluenţe; 23,25 Actualităţi; 23,45 
întâlnirea de la miezul nopţii.

T V R  2
740 Ea prima oră; 9,15 Ora de mu

zică; 10,08 Telejurnal * Worldnet; 10,30 
Caleidoscop; 11,30 Desene animate; 1240 
Gong (r); 1340 Magazin satelit; 14,10 Se
rialul serialelor; 1640 Desene «nuna. 
te; 1648 Serial * Fiicele doctorului;
17.00 Mini.ec» •  Emisiune de educaţie 
ecologică ; 17,48 Serial * Aur şi noroi ;
18,30 Emisiune in limba maghiară ; 20,00 
Actualităţi; 204» t f t p t i  muzicale ; 2140 
TVM •  Mesager: 214» Pro Memoria;
22.00 TV 5 Europe ; 2240 Serial * Santa 
Barbara; 23,15 Orizonturi.

JOI, 23 FEBRUARIE
T V R  1

7,00 TVM * Telematinal; 8,30 La 
prima oră; 9,15 Serial. * Santa Barbara 
(reluare); 10,05 Limbi străine ; 11,85 Seria] 
Aur şi noroi (r); 12,45 Desene animate; -

14.00 Actualităţi ; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Nâpoca; 1640 Divertisment internaţional; 
1740 Milenlum; 1845 Desene animate; 
1940 Medicina pentru toţi; 1948 Serial •  
Faţa şi băieţii; 2840 Actualităţi * Me
teo * Sport; 20,45 Serial •  Om bogat, 
om sărac; 21,40 Reflecţii rutiere ; 2248 
Studioul economic; 23,45 Actualităţi; 845 
Serial # Familia Patliser (ep. 9).

T V R  2
7,00 La prima oră ; 9,15 Ora de mu

zică; 1040 Telejurnal * Worldnet; 10,30 
Documentar; 11,30 Desene animate;
12.00 Documentar CFI ; 12,45 Magazin;
13,30 Confluenţe (r); 14,00 Actualităţi;
1440 Magazin social; 15,00 Limbi străine 
(r); 16,00 Desene animate; 1640 Serial •  
Fiicele doctorului; 17,00 Ceaiul de la Ora 
5; 19,80 Emisiune in limba germană; 
2040 Actualităţi; 21,00 TVM •  Mesager ; 
2140 Formula 3 (cs); 22,00 Cinematogra
ful de artă * Film; 23,45 Eurogo] * Ma
gazin sportiv.

VINERI, 24 FEBRUARIE

T V R  1
74» TVM * Telematinal; 840 La 

prima oră; 9,15 Serial * Santa Barbara 
(reluare); 1048 Desene animate; 104» 
Curcubeu; 1148 MTV * Gr cat est Hits ; 
1240 Serial (r> * Aur şi noroi; 14,18 TVR 
Iaşi şî CIuj-N.; 1645 Din temea atace. 
rilor ; 16,45 Pompierii Vă informează!; 
1749 Emisiune în limba germană; 1840 
Pro Patria ; 1940 Serial m Câsa Eliott (ep, 
23); 2048 Actualităţi * Meteo * Sport; 
20,45 Tezaur Mcbrte ; 214» Film; 2345 
Viaţa parlamentară; 23,35 Actualităţi; 0,05 
Surprize muzicale; 0,55 Cinematograful de 
noaite, ;

T V R  2
7,08 La Prima oră ; 9,15 Ora de mu

zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 11,30
Desene animate; 12.00 Simpozion ţr); 
12,58 VideocHpuri; 13,05 Vârstele pcticu. 
iei (r); 1440 Actualităţi; 14,10 Varietăţi
internaţionale; 1549 Arena ; 1648 Desene 
animate; 16,30 Serial •  Fiicele doctorului;
17.00 Bursa invenţiilor; 20,00 Actuali
tăţi ; 2140 TVM * Mesager ; 21,36 Ritmuri 
muzicale; 22,00 TV 5 Europe ; 2240 Muzi
ca e viaţa mea; 23,00 Film.

SÂMBĂTĂ, '25 FEBRUARIE

T V R  '  1
740 Bună dimineaţa de la». Iaşii; 

840 Bună dimineaţa de in Cluj_N.!; 9,00 
Tlp-top, mint-top ; 1046 Serial * Reîntâl
nire cu Black Beanty (e*. 4); 1040 Pas 
cu pas; 11,25 Vârstele peliculei; 12.20 
Cronograf» ; 14,00 Actualităţi; 14.10 ORA 
25 — TRANZIT TV ; 18,45 Teleenciclope. 
dia ; 19,30 Actualităţi; 20,00 Film serial 
•  Columbo: 214# A 45-a ediţie a Festi
valului cântecului italian de la San Remo. 
Transmisiune directă.

T V R  2
8,00 întâlnirea de sâmbătă; 13,00 Est 

meridian magazin ; 16,00 Desene animate; 
I64O Serial * Fiicele doctorului (ep. 66); 
174» Serata muzicală TV; 2048 Pariaţi
pe campion I (cs); 21,30 Planeta Cinema
—» 100 ; 22,00 Tenis; 2240 Serial a Santa 
Barbara (ep, 104y. 845 Jaz* — magazin.

DUMINICA, 26 FEBRUARIE

T V R  1
8.00 Bună dimineaţa 1; 9,00 Arlochino;

1848 Serial * Fantastica familie Mellop 
(Australia, 1992); 1040 Lumină din lumi
nă; 1140 ViaRi satului; 1340 Melodii 
populare j 1448 Actualităţi ; 14,20 V'JDEO- 
MAGAZIN; *7,58 Serial S.F. « Star
Trek — Generaţia următoare; 1845 A 
doua Românie; 19,15 Robtogo (cs;) 28,00 
Actualităţi: 28,45 Pitei a Căsătorie pe 
bârtie (Anglia, 1901); 22,15 Actualităţi;
2249 Duminica sportivă; 2345 Gate de
cernării premiilor Cesar.

