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Pe teritoriul județului 
Hunedoara intilnim și 
astăzi, intr-o stare m ii 
bună sau mai proastă de 
conservare, documente In 
piatră ale celor două ca
pitale d acice — August a 
Traiana Sarmizegetusa, 
construită după cuceri
rea Dacie; de către ro
mani și Sarmlregetusa 
Regia — capitala lui De- 
cebal din Munții Șureanu 
— Orăștiei. Sînt docu
mente materiale unicat 
in l ara noastră româ
nească. care vorbesc mal 
mult decit orice tratat 
despre formarea poporu
lui nostru. Mexicanii, e
giptenii. sirienii, grecii 
etc.. ca sâ nu mai vorbim 
de alte popoare dezvol
tate. și-au conservat și 
valorifie.it extraordinar 
trecutul lor istoric, si-au 
deschis tras-e turistice de

CUVINTUL LIBER
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Prin amabilitatea dlui 
Iosif Cibian, procuror țcf 
adjunct la Procuraturj 
locală Deva, președintele 
circumscripției electorale 
nr. 9 Orâ-știe. slntem In 
măsură astăzi să aducem 
la cunoștință cititorilor 
noștri ceea ce s-a făcut 
și se va întreprinde aici 
In această campanie elec
torală.

• Prin decizii ale pri
măriei. la Orăștie au 
fost stabilite un număr 
de 12 s?cțli de votare, 
din care una la unita
tea militară din localitate.

• Au fost afișate lis
tele electorale. Deocam
dată la sediul primăriei, 
urmind ca acestea să fie 
expuse și la sediile sec
țiilor de votare.

• La Orăștie. numărul 
cetățenilor cu drept de 
vot este de 15 950.

• Listele definitive cu 
candidații la funcțiile de 
consiiier șt primar vor fi 
stabilite după perioada 
destinată formulării și

Serial cu apariție simultana la București, Timișoara, Craiova, Deva și Constanța.

Ne acuză propria istorie, domnilor!

S.O.S. — Sarmizegetusa Regia
vizitare. Dar ce nu au 
făcut spre a-1 înfățișa 
cu decență și. deopotrivă, 
cu mindrie I I-a noi a 
existat un început de 
conservare pe care nu-1 
datăm că era pe vremea 
odiosului și a „acadcmi- 
cienei" salo. Ne gindim 
ia capitala Daciei din 
Munții Orăștiei. zăpoi. fon
durile s-au terminat. Țara 
a început să sărăcească. 
După Revoluția din De
cembrie — nici o spe
ranță de reluare a lu
crărilor.

Ia sfîrșitul anului tre
cut. o comisie a Asocia
ției Oamenilor de Știință 
din România a efectuat

depunerii contestațiilor, 
respectiv 10—20 ianuarie. 
Reamintim că termenul 
de soluționare a contes
tațiilor este pînă la 23 
ianuarie.

De la președintele cir
cumscripției electorale nr. 
7 Hațeg. dl Iosif Pop, 
procuror la Procuratura 
locală Deva, am aflat că :

• La Hațeg nu sînt 
probleme deosebite pri
vind campania electorală 
pentru alegerile locale. 
Primăria colaborează foar
te bine și sprijină con
sistent această amplă și 
importantă acțiune.

• Au fost aprobate 8 
secții de votare, două si- 
tuîndu-se in unități mili
tare.

• Listele electorale au 
fost afișate la toate sec
țiile de votare.

• 7896 — acesta este 
numărul celor ce au drept 
de vot.

• Deocamdată nu s-au 
primit contestații.

o anchetă pentru a vedea 
care este starea actuală 
a monumentelor de aici. 
Iată ce se spune in Ape
lul — S.O.S. — adresat 
Președinției. Parlamentu
lui șl Guvernului Româ
niei : .Vestigiile arheolo
gice din Munții Șureanu 
— Orăștiei reprezintă un 
obiectiv de importanță 
națională primordială și 
de deosebit interes știin
țific universal.

Considerăm insă de da
toria noastră să semna
lăm că starea actuală de 
conservare și valorificare 
a acestor vestigii este 
total necorespunzăloare. 
amenințind cu degradarea

LA DEVA

VA AVEA LOC DECERNAREA PREMIILOR 
PRIMILOR 10 SPORTIVI DIN ROMANIA 
Șl UN ATRACTIV SPECTACOL ARTISTIC

Spectatorii deveni și din împreju
rimi au prilejul să participe vineri, 21 
ianuarie a.c., în Sala Sporturilor din 
Deva, la un spectacol sportiv și artistic 
inedit ; decernarea premiilor primilor 
10 sportivi ai României urmată de 
spectacolul

„STELELE GIMNASTICUL. 
$1 ALTE STELE' 

cu participarea unor renumiți ar
tiști bucureșteni. organizat de Gazeta

sporturilor și Oficiul județean de sport. 
Deva este gazda acestui atractiv 

spectacol datorită faptului că Hune
doara se află între primele trei jude
țe din țară, ca urmare a rezultatelor 
obținute de sportivii români in anul 
trecut, iar sportiva nr. t a României 
este gimnasta

LAVINIA MILO$O\ICI 
de la Clubul sportiv „Cetate" De

va. (S. C.).COPII AI NIMĂNUI?
S-au realizat multe lu

cruri bune și frumoase la 
Casa de Copi. din
Baia de Criș. Multe, cu 
ajutorul organizației ,Me- 
decins du Monde". Dar nu 
mi-am propus să trec în 
revistă, să fac un proces- 
verbal de inventariere a 
obiectelor din dotare. E 
suficient să vezi un dor
mitor. bucătăria, ori gru
purile sociale spre a-ți da 
s^.ama că investițiile pen
tru -schimbarea" decoru
lui, a vieții copiilor de 
aici au fost mari. Cum 
sînt păstrate insă mobilie
rul. instalațiile electrice și 
sanitare, aparatura din clu
buri. este insă o altă po
veste. într-una din zilelo 
acestei luni am intrat pe 
poarta școlii. O gheață 
groasă, întinsă pe toată 
suprafața curții — semn 

și distrugerea lor imi
nentă. Lucrările de res
taurare și consolidare au 
fost întrerupte de un de
ceniu. prin sistarea finan
țării. Factorii naturali 
acționează distructiv a
supra monumentelor. in 
care se continuă săpătu
rile pentru investigații 
fără măsuri de protejare 
și consoRdare, datorită 
lipsei de fonduri. I,a a- 
cestca se adaugă și con
dițiile insuficiente de su
praveghere și pază ; ac
cesul este necontrolat, 
starea și integritatea pie
selor sînt nesupraveghea
te.