TV R  2
8.00 5x2. Magazin duminical; 13,00

Serial (r) •  Dr. Quinn; 14,00 Actualităţi; 
1445 Tenis * Finala turneului masculin. 
„Eurocard Open" (direct); *748 Serial 
Fiicele doctorate* i *748 P«ts Rte ; 20,(X. 
Maeştrii; 21,00 TVM a Mesager; 21,30 
Descoperirea planetei; 2245 La puterea 
a doua ; 2348 Serial * Santa Barbara
(ep, 105); 23,45 Mari momente ale circu
lui de mâine (r). ’
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18 FEBRUARIE j

6,35 Desene animate; 
12,30 Ecrle, Indiana (sa.);
13.00 Toţi o îndrăgesc pe’
Jnlia (s); 13,30 Prinţul 
din Bel-Air (s); 14,05 Casa 
Plină (s); 14,35 Cine e şe
ful aici? (s); 1540 O fa. 
mflîe puternică (s); 16,45 
A-Team (s.a.); 17,50 Se
rial •  Beverty Hills,
18.45 Meirose Place (s);
19.45 Ştirile serii; 2145; 
Show.ul de 100 000 DM;
23.00 Da, vă rogi (r);
1.00 Sâmbătă noaptea (di
vertisment); 240 însurat 
şi cu copii (sit. corn. 
SUA); 240 Alte 9 epi- 
soade (sit. corn.).

18 FEBRUARIE

740 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 1840 Fle
care volum (mag.); 10,30 
Nu doar moda (mag ); 
1100 Afacere Încheiată 
(mag.); 1140 Comisarul 
Scaii (s.p.); 12,45 Forum 
(show); 14,80 Ştiri; 11.25 
Cotidiene; 14,40 Prieteni 
(mag.); 16,25 Avanpre
mieră; 17,90 D.a.; 1840 

Power Rangers (s); 18,30 
Da.; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs); 28,00 Roata 
marocului (cs); 21,00 TG 5 
— ştiri; 2145 Circulă 
Zvonul (show); 21,40 
Champagne (show); 8,00 
Gommapi.uma (show)

18 FEBRUARIE -

7,00 Seriale • Filme ; 
9,45 Superhuman Samu
rai-, (s); 10,45 Super Bas
chet •  Liga NBA; 11,p  
Super magazin matinal; 
12,10 Fiim (r); Pistol goi 
2 /2 ; 13;50 Alex â ţiganca 
(C8. SUA); 15,40 Fast 
Forward (film, SUA); 
17,50 Totşd sau nimic 
(cs); 18,45 Ştirile serii;
1940 Ban a Fotbal Bun. 
desliga 18; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Film 
Bohhy, spaima Vastului 
(co. Austria, 1965};' 008 
Sex mortal (thrîller SUA,- 
1991); 1,40 Film * Ma
gicianul Bolid ini (SUA).

18 FEBRUARIE

640 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 8,30 Hello A- 
ustria, hello Viena; 940 
Europa Journal; 1040 
Videomoda; 11,00 Rotonda 
(talkshow); 12.00 Super 
shop; 13,00 Magazin 
NBC; 1440 Azi — re. 
partaje de pe glob; 15,00 
Săptămâna în hockey a 
NHL; 16,00 Golf • Cam
pionatul european Volvo, 
PGA; 1740 Formula unu 
(do): 18,08 Magazin a
Schi; 18,30 Ciclism aus
tralian; 19,00 Azi — In. 
formaţii; 20,30 Ushuaîa 
(do); 2140 Dateline — 
Informaţii la zi*

18 FEBRUARIE

9,30 Ski a lp in  a F urano , 
Japonia; 11,00 Ski a lp in
* Are, Suedia; 12,06 Bl ..
tlou a C.M. — Anthoiz 
(d); 13,00 Ski * Sărituri 
de la trambulină; 1540 
Biatlon a C.M. — Ant- 
holz (rez.); 15,30 Ski e..
tistic a C.M. de ia La 
Clusaz. (d); 18,00 Ski al
pin (magazin); 1940 Ski 
artistic a C.M. (rez.); 19,30 
Biatlon a CM — Anthoiz 
(r); 21,80 Patinaj viteză
•  CM. de sprint de la 
Milwaukee (d); 2240 Că
lărie a Cupa Mondială 
de la Bruxelles, ziua 2 
(d); 0,00 Patinaj viteză

18 FEBRUARIE

7,00 30 mii. de prieteni 
(r); 9,3$ Bibi şi prietenii 
săi (cs); 1045 Mag. eco
nomic: 12,10 tn obiectiv 
Europa; 1345 Ce istorie 
(cs); 13,45 Jurnal elveţi
an; 14,05 Orizonturi; 15,00 
Actualitatea africană; 
16.00 Mag. sportiv; 17,10 
Genii ta iarbă (cs); 17,45 
Descurcăreţii (cs): 18,15
FrancofoUI ia Montreal 
18,45 Campionul (cs); 1940 
Jurnal TV5; 2040 Jurnal 
elveţian; 2140 In numele 
Tâtâluî şl al Fiului (se. 
rial); 22,00 Jurnal F2; 
22,40 Alternativa
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19 FEBRUARIE

6,15 Desene animate; 
10,08 Program religios; 
10,55 Team Disney (dese
ne animate); 12,25 înapoi 
în trecut (s. SF); 13,30 
Tropical Beat (s.p.); 14,20 
Cine e şeful aici? (s); 
15,20 Reportaje Disney 
(desene animate); 1545 
Muntele vrăjitoarelor (f. 
SUA, 1974); 17,25 Bleste
mul Panterei Roz (co. 
Anglia, 1983); 19,45 Ştiri 
• Sport •  Meteo; 21,15 
Tata.i o stafie! (e©.,
SUA, 1990); 22,50 Spiegel 
TV (magazin); 23,40 Alia
ţii pleacă din Berlin (ma
gazin); 1,00 Kanal 4 a 
Muzică mai specială.

19 FEBRUARIE

7,30 Ştiri; 10,00 Frontie
rele spiritului; 10,45 S 
Continente (do); 1140 fa 
compania călătorilor cu L 
Colo (do); 13,00 Simpsonii 
(s); 13 30 Supcrolasament 
(show); 14,30 Gwnmapi- 
uma (show); 14,45 Dumi
nică plăcută (show); 19,15 
Bunicul Felice (s): 19,45
Bună seara (show); 21,00 
TG5 — şUri; 21,30 Fiîn
23,30 Rotocalco (show);
8,00 Nu doar moda (mag.); 
0,30 Fiecare volum (mag.);
1,15 îngerul (mag.); 1,45
Cotidiene (r); 2,16 Misi
une imposibilă (s); 3,30
Nu doar moda (r); 440
Chioşcul de ziare.

19 FEBRUARIE

745 Seriale * Desene 
animate; 840 Tânărul
Indiana Jones (s/r); 940
Ce clasă ai! (co., Anglia, 
1972); 11,45 Arşiţă şi
vânt (w. Germania/Aus- 
lria, 1964); 13,30 Fata din 
Moorhof (film, Germania, 
1958); 1546 Şocul amoru. 
iui (co. SUA, 1988); 17,10 
Black Fox : pe viaţă şi 
pe moarte (f. TV, SUA, 
1993); 19,05 Roata noro
cului (cs); 20,00 Ştiri a
Meteo * Sport; 20,15 
Ran * Fotbal show Bun- 
desliga « Campionatul 
italian ; 21,15 Setea răz
bunării (melodramă. Ger
mania, 1993); 23,20 Discu
ţie în turn; I45 Nomă. 
rătoarea inversă (f, SF. 
SUA, 1968)

19 FEBRUARIE

640 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 10,00 Săptămâ
na în afaceri; 11,00 Desti
naţii de vacanţă! 4148 
Amintiri de ieri şi de azi: 
„Amelia Earhart"; 12,00 
Super show; 14,00 In 
jurul lumii cu clasa I 
(do); 14,30 Maeştri ai
jocului — fotbal; 15,00 
Azi — Informaţii; 16,60 
întâlnirea cu presa; 18,00 
Basebali — „Major Lca- 
gue“; 19,00 Cal în acţiu. 
ne; 19,30 55 Culture;
20,30 In jurul lumii cu 
clasa I (do); 2140 Video, 
moda; 21,30 Frontal (ma
gazin german); 23,30 Că. 
clism australian; 0,00
Show boarding; 8,30 Bas
chet NCAA; 148 Ştirile 
nopţii.

19 FEBRUARIE

9,30 Ski alpin •  Fura
no, Japonia a Slalom u. 
riaş masculin (rez.); 1140 
Biatlon * C.M. -— Ant- 
holz. Italia. Ştafetă mas
culin (d); 12,15 Ski * Să
rituri de la trambulină, 
Vikersund — 1 (d); 14,00 

-Biatlon * C.M. do Ia 
Anthoiz, Italia. Ştafetă 
feminin (d); 15,80 Ski ar
tistic * CM. de la La 
Clusaz — finală acroba
ţii (d); 16,30 Ski « Sări. 
turi de la trambulină (în. 
registrare); 1840 Ski al
pin •  Furano, Japonia, 
Slalom masculin (roză; 
1940 Călărie * Cupa 
Mondială de ia Bruxelles, 
ziua 3 (rez.); 2148 Pati
naj viteză 8 C.M. Re 
sprint de la Milwaukee

19 FEBRUARIE

740 Mag. olimpic; 9,05 
Jurnal canadian; 945 Bibi 
şi prietenii săi; 11,00 Ti
neri solişti; 1145 Em. 
muzicală F2: 13.05 Refe. 
rinţă (talkshow); 13,45 
Jurnal elveţian; 14,05 
Şcoala fanilor fdiy.); 14,45 

Grădina animatelor (mag.); 
16,45 Mag. automobilistic;
17,00 Jurnal TV5; 17,10 
Lumea arie a voastră 
(var,); 18,42 Weekend
plăcut (ril *940 Jurnal 
TV5; 2040 30 miUoane 
de prieteni (div,); 20,30
Jurnal elveţian; 2149 7
din 7 (informaţii); 22,00 
Jurnal F 2; 22,40 Steaua 
Nordului (film. Franţa, 
1982), cu S. Signeret; 0,40 
Jos măştile.
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SC —  APROTERRA —  SA SIMtRlA

LÂ CELE MAI SCĂZUTE PREŢURI:
Piese de schimb auto, tractoare, rulmenţi, acumu

latoare, anvelope etc. .
I Preţurile practicate de S.C. APROTERRA S.A. 
I SIMBRIA hi general sunt tnai mici cu 10—15 la sută 
J decât preţurile practicate pe piaţă.
V Pentru edificarea potenţialilor cumpărători, re- 
\ dăm doar câteva din preţurile practicate :
\  •  ACUMULATOARE ROMBAT 12x45 AH —
: eesoa .ie». ■
1 •  ACL M ULATOARE ROMBAT 12x55 AH —
l 69 950 Iei
1 •  ACUMULATOARE ROMBAT 12x66 AH —
’ 85 674 Iei.
J •  ACUMULATOARE ROMBAT 12x150 AH — 
\ 177 483 lei.
ţ Acumulatoarele se livrează încărcate si se asigură 
ţ garanţie I an pentru gama 15—66 AH şi 6 luni pen

tru cefe de 150 AH.
Scrviceui pentru âcuinulatoare în perioada de ga

ranţie este asigurat la sediul S.C. APROTERRA S.A. 
SIMERIA, fiind singura unitate de desfacere abilitată 
de ROMBAT BISTRIŢA, pentru service.