Fața de cele de mai

că de multă vreme zăpa
da n-a fost curățată — 
„atenta" la echilibrul nos
tru. Dl director Valentin 
Vîrvoni ne spune, cu sin
ceritate. de la bun înce
put. că centrala termică 
nu funcționează. Practic, 
lucrările au fost terminate 
de S. C „Condor" S.A. De
va. dar nu funcționează 
pompele, iar un injector 
are motorul ars. Noroc 
cu caloriferele electrice 
care salvează situația. Nj 
de mult s-au terminat aici 
lucrir.le de igiemzar» 
s-au făcut reviz.’i ș: repa
rații care au c s<at ’WOO' 
lei. Dar cum te pă .trează 
ace.-te d>tări 7 .Din Păca
te. po*dbilități de a păstra 
nu avem. Intră cine cum 
vrea pe poartă, deoarece 
nu avem paznici" — ne 
spunea dl director.

sus arătate, reținindu-ne 
cu greu strigătul de ma
ximă îngrijorare, facem 
un stăruitor apel pentru: 
— promovarea de urgen
ță a unei legislații spe
ciale în vederea declară
rii ansamblului monu
mentelor istorice dacice 
de aici precum și a me
diului înconjurător ca 
Rezervație Națională, cu 
toate măsurile ce decurg 
de aici ; — asigurarea
mijloacelor de organizare, 
materiale și financiare, 
în vederea elaborării și 
realizării unui proiect na
țional de protejare, sal
vare, investigare, restau
rare, conservare și valori
ficare științifică pluridis
ciplinară.

MINEI. RODEA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Probleme mari fac însă 
conducerii școlii — și nu 
numai — elevii asistați. 
Cine sînt de fapt acești 
elevi ? Cei care, după ce 
au absoR-it clasa a Vili-a 
la Casa de Copii din Baia 
de Criș. au plecat la licee 
ori la școli profesionale 
din alte localități, dar care 
neavînd alt cămin se re
întorc in vacanțe aici, de 
unde au plecat. Cele 7 te
levizoare cite avea instituția 
au fost dezmembrate rînd 
pe rind, fiind acum doar 
piese de muzeu, numeroase 
paturi șt noptiere au fost 
rupte cu sălbăticie. din 
pernele de burete au făcut 
jocuri de artificii. Influen
ța celor reintorși aici asu
pra elevilor mici este ne-

ESTERA ȘINA

(Continuare în pag. a 2-a)
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FLASH !|
0 STUDENȚII IN SE

SIUNE. Pentru studenții 
de la institutele de învăță- 
mint superior din Petro
șani, Hunedoara și Deva, 
emoțiile primei sesiuni de 
examene din acest an uni
versitar au inccput. Va fi 
o perioada de aproximativ 
o lună. Materia diverselor 
discipline nu este, deloc u
șoară, iar exigențele ca
drelor didactice sînt tot
mai mari. Le dorim din
toată inima baftă ! (M. B.).

0 SFINȚIRE. La Bi
serica liomano-Catolică din 
Călan a fost sfințită o pla
că in memoria cetățenilor 
germani din localitate de
portați in Rusia. (V. N.).

0 SIMPOZION. La Școa
la Normală ..Sabin Drăgoi" 
din Deva a avut loc sim
pozionul „Poetul nepere
che1 organizat de către 
Biblioteca Județeană, In
spectoratul Școlar Jude
țean și dedisat împlinirii 
a 112 de ani de la naște
rea lui Mihai Eminescu. 
Au vorbit oameni de cul
tură : Radu Ciobanu, Du
mitru Susan, Ana Maria 
Mărilă, Valeria Stoian. 
Simpozionul a fost in k'țit 
de o expoziție de carte 
organizată de Biblioteca 
Școlii Normale si de audi
ții muzicale pe versurile 
marelui poet. (M. B.).

0 ’INDE Si NT ETICHE
TELE? In prea multe ca
zuri, lucrătorii din comerț 
„uită" să afișeze prețurile 
la produsele puse tn vin- 
zare. Cauzele sînt ușor de 
ghicit. In asemenea situa
ție au fost găsiți recent 
și cei de la magazinul 
„Romarta" (confecții și în
călțăminte femei) din Com
plexul Comercial Central 
Deva. Ia restaurantul „Re
tezatul" din Hațeg existau, 
insă etichete cu prețuri. 
Da, dar nu erau conforma 
cu dispoziții le legale. 
(V. N.).

O FELICITARE INE
DITĂ. Dl loan Joldca din 
Brad, peste măsură de mul
țumit pentru tratamentul 
și preocuparea medicilor 
și asistentelor de la Bala 
Sărată din Deva, le adre
sează o mulțumire in ver
suri.: „In județul Hune
doara/ Vin bolnavi din 
toată țara/ Jos la Deva sub 
cetate/ Unde-s băile săra
te / Șt să vezi doctorii, 
frate/ Toți muncesc din 
zi In noapte/ Ca să le dea 
sănătate/... Unde pune șefu 
mina / Parcă a dispărut 
reuma..." (M. B.).

0 AMENZI. Pentru ne
regulile și abaterile consta
tate, Corpul de Control Co
mercial al Prefecturii a 
aplicat in ultima perioadă 
amenzi in valoare de 
156100 Ici. (V.N.).

O PtINE PENTRU S.1- 
TENI. Cele trei brutării ale 
„Consumcoop* Geoaglu pun 
zilnic la dispoziția cetă
țenilor din comunele Geoa- 
giu, Romos și Balșa pes
te l 000 kg piine „Dîmbo
vița". De o vreme. încoace, 
se coace piine și din făină 
adusă de oameni, pornln- 
du-se de la realitatea că 
in hambarele gospodarilor 
se află importante canti
tăți de griu (T. B.),
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1 Pentru unii agricultori.
I din păcate cam prea 
4 multi. iama este un ano
’ timp de pauză. în vreme 
\ ce alții. mai harnici. cu 
î ambiție și chemare spre 
? lucrarea cu răspundere a 
’ pămintului. nu-și îngăduie 
L deloc pauze. Din această 
4 a doua categorie face 
) parte și dl Orban I.aszlo. 
1 care conduce de peste 
( două decenii activitatea 
i pom jeluitorilor de la Sec- 
J ția din Peșteana a Sta
I țiunii pomicole Geoagiu. 
t El este un adevărat oro
? ftisionj>t în meseria ce-o 
J practică, meritele fiindu-i 
L recunos< ute in zonă da- 
4 torită producțiilor mari 
J și constante de fructe — 
\ peste 15 tone la ha — 
4 ce le obține din livada 
} care ocupa atei 62 de
> ha.
ț Ca un bun g ă-r-odar ce 
l este. dl O. L. se preocu- 
J pă ca ii producția de fruc- 
1 te a acestui an să se si
L tueze la un nivel cores- 
i punzător posibiiitătilar
> reale ale livezii. Ce a fă- 
| cut si face în acest scop? 
4 Din rei..țările interlocuto- 
t rului am retinut că a
I cum. în anotimpul iernii. 
4 pomii primesc o scrie de 
’ îngriiiri necesare pentru 
1 ca rodul să le fie bogat. 
i pe măsura lucrărilor apli- 
/ cate. Intre altele, o aten-
> ție aparte s-a acordat
ț fertilizării. aplicindu-se
4 cîte 500 kg îngrășăminte 
) la ha. Apoi. multa gri- 
J jă există pentru efectua

rea tăierilor. lucrarea
. respectivă fiind realizată 
J pc o suprafață de 10 ha. 
ț cei 15 angaiati sezonieri 
4 continuind acțiunea a- 
/ mintită pînă la finalizire.