•  ANVELOPE 155x10.
VICTORIA — TUBE — LESS — 55 815 tei/buc.

•  ANVELOPE 165/70x13 
VICTORIA — TUBE —LESS — 58 565 lei/buc.

•  ANVELOPE 175x14 
VICTORIA — 60 193 lei/buc.

•  ANVELOPE 650X16 pentru ARO — 88 300 tei/
buc.

•  ANVELOPE 650 x 16 pentru ARO — 111 744 Iei/ 
buc. — DANUBIANA.

•  ANVELOPE 750 R*6 — 147 086 lei/buc. — 
PLOREŞTI, toate dimensiunile de anvelope pentru 
autocamioane, tractoare etc.

Lă anvelope se asigură garanţie de 6 luni în con
diţii de exploatare normală.

S.C. APROTERRA S.A, SIMERIA este în măsură 
să vă asîgnre toate utilajele agricole pentru orice tip 
de tractor. - \-

Tot Ia S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA, vă pu 
teţi adresa pentru procurarea de electrozi, pietre de 
polizor, organe de asamblare, cuie construcţii, carbid, 
Hehid de frână, antigel etc.

Pentru convingerea dumneavoastră, vă invităm ia 
depozitele noastre din oraşul SIMERIA, str. Depozi
telor, nr. I, în oraşul CAl.AN. str, Furnalistului, nr. 
14, fn oraşul LUGOJ, Calea Buziaşului, nr. 6, cam 
VÂRFURILE, sat LAZURI, jud. ARAD, şi în jud. 
TIMIŞ Ia GOTTLOB, in incinta S.C. AGRqMEC.

Se pot oferi relaţii ia tel.: 054/66042»;
661090. FAX: 054—661091.
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CURSURI DE CALIFICARE 

S.C FORMARE PROFESIONALA 
„P R O F E S I A — 22 — IMPEX” SJLL.

Deschide la 1 martie 1995, ora 16 — Ia 
Grupul Şcolar Minier Deva — cursuri de cali
ficare pentru : contabilitate, secretariat, comerţ, 
alimentaţie publică, auto, servicii, construcţii, 
mecanică, electrotehnică etc. înscrieri zilnic la 
Grup Şcolar Minier Deva, Clubul Copiilor Hu , 
mdoara, Grup Şcolar Minier Petroşani, Grup 
Şcolar Chimie Orăstie, Grup Şcolar Căian şi 
Şcoafa Generală l Brad. ,

IMPORTANT — numai „PROFESIA4* este 
autorizată s? elibereze ACTE DE STUDII RE
CUNOSCUTE în ţară şi străinătate. Are 1629 
absolvenţi încadraţi în unităţi de stat sau pri
vate, din ţară şi din f ranţa, Germania, Canada, 
Australia şi Israel. (6032)

I.C.E. FELIX F.C.E. S.A. DEVA
Bdul Decebal, bl. R, parter, tel./fax 054— 

612236.. »
Produce şi comercializează calculatoare fa-1 

miliale HC 91, HC 2000, calculatoare personale! 
PC 386, 486, calculatoare de buzunar şi de H  
rou cu imprimantă, televizoare şi video Gold- j 

, . star, receptoare de satelit, telefoane şi caseto- i
\ * Ioane digitale, alarme auto, monitoare, apara- j
V î tură electronică.
s
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j j ACŢIUNEA LINCO — ITA ROMÂNIA
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B a n k c o o p  S .A . D e v a
Vinde la licitaţie Următoarele :

Apartament 2 camere, bdul N. Bălcescu, M. 15,

Apartament 2 camere, AI. Romanilor, bL 24,
\ ap. 20.

\ ap. 34.
S •  -Lada 120© S 5—HD—6*4. 

\

s

•  Ford Taunus 20—HD—01 BMW.
ţ: #  Audi 80 4—HD—8892 şi autocamionetâ NYSA. ţ

Garsonieră compusă din o cameră, bucătărie, \ 
hoi, baie, balcon, situată in Deva, str. Libertăţii, bL i 
L ap. 75. I

§  Apartament cu trei camere situat in Deva, 
Bdul Iii. Bălcescu, bl. 15, ap. 82.

4) Apartament cu doiţă camere situat în Dţva, J 
str. M. Eminescu, bl. Ci, ap. 18. ţ

Apartament 3 camere, Hunedoara, bL Al, ap. 
IA et. l.

r  #  Un grajd situat în comuna Bârsău, sat Bârsău 
(fostul (JAP Bârsău).

•  Apartament cu două camere, situat in Deva, 
str. Aleea Muncii, bl. AB 17, ap. 57.

•  Apartament cu două camere, situat în Deva, 
str. Minerului, W. 36, ap. 12.

6) Apartament cu două camere, situat în Deva, 
str. Aleea Armatei, bl. 2, ap. 4.

f #  Apartament cu două camere, situat în Deva, 
cartier Gojdu, bi. E5, ap. 72. Un autoturism Dacia 
1310 Breafe.

•  Apartament cu două camere, situat în Deva, 
fartier Micro 15, M. 50, ap. 42.