Pentru ca munca să le ‘ 
fie spornică. acestora li l 
s-a asigurat prepararea i 
și servirea unei hrane ’ 
ieftine și consistente. E- \ 
vident. preocupările po- I 
micultorilor vizează. la 
vremea lor. și celelalte I 
lucrări cum sînt : stropi
rile. arăturile și săpa
tul pe rînd.

Asemenea acțiuni. după I 
cum am văzut în aceste 
zile. se desfășoară și în 
livezile fermelor pomico
le ale societătdor comer
ciale cu profil agricol din 
Deva și Sintandrei. ceea 
ce ne dă o rază de spe
ranță că in acest an vom 
avea să punem pe masă 
și fructe indigene. nu 
numai din cele venite 
din imoort.

Patrimoniul pomicol al 
iudetului continuă în -ă 
să fie în mare suferință. 
lucrările din livezile Dcn- 
sușului. Peșteana și din 
alte zone pomicole ale 
iudetului nostru aflîn- 
du-se sub semnul întrc- 
bării.

Nu încape nici o în
doială că ncodihna de 
acum a ponticultorilor 
sau. după caz. lipsa lor 
de participare și acțiune l 
se vor regăsi. concret. în 
modul cum vor rodi li- 1 
vezile. in profitul sau i 
pierderile realizate. pre- 4 
cum și în abundenta sau 
lipsa fructelor de pe pia- 1 
ță. Să nu uităm nicioda- l 
tă că și in cazul pomi- i 
rultorilor este valabilă ’ 
zicala pe care unii o a- j 
plică iar alții o ignoră. I 
potrivit căreia Dumnezeu / 
iti dă. dar nu-li bagă 1 
și-n sac l

NKO) tE TÎRCOB l

— Dlc Ioan Barbu. cu 
șef al Corpului de control 
comercial al Prefecturii. ce 
ne puteți spune despre sta
rea comerțului liunedo- 
rean din ultima perioadă?

— Vorbind despre co
merțul dm județul nostru. 
despre felul cum s-a des
fășurat în decembrie 1991 
și prima parte a acestei 
luni. este necesar să spun 
că el s-a- menținut în a
ceeași notă pe care noi o 
considerăm nesatisfăcâtoa- 
re.

— Pc ce se bazează a- 
ccastă afirmație ?

— Pe cele 172 de con
troale efectuate în unități 
de stat și particulare din 
Brad. Simcria. Călan. Orăș- 
tie. Hațeg. Deva. Petro
șani. I.upeni și Vulcan. 25 
de controale au fost fă
cute împreună cu Poliția. 
Garda Financiară și orga
nele sanitare.

— Care sînt concluziile 
acestor acțiuni ?

— Prima și cea mai 
importantă este aceea că 
se menține o slabă aprovi
zionare a populației cu 
produse alimentare de
• *•*•*•*•*•*

bază. S-au constatat șl se 
constată frecvente goluri 
șl. ceea ce este mai rău. 
de durată în aprovizio
narea cu ulei. zahăr. brîn- 
zeturi. lapte. făină. carite 
și preparate din carne etc. 
Aceeași situație este și în 
sectorul legume-fructe.

— Cunoașteți în schimb 
din celelalte. negative. a
dică. Dati-nc cîteva de 
ultimă oră.

derată rezonabilă. și aici 
s-au constatat multe goluri 
în asigurarea fondului de 
marfă de sezon. In ceea 
ce privește aprovizionarea 
cu articole metalo^chimce. 
noi o considerăm slabă.

— Dincolo de faptul că 
aprovizionarea este așa 
cum este. după părerea 
noastră. în comerț se men
țin mullc. foarte multe ne
reguli. Din constatările dv.

Comerțul—aceleasi metehne!
> 5

— Magazinele alimentare 
nr. 1.3. 5 și 74 din Brad. 
nr. 1 și 3 din Simeria. 51 
Hațeg. 92 și 69 Deva. nr. 
2 Călan. cele de legumc- 
fructe nr. 1. 2 și 4 Brad.
10 Simeria... Dar cite nu 
sint!

— Despre aprovizionarea 
cu confecții. încălțăminte 
și metalo-chimice. ce pu
tem spune ?

— Deși aprovizionarea 
cu confecții. încălțăminte 
și textile poate fi consi-

• *•*•*•*•*•*•

care sînt cele mai frec
vente ?

— La ora actuală. co
merțul hunedorean. dar 
nu numai el. se confruntă 
cu o accentuată stare de 
incorectitudine. Desigur. 
abaterile diferă de la un 
magazin la altul. de la o 
localitate la alta. dar atît 
în comerțul de stat. cît 
și în cel particular. fac 
numitor comun o seamă de 
încălcări ale legislației 
în vigoare. Este vorba.

*•*•*•*•*•*»*

AMARUL PREȚ AL NESĂBUINȚEI
• O invitație 
îmbibate de 

cicatrici in suflet

Piine cu .. .
rimați

N-am văzut în ultima vreme prea multe specia
lități de panificație in magazinele de piinc. Se parc 
insă că cei care fac piinc pentru localitățile din îm
prejurimile (ălanului au introdus ceva cu totul deo
sebit : franzelă în interiorul căreia s-a copt și un 
cirnaț. Să fie o glumă ? -Surpriza" a avut-o dl 
Liviu Bunta din Bretea Română. nr. 94. care ne-a 
expediat .corpul delict". însoțit de următoarele pre
cizări : -Nu mi-am putut imagina că piinea se vin
de cu... cîrnați. La Brutăria din ( ălan plouă cu 
cîrmați ? Am cumpărat-o in 3 ianuarie 1992. de la 
magazinul sătesc din Bretea Română".