Licitaţia ar« ioc în data de 24 februarie 1995, oră 
SL ia sediul Judecătoriei Deva, Biroul executori jud*.
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S.C. PANICOR S.A. HUNEDOARA 
ANUNŢĂ;
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VODMAROM IMPEX BAIA MARE
Vinde băuturi alcoolice 
•  Vodcă, rom, rachiu etc.
Baia Mare, telefon si fax 662—421754. j

4606029)!

1 !
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SOCIETATEA COMERCIALĂ GENERAL] 
TRANS. S.A. PETROŞANI

Cu sediul în Petroşani, str. Livezeni,\ 
nr. 12. j

Vinde în condiţii avantajoase mijloace j 
de transport din toate categoriile. ' *

Relaţii la tei.: 054 — 542040; 542041 \ 
sau la sediul societăţii.

* INSCRIPŢIONĂRI OS MATfftltt 
PUBLICITAR

♦  pneuri * sfilouri ♦
* bricheta # j

♦  scrumiere *
♦pahare etc.
*

ISOOIimtşoajg 
BUM, Eminescu to «s, 

,, teb: 05840,19^
Fa* 056-ţ»04i0S

S.C. QUASAR ELECTR0 S.R.L.
Deva Bd.Decebal Bl.R Tel/Fax 614261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
f Televizoare color M e g a v is lo n  ,

G oldstar, S am su n g ,F h ilip s
Instalaţii complete de satelit 
Videoplayere şi videorecordere 
Toată gama de produse electrocasnice 

R o w e n ta ,P h ilip s  ^
Aragaze S a m u S  (SatuMare) 
Frigidere si congelatoare Arctic 
Maşini de spălat automate de Cugir şl

D aew oo ■ :-

Scoaterea Ia licitaţie a următoarelor mij-l 
loace fixe: ■ ; ; : !

•  Autofurgoa (autoduba) 2,5 t SR 131; |
•  Remorcă auto; *
•  Presă călcat halate; I
•  Presă călcat guler cămăşi; j
•  Maşină de facturat; j
•  Maşină terminal T.P.D.; j
•  Autofurgon (autoduba) 4^ ţ  SRD 6.135.!
Licitaţia are k>c la sediul societăţii în fie- |

care zi de joi a săptămânii intre orele 10 —i4. • 
Informaţii suplimentare Ia tel.; 713556,| 

713339. (606027)
I \b -
I«
I

3 ZILE DE VIS LA VIENA
(pentru 2 persoane» - .

Vă puteţi îndeplini unul din visele dumneavoastră. 
Firma ITA România S.R.L., reprezentantul şi tistri. 
M oral pentru zona Transilvania al halvarinei LIN
CO, oferă firmelor care cumpără produsele LINCO 
posibilitatea petrecerii unor zile de neuitat la Tiuia

CE TREBUIE SA FACEŢI

La cumpărarea de la distribuitori, noştri- aonal!, 
din oraşele Satu Mare, Cluj Napoca, Oradeai Tărgu 
Mureş şi Deva * halvarinei Li SCO, pentru fiecare 20 
baxuri de halvariaă cumpărate, primiţi un bilet de 
tombolă. Flecare bilet vă oferă posibilitatea partici
pării Ia tragerea ta sorţi, deci posibilitatea câştigării 
premiului Acesta va fi trimis prin poştă, recomandat, 
pe adresa firmei noastre: ITA IOMAîBA S.Ĥ L- str.

, Rănduneielor, nr. 15, RH—390©, Satu Mare.
Mai puteţi câştiga:

/ Lacul O & premii): telefon de birou, Panasonic.
Locui Bl (4 premii): ceas de perete ITA.
Menţiuni (18): umbrele.
Acţiunea începe ia 1 februarie 1995 şi se îndw- 

ie ta 30 aprilie 1995.
Informaţii suplimentare ia tel. 061/716645 şi 061f 

716653 — firma ITA România SRL.

( _

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Rentabilitate maximă 
» Risc minim

INVESTIŢIE OPTIMA ÎN : ’ 1'
F M O Al .

•  ceftificat de investitor SAF1 — comi
sion 4 Ia sută ^

•  pensie privată SAFI — comision l la
siită

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

D E V A’

I

r

S.e. CASIAL S A. DEVA — CHIŞCÂDAGA 

* Organizează în ziua de 23. II. 1995, ora ift. 

LICITAŢIE

pentru aprovizionare cu echipament de . 
ţie Si de lucru. (666036)

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. 
BUCUREŞTI

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

(lângă Termocentrală)

rii:
Angajează personal în următoarele mese-

Dulgheri, zidari, betonîşti şi lucrători de 
drumuri şi poduri.

Informaţii suplimentare la tel.; 61416#, 
613220 — interior 18 sat» direct la sediul uni
tăţii. (666637)j
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I ANIVERSĂRI
•  Azi, când prinzi în 

! b̂uchetul vieţii al 20-lea
I trandafir, dragă Alin, pă- 
i tinţii Rodica, Emil şl fra

tele Marius îţi urează cu 
multă dragoste sănătate, 
fericire şi mulţi, mulţi ani!

(607063)

VANZARI- 
CUMP ARĂRI

•  Vând tractor U650 şi 
remorcă, stare ireproşabi
lă. Informaţii la telefon 
615435, după ora 16,3®.
- (6703)

•  Vând maşină pop-corn. 
pe gaz. Tel. 629269.

(6708)
•  Vând fân, 150 lei/kg, 

puieţi pruni, faguri arti
ficiali, galerii perdele. 
Deva, telefon 620607.