Nu pare a fi o neglijență. ci mai degradă spe
cialități pregătite doar pe ntru... cunoștințe. ori pen
tru consum propriu. V-au prisosit. domnilor cocători 
de piinc. de vreme ce le-ați trimis și pe rețeaua de 
desfacere ? Nu vă costă totuși prea mult aseme
nea „mărinimie" ?

• Prietenul cel fals 
ce silit în stare mințile 
crimi grele ce lasă 
limpede pentru părinți.

Intr-o seară. M. II. din 
Vulcan. o fată drăguță. în 
vîrstă de 17 ani. a auzit 
sunînd cineva la ușa apar
tamentului. S-a dus în gra
bă să deschidă. In prag 
stătea Nicolae Manea. un 
individ pe care îl cunoștea 
vag.

— Sorin te așteaptă jos. 
in colțul blocului — i-a 
spus omul din ușă.

— De ce n-a urcat sus?
— Nu știu. A zis să-ți 

spun să vii cu noi la 
d.scotecă.

— Mă îmbrac și cobor 
imediat. s-a bucurat fata.

M II. nu și-a făcut pro
bleme din faptul că n-a 
ve^it prietenul ei. Sorin 
Nicula. s-o invite la dis
tracție și. după citeva mi
nute. a ieșit din bloc I-a 
văzut în colțul clădirii pe 
Sorin Nicula. pe cel ce 
sunase la ușă și încă un 
ins. Ioan Aurel Andrei. 
Au pornit-o toti Patru spre 
discoteca din centrul ora
șului. Pe la mijlocul dru
mului. N. Manea a venit 
cu Droounerea :

— De ce sâ mai mer
gem nînă la Casa de cul
tură ? Cumpărăm ceva 
băutură si mergem la mine 
acasa. Aduc din vecini un 
magnetofon si ne distrăm 
d’i^ă pofta in'mii.

Nici de data aceasta 
M. II. n-a intrat la idei.

dubioasă • De 
alcool ? • La- 
• O concluzte 

pcate din pricină că era 
cu prietenul ei. cu Sorin 
N. adică. Ar fi putut bă
nui. cel puțin. că. ori
cum. singură. cu trei băr
bați. într-o locuință străi
nă. nu poate fi un cadru 
pentru lucruri cinstite. ci 
mai degrabă. pentru fante 
oribile urîte. Fapte asu
pra cărora cei trei s-au în
țeles mai devreme. în 
compania băuturii consu
mate la localurile „Tic — 
Tac" și „Tirnave" din loca
litate.

Ajunși în apartamentul 
lui N . M„ cei trei bărbați 
s-au pus pe băut. A gustat. 
se pare. și M H ceva. La 
un moment dat. Sorin N. 
a invitat-o în cealaltă ca
meră să-i spună ceva con
fidențial. S-a dus fără să 
bănuie ceva. Cînd au a
juns acolo. prietenul — 
cuvîntul trebuie pus în 
ghilimele — i-a poruncit 
scuut:

— Dczbracă-te !
Fata s-a opus. dar o 

palmă puternică a prăvă
lit-o peste patul ce se afla 
aici. Sorin N. s-a nă
pustit asupra ei ca o fia
ră. a dezbrăcat-o cu forța 
și a avut-o. După el au 
urmat ceilalți doi. poftiți 
chiar de cel pe care fata 
11 avea scump în suflet. 
Orgia a ținut toată noap-

tea și a îmbrăcat felurite 
forme inventate de mințile 
înfierbîntate de alcool ale 
celor trei. Ca să se su
pună. brutele au amenin
țat-o cu cuțitid. cu topo
rul și cu o lamă de ras cu 
care i-au crestat pielea în 
mai multe locuri. ca s-o 
îmniedice să strige. A doua 
zi Sorin N. și I. A. Andrei 
au plecat. iar N . Manea a 
adormit buștean. Fata a 
vrut să ple~e și ea. dar 
usa de la intrare avea o 
yală ce nu se putea des
chide fără cheie. Atunci a 
sărit pe geam — noroc 
că apartamentul se afla 
la etajul întîi — și s-a a
runcat în brațele mamei 
care. încă de dimineață. o 
căuta cu disnerare. A iz
bucnit în hohote grele de 
plîns. iar pe obraji lacri
mile îi curgeau șiroaie. 
Erau hohote și lacrimi ale 
nesăbuinței sale. ale prea 
marii ușurințe cu care a 
acceptat compania unor 
bărbați. chiar dacă pe u
nul îl considera — în mod 
eronat. cum se vede — 
prieten. De unde conclu
zia — valabilă pentru ti
nerele fete și părinții lor 
— că nu trebuie să accen
te orice fel de invitații. 
iar părinții să vegheze cu 
mai multă grijă asupra 
odraslelor lor cu fustă. 
Numai astfel pot fi evita
te fapte bestiale cum este 
și cea pe care v-am rela
tat-o. stimați cititori.

TRAIAN BONDOR

bunăoară. de puiierea in 
vînzare a unor mărfuri 1 - 
gradate sau cu termen d■ 
garanție depășit. Numai in 
ultima perioadă. noi am 
scos din vînzare asem..- 
nea mărfuri în valoare de 
aproape 40 000 lei. dc la 
magazinul alimentar nr. 10 
și Cofetăria 100 din lh I. 
alimentarele 92 și 69 D— 
va. legume-fructe nr. 1 i 
plăcintăria 90 din Hat■ . 
etc.

Există apoi practica pa 
tronilor de a «J declari 
corect adaosul comercial. 
Un exemplu în acest sens 
este si cel de la Asociati t 
familială „Prietenia" Petro
șani unde patronul. dom
nul Vasile Popescu. nu a 
declarat că practică un i- 
daos comercial de li" ) la 
sută. Pe lingă aceasta. 11 
patron se aprovizionai cu 
produse de la magaz ncl 
de stat cu amănuntul. co- 
mercializ.indu-le anoi 
preturi mai mult decit d 
ble. Cumpăra. de exemplu. 
un nulovăr pentru bărbați 
cu 1 620 lei și îl vind 1 
cu 3 250 lei. iar un pulov ar 
pentru femei îl vindea .i 
1 750. dună ce îl cumn; 
rase de la stat cu fl70 1 . 
Cazul nu este nici ne de
parte singular. Tată h. . i
un alt fel de eludare 
legii. Tosîf Moldovan d î 
Petrila. patronul S.C. ..Cur
bul de aur". vindea 1 * r 
prin puncte ambulante 
Va'ea Jiului fără a a', i 
aprobarea legală Pe lin i 
aceasta. nu avea corn 
nPat la organele fise . - 
ad-iocul comercial iar nro- 
rlusoip rvnu*^n nu+°an av. 
or;ce nret. din moment 
nu aveau nici iînnt j f. •

1aa/i ipj
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(Urmare din pag. I)

Sarmizegetusa Regia |

AFLĂM DE LA 
CAMERA 

DE COMERȚ 
ȘI INDUSTRIE

• Societate comerc 
lă din Olanda oferă ca 
fea boabe fasole usca 
tă. gin. cacao. ciocolata. 
conserve de carne dr
oaie și fulgi de ovăz. Ia 
preturi accesibile.