(6709)
•  Vând mobilier came

ră de zi. Tel. 622598.
(6713)

•  Vând televizor color 
fcllcrom. Deva, .tel. 618492,

(6721)
•  Vând apartament cen

tral, trei 'camere, sau 
schimb cu două, conve
nabil. Telefon 621553.

(6707)
•  Vând casă, garaj, a- 

nexc. Deva. Informaţii 
la telefon 624635.

(6705)
• Cumpăr apartament 3

-4 camere, tel. 616449,
după ora 19.

(6693)
•  Vând vitrină frigori

fică (250 1), gen vitrină în
gheţată Marş, cu sticlă în 
partea superioară,: tempe
ratură reglabilă, roţi. Tei. 
641088. : (6727)

•  Vând Volkswagen (6 
locuri plus benă)‘, neîn- 
rnatriculabil. Tel. 628167.

(6728)
•  Vând piese Opel Man

ta şi uşi Golf. Simeria, 
Teilor 8. (6729)

•  Vând casă, şase ca
mere, Valea Boholtului, nr. 
160, (6734)

•  Vând antenă satelit şi
cărucior copil 626431, după 
era 15.  ̂ (6735)
' •  Vând 'amplificator nou 

Aiwa 2 X 10® W şi mini- 
radieeasetofon Panasonic, 
autorevers. Tel. 624345.

(6731)
•  Vând casă In com. 

Cristur, 139 bis, jud. Hune
doara. Informaţii telefon 
064/367627.

(6655)
•  Vând casă, în Sime 

ria, str. I. -Hodoş, nr. 13
' (zona „Marmura"), încăl

zire cu gaz metan şi apă 
CUrentă, (6678)

•  Vând (schimb) apar
tament 4 camere, etaj 4, 
hol central, zona piaţă, cu 
apartament 2 camere, de
comandate. Tel. 617344.

(6677)
•  Vând garsonieră con

fort I, mobilată. Brad, tel. 
650270. (6673)

m Societatea „Ga 
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează vân
zarea — cumpărarea 
apartamentelor, case
lor, terenurilor. Cum
părătorii sunt serviţi 
gratuit. (5885)

•  Vând (schimb) apar
tament 4 camere, etaj I, 
<N. Bălcescu, cu două ca- 
‘mere. Ţel. 622340, cfupă 
'ora 19. (6659)

•  Vând casă, grajd, a- 
nexe, grădină, în localita
tea Crişcior (lângă' Brad);

str. Subpietroasa, nr. 7, 
jud. Hunedoara, ocupabi- 
lă imediat. Informaţii şi 
la telefon 054/611284, De
va. (6296)

•  Vând apartament 2 
camere, ultracentral, de
asupra magazinului Ti
neretului. Tel. 617925. :

(6290)
•  Vând talon Seat Ma

laga. Informaţii telefon 
612016. (6646)

•  Vând calculator PG_
AX 286, 386 Dx şi 486 SLG, 
cu monitor color. Informa
ţii la telefon 611564, între 
orele 9—15 şi 615707, între 
orele 18—20: (6719)

•  Vând apartament ex
cepţional, 3 camere, etaj 
I, suprafeţe deosebite, ideal 
firmă. Deva, tel. 625174.

(6717)
•  Vând casă, în roşu, 

demisol, parter, etaj, Si
meria, central. Informaţii 
telefon 660639.

(6730)
•  Vând sifonerie şi 

chioşc metalic alimentaţie 
publică, transportabil, 5 
mx3,5 m. Tel. 660959.

(6716)
•  Vând teren intravilan, 

Deva, str. Prelungire Vul
can, posibilităţi apă, ga
ze, Telefon 628443.

(6733)
• Vând proprietate,

ultracentral, compusă din 
.casă şi teren 1000 mp, ideal 
privatizare. Deva, 625083, 
625493. (6738)

•  Vând PG 286., monitor 
color, liard, 40 mega, ac
cesorii, imprimante A3 si 
A4. Telefon 627524.

s (6739)
•  Vând apartament 2 

camere, central, în Hune
doara. Relaţii la telefon 
729356, —< Hunedoara şi 
543590 — Petroşani.

(6740)
•  Vând gater cu una 

pânză orizontală, motor 
electric 380 V. Pasca'Da_ 
vid. Pianul de Jos, str. 
Horea, 23, telefon 316, 
jud. Alba.

(6041)
•  Vând chioşc şi maşi

nă pop-corn. Tel. 622441.
(6751)

• Vând casă, în Hărău,
nr. 202 , cu anexe. Tele
fon 623545. (6748)

•  Vând apartament 4
camere, zona pieţei, Deva. 
Informaţii telefon 611903, 
după ora 16. > (6746)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, .cen
tral, cuier hol, covor per
san. Telefon 620095.

(6732)
•  Vând teren arabil şi 

păşune, in zona Haţeg. 
Tei. 611772, Deva.

(6723)
• Vând gospodărie ţă

rănească, în Hălmăgel. De
va, telefon 624145,

(6699)
• Vând furgonetă TV,

stare foarte bună, motor 
Braşov, nou, în'rodaj, sau 
schimb cu Dacia camio
netă, plus diferenţă, ARO 
244, motor Braşov. Tele
fon 618446. (6759)

•  Vând garsonieră, zo 
na complex studenţesc Ti
mişoara. Tel. 617312, Deva.

• Vând tractor U 65®, 
stare perfectă, fabricaţie 
1993. Telefon 625100.

(6770)
• Vând pian vienez Pe- 

troff, motor D-115 (trei 
pistoane). Telefon 651933,

(605006)
•  Vând urgent Dacia

1300. Deva, telefon 621515, 
sau 617885. (6045)

•  Vând cdnvenabil ca
zan ţuică, 50 litri, şi ru- 
lo'tă comercială (închiriez) 
Telefon 713652. (6391)

•  Vând casă. Haţeg, str.
M. Eminescu. nr. 21, tel. 
715068. (6399-

‘ •  Vând apartament 3 
camere, decomandate, 
ultracentral, preţ informa
tiv 11000 mărci, negocia
bil. Informaţii telefon 
711181, după ora 18.