A 
(
I
5
I
I

• Firmă din AngF I 
oferă instrumente muzi . 
cale. produse cosmetice I 
p .-ntru sugari (săpunul ' 
creme. pudre). scutece i 
electrocasnice. mim 1
computere portabile. ge
neratoare electrice de 
5 500 kW șj țigan 
MARLBORO.

Informații supliment.' 
re la Camera de Co 
mert și Industrie a iu 
detului Hunedoara. cu 
sediul în Deva str. 1 
Decembrie. nr. 35.

I
|

i

COPII AI NIMĂNUI ?

I I 
I I 
I 
I I 
I

In acest sens propu
nem ca prim-obiectiv și 
de maximă urgentă Com
plexul Sarmizegetusa Re
gia. cerlnd Includerea lui 
pc lista de priorități ab
solute ale UNESCO pen
tru Convenția Patrimo
niului Mondial. deoarece 
prin valoarea comunică- 
rn. acest vestigiu înscrie 
spiritualitatea dacică in 
circuitul universal al vre
mii. oferind informații 
importante pentru Isto
ria culturii sl elvlliza- 
ti-lr.--

Apclul este semnat de 
președintele Asociației 
Oamenilor de Știință. 
acad. Nicolae Tcodorcscu 
și președintele Comisiei 
Pluridisciplinare. dr. arh. 
Vasile Boroncanț.

S.OS.-ul este cu atît 
mai dureros. așadar. cu 
cît aduce în atenție păs
trarea valorilor istoriei 
noastre. Din septembrie. 
de cînd s-a înaintat acest 
Apel. Președinția. Parla
mentul. Guvernul tac. 
Poate. măcar acum. în 
campania electorală. ci
neva. vreun candidat la 
o funcție mare în stat. 
ne va ..amăgi" măcar cil 
o promisiune dc Interven
ția 1- -,i..»—-i<| factorilor

de resort internaționali. I 
Căci. Ministerul Culturii ! 
ș1 ministrul său. aRat te I 
afara acestor probleme. ■ 
nu a alocat în acest an | 
pentru restaurări decit g 
suma de 150 mdioane Ici. | 
împărțită la 42 de jude- ■ 
te. Mai bine s-ar aloca | 
cele 200 milioane lei ■ 
pronii se partidelor poB- I 
tlce pentru susținerea ■ 
campaniei electorale. bani I 
aruncați Pe apa stmbete). I 
începerii acțiunilor de ■ 
conservare la Sarmizege- I 
tusa Regia. Guvernul ac- ” 
tuaL dacă ar face un asU I 
fel dc gest. ar intra în J 
Istorie ’ Restul, sft riie^lă- I 
vfrșeas^ comunitatea!
mondială !

(Urmaro din pag. I)

fastă. De la cerșetorie șl 
furt. consum de alcool. 
bătăi. pînă la perversiuni 
wxuale — toate sînt po
sibile aici. Deși s-au pri
mit ajutoare. elevii mici 
sînt tot slab îmbrăcat!. pen
tru că îșl vînd ori sînt 
puși să-și vlndă hainele.

Din discuția pe care am 
avut-o cu dl primar Ghcor- 
ghe Neamtu. aflăm că in
stituțiile. oamenii comunei 
se confruntă cu probleme 
deosebite create dc elevii 
care au domiciliul tempo
rar In casa dc copil. Poli
ția este asaltată și traca
sată. deoarece se semna
lează dese spargeri. scan
daluri. bătăi. Iar cores
pondenta cc vine pc adre

sa Primăriei. conținînd a- 
mcnzile pentru călătorii 
frauduloase ori scanda^ri 
aplicate celor ce n-au alt 
domiciliu țcu toate că 
unii au plecat de multă 
vreme din comună) sînt 
numeroase.

Si totuși. ce-i dc făcut? 
O parte dintre acești copii 
au părinți în viață. Cel 
puțin pe timpul vacanței 
ar trebui să-i ia acasă. 
Este scandalos că Televi
ziunea Română n desco
perit în Timișoara. ascuns 
într-o gură dc canal. un 
copil dc la Bala de Criș 
ce avea părinții in Bra
șov. E,ste o temă dc me
ditație. Oare chiar n-au 
Dumnezeu acei părinți. a- 
celc mame ce-și abando
nează definitiv copiii ?

lată — viața o d in.i 
strează — că acești c ■ - 
ai nimănui. cînd se f • 
mari. creează problem.- 
mari. Frustrați de Pl
eoștea părinților. fără un 
cămin al lor. devin nesu- 
ciabiii. agresivi. net. .■■nlital- 
tori și chiar periculoși 
„De ce să se scrie doar 
frumos despre casch- Ic 
copii ? — era de pă re 
șeful Poliției comunal. . E 
o adevărată teroare acolo 
Sa nu denaturăm adevă
rul". Care-1 părerea Pri
măriei ? Probabil c.i 
cunoaște acolo unde n • - 
buie. noi o facem însă i 
publică : „Nu nvem nim ■ 
cu clasele V—VlH. <4 ■•• 
slstatii să fie duși .1'
aici. să fie reeducili. ;n 
tegrațl în societate '.
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IB AT.A, 
NU ARIE

RAMUL I

2 dimineața! 
îalități 
?op<-rirca 
ictei 
a spirituală 

de muzică 
r. 
nimcntclc 
rne ale 
ăminii 
îalități 
'-club , 
neul c<V>r 
ițiuni la

ia — Anglia, 
nsmisiunc 
ctă de la 
îburg 
tamond

na.
siune —
'urs

odii indră-
< 

enciclopedia

îalități

I serial, 
-acatița".
7

amina 
tivă

> artistic. 
’elc roțu, 
•Iierul alb" 
A. 1989)

îalități

ictăti 
rnaționalc

DEVA

WINICĂ,

RAMLtf .1

DEVA 
ă dimineața! 
acadabra 
i f rial 
tru copii. 
ibella"
3 
ualități 
lină din 
ină 
,a satului 
a satului... 
Jrlat (jud.
u) 
ualități
•s 
•o-magazin
;azin 
■tiv 
iță ți 
ginație 
vorbiri 
duminică
1 vrial.
LLAS"
93 
îalități 
1 artistic.
1 umbră" 
glia. 1989) 
sinica 
•tivă 
lioul 
firelor 
lalităQ- 
ru| evri-iese
București — 
ani de tea- 

idi* în 
nănia.