(6389)
•  Vând camionetă Bar- 

cas, stare bună, cu piese 
de schimb. Tel. 713841.

' ; (6388)
•  Vând casă, Hunedoa

ra (gaz, apă, grădină), preţ 
negociabil. Rotarilor, 115.

(6387)
•  Vând VW Bus, moto

rină, ARO 10, plus. re
morcă. Tel. 717129.

(6386) -
•  Vând pavilion apicol,

nou. Informaţii Pestişu 
Mare, nr. 56, sau ia tel. 
721160, după ora 18. (6385)

•  Vând Lada 1200, stare
foarte bună. Tel. 714328, 
714770. (6383)

•  Vând casă cu gaze, 
garaj, grădină. Carol Da- 
vila, 34. Telefon 711334.

(6384)
•  Vând apartament 4 

camere, în spatele Cate
dralei. Telefon 716547.

(6382)
•  Vând Dacia 1310, 1989,

Germania, apartament 4 
camere. Hunedoara, te
levizor Diamant, maşină 
spălat nouă. Tel. 720201. ‘

(6368)
• Vând apartament 2

camere, zonă centrală. Hu
nedoara. Relaţii telefon 
729254. (6375)

•  Vând maşină Skoda S 
100, , preţ convenabil. In
formaţii -telefon 716091,

(6370)
•  Vând casă, sat Ruşi, 

comuna . Bretea, Română, 
preţ convenabil. Relaţii, 
Hunedoara, sţr. Eroilor, 
nr, 7, bloc 30, ap. 17. Fa. 
milia Constantinescu.

(6380)
•  Vând terenuri intra

vilan, pentru construire 
casă şi construcţii indus
triale. Informaţii telefon 
614109, după ora 17. (607057)

•  Vând loc casă, Deva,
lângă „PECO" Zsok. Tel. 
621262. (607061)

•  Vând teren arabil, 
2500 mp, posibilitate pen
tru privatizare. 628080.

(607*62)
• S.C. MARGRAN S.R.L.

cumpără orice cantitate de 
miere. Tel. 068/271632, sau 
277005. ' - (605485)

•  Vând teren pentru
livadă, 7 Bohcăt. Cumpăr 
talon Fiat Ritmo. Telefon 
616727. (607060) .

•  Vând fân, Deva, tel,
611407. _ (6721)

•  Vând societate co
mercială si cablu electric 
FRY, tel. 613064. (6706)

•  Vând apartament 2 
camere, central, telefon 
618218, orele 18—20.

(6662)
•  Vând 12 t fân, la Băita,

Deva, tel. 617217. (6720)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez casă cu gră
dină, localitatea Hondol 
Relaţii, Deva, tel, 624729.

(6617)
•  Qflut garsonieră pen

tru închiriat. Tei. 612460, 
după ora 16,

(6697)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră cu
apartament două camere. 
Informaţii Orăştie, Prica- 
zuhli, 76/5. (5446)

•  Schimb apartament 2
camere, parter, zonă cen
trală, cu apartament 2—3 
camere, etaj. Tel. 626920. 
------ ' -----  .. (6718)

•  Schimb - ' apartamen t 2
camere şi garaj, cu apar
tament 3—4 camere, vând 
autoturism Dacia 1300,
pentru piese de schimb. 
Tel. 628633. (6714)

•  Schimb (sau vând) 
apartament 2 camere, Bu
cureşti, cu apartament 2—
3 camere Deva. Telefon 
62808a (6684)

•  Caut asociat societa
te, cu spaţiu comercial. 
Deva. 614904.

(6681)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Mişu Luppa anunţă 
transport persoane (reetifi- 
eare), joi, 23 februarie — 
Turcia, joi, 2 martie ' — 
Turcia. Telefoane 612166, 
714352 si B.T.T. Deva.

(6043)
•  Ofer contracte în

Israel, dulgheri, fierari, 
zidari. Informaţii telefon 
625533. (6761)

DIVERSE

o Adresez mulţumiri şi 
gratitudine personalului de 
la secţia Cardiologie a 
Spitalului Deva, doctori
lor Mara loan şi Străuţ 
Nicolae, doctorului Ba- 
sarabă Mircea, de la In
stitutul Inimii Cluj-Napo- 
ca, pentru înaltul profe
sionalism dovedit în tra
tarea mea. De asemenea, 
mulţumesc conducerii ad
ministrative, conducerii 
sindicatului şi colegilor de 
la Termocentrala .Mintia, 
pentru gestul de omenie 
de care au dat dovadă, în 
momentele de grea încer
care pentru mine, Aron 
Liviu. (6744)

•  S.C. Start C.A. TV 
SRL Hunedoara anunţă 
intenţia de majorare a ta
xei de instalare la 60 000 
lei şi a abonamentului 
de 1200 lei/lună.

(6381)
•  începând cu data de

16. II. 1995, şi-a început ac
tivitatea S.C. Nora Marcel 
Impcx SRL. (6387) .

•  Pensionari căutăm ti
neri cu serviciu, să ne 
dăm în întreţinere. Infor
maţii zilnic, Hunedoara, 
strada Trandafirilor, • nr.
7. ap. 22, orele 13—18. .

(6587)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie spe
cială de serviciu, * elibera
tă de Siderurgica Hune
doara, pe numele Păiuş 
Gheorghe. O declar nulă
' Y : . ; (6392)
•  Pierdut diplomă de 

bacalaureat, eliberată de 
Liceul Teoretic Hunedoa
ra, pe, numele- Lupuîescu

-Adrian, O declar nulă.
/ ; ( 6 3 9 0 )

• Pierdut . certificat în
matriculare, CCI Hune- < 
doara, J 20/602/1991. 11
declar nul, (6379)

COMEMORĂRI

•  Pios - omagiu, şi 
neştearşă amintire la 
6 săptămâni de Ia 
incredibila trecere în 
eternitate a iubitului 
si inegalabilului nostru 
NAGY IULIU (PITI) 

Slujba de pomenire 
are loc astăzi, oră 9, 
la Catedrala Ortodoxă 
din str. A. Iancu, De
va. Lacrimile noastre 
şl florile eternităţii îi 
vor străjui mereu mor
mântul. Familia.

(6754)

•  S-au scurs 6 săptămâni 
• de la incredibila şi ne
dreapta plecare în eter
nitate a dragului nostru 
soţ, tată, socru şi bunic,

VASILE HETEŞ,
Parastasul — duminică, 

19 februarie 1995, la Bi
serica Ortodoxă din com. 
Bretea Mureşană.

(6726)

• Au trecut 6 luni de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a fost 
un sot si fiu bun,

IOAN DUDUIA
Te vom iubi veşnic şi 

ne va fi întotdeauna dor 
de tine. Soţia Sorina.

(6637)

•  Cu sufletele îndure
rate, soţia Jeni, fiica Anda 
şi cumnaţii Adina şi Al- 
bert anunţă împlinirea a 
şase săptămâni de la dis
pariţia fulgerătoare a 
celui care a fost- un bun 
soţ, tată iubitor şi prieten 
drag,

MUNTEAN RADU
îl vom păstra veşnic în 

amintire.
(6764)

•  Cu adâncă du
rere, familia Muntea 
anunţă parastasul de 
6 săptămâni, dumini
că, 19 februarie, la 
Catedrala Ortodoxă, al 
nepreţuitei

ANA MUNTEA
Fiica şi soţul mul

ţumesc tuturor celor 
care le-au fost ală
turi. (6724)

•  Pios omagiu şi 
neş.tearsă amintire la 
trecerea a 6 săptămâni 
de la fulgerătoarea 
dispariţie â dragului 
nostru : V

ADAM  MIHUŢ 
Comemorarea are 

loc duminică, 19 fe
bruarie, ia Biserica 
din Herepeia. Dum
nezeu să-l odihnească! 
Familia. (6675)

D E C E S E

•  Familia profund 
îndoliată de decesul 
celui care a fost, mi
nunatul soţ, tată şi OM 
de aleasă nobleţe su
fletească,

RADU BÂLAN, 
mulţumeşte numeroşi - 
lor hunedoren; care 
au participat la în
mormântare, tuturor 
acelora care cu inima 
şi cu gândul l-au con
dus pe drumul fără 
de întoarcere.

• Colegii de la 
MACON Deva sunt 
alături de Eory La- 
dislau, la greaua pier
dere suferită prin 
moartea soţiei 

IDA EORY
(6146)

. •  Suntem alături 
de, familia ESry , la 
greaua pierdere sufe
rită prin moartea celei 
care a fost

IDA EORY 
Adriana, Luana şi 

Lajcsi Szots.
(6*46)

• Familia îndure
rată anunţă încetarea 
din viaţă a celei care 
a fost o soţie, mamă, 
bunică, soră, cumna
tă iubitoare,

IDA EORY 
Nu te vom uita 

niciodată. înmormânta
rea are Ioc azi, 18 fe
bruarie, ora 13.

(6745)

•  Sincere condolean
ţe familiei Eory, la 
greaua durere prici
nuită de încetarea din 
viată a dragei.

IDA
Familia Kovacs.

(6745).

•  Părinţii loan şi 
Elena, fraţii Cornel şi 
Livrea, cumnata Je 
nica, nepoţii Do
rin, Mariana şi Dani 
anunţă cu mare du
rere moartea nemi
loasă a celui care a 
fost un om de ome
nie, un ziarist devo
tat moţilor, născut în 
satul Dupăpiatră, ac
tualmente stabilit în 
Zalău,

TRAI AN IGREŢ
Toţi acei care l-au 

cunoscut sunt rugaţi 
a lua parte pentru a j  
conduce pe ultimul 
drum, fără întoar
cere. înmormântarea 
are loc In oraşul Za
lău, azi, 18 februarie, 
ora • 14. Dumnezeu 
să-] odihnească în 
pace !

Colectivul Secţiei 
de Boli Infecţioase a 
Spitalului Judeţean 
Deva anunţă cu ne
mărginită durere de
cesul asistentei şefe a
seeţiei, ■ o

IDA EORY
Suntem alături de 

familie şi o asigu
răm de toată compa
siunea noastră.

(6763)

• Familia Szovarsky 
este alături de priete
nul Eory Ladislau, la 
durerea pricinuită de 
pierderea celei caro 
a fost

IDA. *
(6756)

•  Cu adâncă du-' 
rere, familia Teotoea- 
tos anunţă moartea 
fulgerătoare a bunei 
şi neobositei soţii şi 
mame,
" l  ESATEHfNA 

(CATi>: <': ■ 
TKOTOCATOS

•Fie —ca sufletul şi 
spiritul său să ne fie 
pururea exemplu,' 

Pumnezeu s_o pri
mească şi s-o , odih
nească acolo de unde 
a fugit grija şi întris
tarea. înmormântarea 
va avea loc în Bucu
reşti, duminică, 19 fe
bruarie 1995, ora U, 
Ia Cimitirul Mănăstirii 
Mărcuţa.

(6395)