CMCIOOUOP UUMIMICAt 
______ 2

REFLECȚIA ZILEI
• ..Adesea, toate averile pămintului nu prețuiesc 

pentru noi cit cutare fărimă de vis avut cînd eram 
copii sau cit cutare ciob de gînd pe care îl îmbrăcăm 
fn legende și filozofii atu nci cind sin tem lăsați slo
bozi să ne întoarcem către noi înșine".

CU D.l. SUCHIANU (1895—1985)
— critic cinematografic —

• „Inteligența nu c talent intelectual. ci virtute 
murală. Inteligență înseamnă a pricepe ce nu-ți con- 
v.ne. Să înțelegi ce-ți convine, asta o poate face 
oricine"

• „Gindirca e totdeauna un act creator, căci 
a pricepe înseamnă a descoperi că ceva e altceva 
dccit credeai că este. Este America primilor navi
gatori"

• -Meritul salariatului adaugă inc( un galon la 
gloria șefului. Greșeala șefului urmează să se spar
gă. organizatoric. în capul subalternului".

• -Meritul salariatului adaugă încă un galon la 
■te supune dar cu convingerea că el e acela care 
poruncește. Rolul fem.-ii e de a porunci. avînd ae
rul că se supune".

• .Se pretinde că puterea de muncă este o 
mare calitate- Depinde. I -a proști. puterea de mun
că e un dezas.ru : o cMastrofă publică"

Selecțic de
II -IE LEAIH.I

NE-AU MURIT
V. Pirvan, mar- le nostru 

i .turic arheolog, in cartea 
sa -Getica', spune despre 
îndeletnicirea vechilor daco
români : .in tot acest timp 
viticultura a devenit prin
cipala ocupație, co^tl- 
tuind fundamentul însuși 
al existenței daco-romanllor 
fn regiunile carpatice". 
Prin anul 1173, in arsena
lul Veneției erau deja con
struite 15 galere special 
amenajate pentru transpor
tul vinurilor din podgoriile 
Transilvaniei către cetăți
le italiene. Aceste vinuri 
erau of-it de bine cotate fn 
Ducatul Veneției, incit la 
stabilirea prețurilor maxi
male, ele au fost exceptate, 
adică încurajate. Unii cro
nicari ai timpului (Roge- 
rlus, .M. Priscus) se referă 
tn lucrările lor fi la vi
ticultură, menționind că 
la venirea cumanilor și 
tătarilor In Transilvania,

VITICULTORII?
aceștia au făcut mari pagu
be „in semănături, grădini 
si vii". Totuși ci nu le-au 
distrus. Din contră, hunii 
și avarii, apreciind calită
țile vinului, obligau pe 
lomlnici să cultive viță de 
vie, să o culeagă si să nu 
lase viile .si se pirăgineas- 
că. Date și exemple pri
vind viticultura noastră 
pot continua. După revo
luția din decembrie 1989, 
o mare parte a viticultori
lor au lăsat viile :ă se 
părăginească, ultlnd repe
de că strămoșii noștri erau 
renumiți in vinuri. Neîn- 
treținerea viilor existente 
a fost oare una din con
dițiile de a intra in Euro
pa ? Ca să cumpărăm de 
la europeni, pe valută, 
posirca lor de vin ? Ce 
idee stupidă și cu această 
,J NT RARE IN EUROPA", 
idee lansată da niște go
gomani ajunși șl ci pe

MREJE
ORIZONTAL: 1) A da girul confor

mității ; 2) Intrat fn contact cu un sol 
extraterestru ; 3) Au un ideal comun ; 4) 
Cunoștlnțe avansate de limbă franceză 
(sg.) — Plase rezervate fițelor — Cuprins 
de lene ! ; 5) Instrument clasic de valoare 
— Crestătură adlncă pe răbojul vremii ; 
6) Un bun dezlegător ; 7) Sint la cuțite 
(sg.) — Confirmare concluzivă ; 8) Sistem 
de scos bătături — Rodul crud al viilor — 
E fără de pereche; 9) Termen fina] de 
concentrare ; 10) Dă arama pe față.

VERTICAL: 1) Termen de compara
ție : 2) Ordin de Incorporare; 3) întoar
cere cu bine ; 4) Indicat la distanță — 
Groasă de un țol — Tău) Doamnei ; S) 
Merge la curent continuu — Subunitate 
de desfacere a produselor ; 0) Zile de mari 
împliniri ; 7) Semnul citării — Cu valoare 
n'^minală e«nlă ; 8) Se-niilncște doar cu 
Mura — Irezistibila chemare a desttnuluJ

sflPTflMiNn

O ZI CENUȘIE
S-a topit covorul alb de 

zăpadă, murdăria c lrium- 
fătoare iar. Pătrund uneori 
in peisajul dezolant al 
zonelor dintre blocuri — 
artim tot mai pestrițe și 
ele, cu balcoane deschise 
sau închise în diferite mo
duri — containere din care 
se revarsă gunoaiele, alei 
pline de gropi șl noroaie, 
străzile noroioase cu mași
nile la fel de murdare par
cate pe carosabil și pe 
trotuare. Oamenii trec în
cruntați și grăbiți.

Cerul mă apasă, îmi 
parc că aș putea atinge 
norii plini de cenușă, res
pir aerul imbicsit. Pașii mă 
poartă spre parc... Ace
leași alei neîngrijite, urme 
ale unui parc al copiilor, 
băncile ude, rupte sau pline 
de noroi, ctțiva copil se 
joacă într-o baltă.. Statuia 
Iul Emlnescu, uitată și ca, 
pricește tristă ziua de azi.

INA DELEANU

sus. E oare necesar să 
vină, din nou, alți cumani, 
tătari, avari etc,, ca să ne 
oblige să devenim așa 
cum am fost, viticultori ? 
Cred că nu. Nu, viticul
torii noștiri nu au murit. 
Mat de grabă, cl au fost 
descurajați și aceasta ca 
să li se facă pe voie uno
ra, care trag sforile cînd 
într-o țară cînd in alta, 
spre a-șl realiza scopul. 
Cui ii dă astăzi mina să 
cumpere un vin de Comtari, 
un Murfatlar, un Muscat 
Ottonel ele. ? Numai celor 
din vîrful piramidei, parla
mentarilor șl... bișnițarilor. 
Unde eș^i tu Țcpeș Doam
ne, să faci un pic de or
dine ca să putem bea și 
noi, muritorii de rind, un 
pic de vin bun șl nu o po- 
șircă din import ? Oare ni
meni nu știe că vinul ser
vit in cantitate mică este 
și un medicament ?

ION MANOIU, 
pensionar

— Ochi în ochi ; 9) Pregătesc bucatele 
după rețete tradiționale — Monumentul 
eroiioo; 10) Remarcate In deplasare.

VASILE MOLODEȚ 
DEZLEGAREA CAREULUI

„t REIONARI" APĂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SfMBÂTA TREI UTA :
1) MATEMATICI ; 2) ACAR — LI

MAN ; 3) REPER — CURS ; 4) IRITAT
— NIT ; 5) NA — ITARI — I ; G) I —
SCARA — SL ; 7) MAT — TACITA ; 8) 
OMOR — CITIT ; 9) SARAC — TI IU ;
10) INSPIRAȚIE.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziției : 
Alb : Rd -l. Dg7, p : c7 
Negru : RdC.

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DE. SÎMBATA

I. Des l
9. Dai (el) mat
1. ... Th4 -I-,
8. c4 mat

TRECUTA s

I. ... Th3
9 g : li mat
J. ... T :g2
8. Dh5 mat

.4
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PROGRAMUL 1

• l.DO Actualltăți • 11,11) Calendarul
zilei • 11.21) Ur^olănet l SI -A • 11.50 Avan
premiera săptăniinii • 15,11) ( -opiii noștri 
— viitori muzicieni • 15,30 /Anchetă so
cială. Drumurile noastre • 16,00 Telc-
discill muzicii populare • 16,30 Emisiunea 
ni limba maghiară • 18.00 Studioul elec
toral • 19,30 Desene animate * Cartea 
cărților • 20,00 Actualități • 20,35 Repri
za a treia • 20,55 Studioul economic • 
21,25 Teatru Tv. ResOt uiri — 1 L. Ca- 
ragialc. „O scrisoare pierdută" • 23,50
Cronica Parlamentului * Actualltăți • 0,25 
Studioul electoral (II) • 0,10 Confluențe.

P R O G R A MI U L TT

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani
mate * Aventurierii spațiului • 16,10 Tra
diții • 17,10 1ilm artistic. „Căința". 
(U.R -S.S., 1981) • 19,35 Lumea sportului
• 20,30 Magazin auto-moto • 21,00 Studioul 
muzicii de cameră • 21,30 TVE Interna
țional • 22,00 T\ ' 5 Europe • 22,35 BIX 
World Service.

MARȚI, 21 LANȚ OUE

I’ R O G R A M U I, I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 TV 5 Europe * Super Cliail-
nel • 12,10 Ora dc muzică • 13,00 Inter
ferențe • 13,30 Tineri interpreți de mu
zică populară • 11,00 Actualități * Meteo
• 11,20 Tradiții • 11,50 Avanpremieră
Tv. • lj/KP Preuniversitaria • 15,30 Tele- 
țcoală • 16,00 Conviețuiri • 16,30 Salut, 
prieteni ! • 17,30 .Tezaur • 18,00 Studioul 
electoral • 19,30 Desene animate • Car
tea cărților • 20,00 Actualități • 20,35
Sport • 20,45 Studioul economic • 21,10 
Telcclncmateea. „Opera dc trei parale" 
(Germania — Franța, 1962) • 23,00 Cro
nica Parlamentului * Actualități • 23,35 
Studioul electoral (II).

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16.15 Desime ani
mate • 16,40 Documentar ș^ințific • 17,10 
Studioul de literatură • 18,10 Film serial. 
■Decalog" — IX- • 19,10 Sport — maga
zin • 19.10 Tribuna llon-eonformlștllar
• 20.00 La SEPT • 20,30 Muzica azi • 21,00 
De-alc pieței în economia Capitalei •
21.30 TVE Intemaelanal * Telejurnal in 
limba spaniolă • 22,00 TV 5 Europe •
22.35 BBC World Service ‘ Telejurnal in 
limba engleză • 23.00 TV DEVA.

MIERCURI, 22 IANUARIE

PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul 
zilei • 10,30 Film serial. „Marile familii". 
Ultimul episod • 11.10 La SEPT • 12,10 
Ora dc muzică • 13,00 V irsta a treia •
13.30 Mondo-mtizica • 14,00 Actualități • 
11,20 S.O.S. Natural • 1t,50 Avanpremieră 
Tv • 15.00 Preuniversitaria • 15,30 Tcle- 
școală • 16,00 Tragerea Pronocxprcs • 
16.10 Muzica pentru toți • 16,25 Forum • 
16,50 Cultura în lume • 17.15 Rcflec’tor •
17.35 Artu vizuale • 18,00 Studioul elec
toral • 19,30 Desene animate * Cartea 
cărților • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,15 Studioul economic • 21.10 I ilm 
serial. „Maddic și Davfd". Ultimul epi
sod • 22,15 TV DEVA • 23,05 Cronica 
Parlamentului * Actualități • 23,35 Stu
dioul electoral (II) • 23,50 Pro mustea.*

PROGRAMUL II

• 15,40 Actualități • 15,50 Desene ani
mate. „Aventurierii spațiului" • 16,20 E- 
mlsiunea în limba maghiară • 17,50 Tea
tru Tv. • .Birlic* de Tudor Mușatescu și 
Sică Alexandrescu • 20,00 Bijuterii muzi
cale • 20,30 Tribuna electorală • 21,30
TVE Iniennaeional • 22,00 TV 5 Europo * 
Telejurnal în limba franceză • 22,35 I1BC 
World Service.

JOI. 23 I XNUARIE

PR O GRAM U h I

• 10,00 Actualități • 10,20 < dcndarul 
zilei • 10,30 Worldnet USIA • Super

Channcl • 12,10 Ora de muzică • 13.00 
Oameni de lingă noi • 13,30 .lazz — ma
gazin e 11,00 Xcltialități • 11.20 Audio
vizual studio • 11,50 Preuniversitaria • 
15,20 Telcșcoală • 15,50 15, Di ,17, 18 4
16.10 \ listele pel.culei • 16,15 Serial știin
țific. „Revoluția vieții" (IN) • 17,10 Pro 
Patria • 18.00 Studioul elcctoral • 19.30 
Desene animați'. „Cartea cărților" • 20,00 
Actualități • 20,35 S p o r t • 20,45 Stu
dioul economic • 21,10 Film serial. „DAI .
I AS". Ep - 91 • 22.15 TV DEVA • 22.50 
Ci-onica Parlamentului * țdualltăți • 
23,25 Studioul electoral (II) • 23,10 Tenis.

PROGRAMUL II

• 16.10 Actualități • 16,15 Desene ani
mate • 16,35 Motor ! • 17.05 Emisiunea
in limba germană • 18.05 ( lub SF • 18.35 
( 'on^^^^'tul Orchestrei Naționale Radio • 
20.30 Tribuna elecforală • 21,30 TVE In- 
ternacional * Telejurnal in limba spa
niolă • 22,00 TV 5 Europe • Telejurnal 
in limba franceză • 22,35 BBC World Ser
vice * Telejurnal m limba engleză.

VINERI, 21 1 XNI OUE

PROGRAMEI I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 I 4lm artistic. ..Șaratoga* 
(S.U. 1937) • 12,00 X ideo satelit • 13,00
Ora de muzică • 1 1.01) Actualități • 14,20 
Medicina pentru toți • 1 1,50 Bicentenar 
Rossini • 15,05 Preuniversitaria • 15.30 
I -imba noastră • 16,00 Muzica pentru toți
• 16,20 Tragerea Loto • 16.30 Emisiunea 
in limba germană • 17,30 V ideo-ghid * 
18,00 Studioul electoral • 19,30 Desene a
nimate. „Cartea cărților” • 20,00 Actuali
tăți • 20,35 Sport • 20,15 Drumuri în me
morie • 21.15 Film serial. Tanamcra — 
Leul din Singapore". Ep. 5 • 22.15 TV 
DEVA • 23,00 Actualități • 23,15 Studioul 
electoral (II) • 23,30 Top io • 0.05 Gong!
• 0,35 Muzicoratna.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16.15 Desene ani
mate. „Aventurierii spațiului” • 11,40 Tra
diții • 17,10 Tenis • 20,00 Balet in serial
• 20,30 Tribuna electorală • 21.30 TVE 
Intei-nadonal • 22,00 T\ 5 Europe • 22,35 
HB< XX'orld Service.

S1MB.V1 \. 25 I XNI XRIE

PROGiRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața! • 10,0(0 Actua
lități • 10,10 Oglinda fermecată • 11,10 
Descoperirea planetei • 11,30 X iața spiri
tuală • 12,30 Ora dc muzică • 13.30 7 x î.
• 11,00 Actualități • 11.10 ,lu•le-elub • 
15.30 Mapamond • 16,00 „Dați un leu pen
tru Ateneu !" (I) • 17,00 Concert dc mu
zică populară • 18,10 Concertul Orchestrei 
de cameră ,A irtuozii” din București 4
19.15 Telecnelclapcdia • 20,00 Actualități
• 20,35 Sport • 20,15 Dați un leu pentru
Ateneu !“ (II) * Spectacol Rack■N'Blues.,. 
pentru totdeauna ! • 21.30 Film serial.
„Caracatița". Seria a IV-a. Ep. 1 • 23.15 
Actualități • 23,30 „Dați un leu pentru 
Ateneu!" (III) • 0,15 I ilm artistic. „I’a- 
Irick" (Australia, 1978) • 2.01) TV DEVA.

PROGRAMUL, II

• 10,00 TV DEVA • 16,00 Actualități
• 16,15 Desene animate • 16.10 Conviețuiri
• 17,10 Tenis • 18.35 Gala tenorilor • 21,00 
Armonii corale • 21,30 TVE Intemacional
• 22,00 T\ 5 Europe • 22,35 BBC Worl.l
Service. • T«d<'jurnal in limba engleză.

Dl MINK A, 26 I XNI XRIE

PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună dimi
neața ! • 9.30 Abracadabra • 10,20 1 ilm 
seria] pentru copii. -Arabclla". Ep, 4 •
10,50 Actualități • 11,00 Lumină din lu
mină • 12,00 Viața satului • 13,30 Dumi
nica la Glod • 14,00 Actualități • 11.10 
Atlas • 11,30 Vidco-magazin • 17,00 Tenis
• 18,10 Știință și imaginație • 18,10 Con
vorbiri de duminică • 19,10 Film serial. 
„DALLAS” Ep. 95 • 20,00 A dualități • 
20,35 Film artistic. ...Icssc” (SUA, 1988) •
22.15 Duminica sportivă • 22,10 Studioul 
șlagărelor • 23.10 Actualități • 23.25 
Maeștrii.

PROGRAMUL II

• 16,00 AOimlități • 16.15 Desene ani
male • 16,10 Conviețuiri • 17,10 l*np- 
magazin • 17,30 Orașe și civilizații • 
18,00 Divertisment internațional • 18.30
Serata muzicală TV • 21,00 1 iniecul ini
mii melc * Muzică populară • 21,31)
TA’E Intemcional * Telejurnal in limba 
spaniolă • 22,00 TV 5 Europe * Telejurnal 
in limba franceză • 22,35 BBC Worbl 
Scrviez. • Telejurnal iii limba civțh’ză.
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ANIVERSARI

• I împlinirea sirvc:
de 32 ani. dr igă Lenut.i 
6av, sațul Daniel, fratele 
Dorin și cumn.,!.i Silvia iti 
urează sănătate. fericire si 
tradiționalul ..I-a mu’.ți 
ari"' (Sila)

• CU ocaz, i zilei de naș
tere a drage noastre Ele
na Sitam d;n Deva, solul 
Glieorghe, copai Liliana. 
Zenu. Tutiana. r.ei'oata An
dreea. gineri ,e Aurel ii 
Qreiz'i ma t noroc in viată 
ii I.. nr.’i. m.* ' (7826)

• I.A împlinirea
virs'ei d 3 ani. cu
;!■ g ii d> m buni-

(îuga So-
fc. din Ccinelu de
Sus rr.iîl: sănătate.
Nenc.lii Ic. ni Danii ’i și
X-.i Glie Ol.l ,șt>.

VlNZARI- 
CUMPĂRĂRI

• \ 'XD 1 i- . o Ane-
t.; . ■ e < Hunedoa
ra Cărei 2. bloc
X i, o 1 (7875)

• \ IND r hmireasă. 
H" ■-Joara. fon HP.51.

(7879)
• VIND c s,ș Hunedoa

ra. 1‘rimăs-i-r-î 73. (7882)
• \TND rare erie com

pleta IiK Moskvici -107, 
rnot.-r 4~>B șl pis*o::ne. seg
ment! Informații. Pestișu 
Marc nr. 213. (7883)

• XlND Sfntcjtyr Casio
5 octave 48ă tonuri — A'J- 
tohărmoniv. Deva, telefon 
2Ă26 (8128)

• X IND "ir ml n-
cia Beta 2009. an de fa
bricație 1983. Deva, telefon 
29211 (8126)

• VIND cnmionetă Ford,
an fabricație 1983. înma
triculată. preț Informativ 
5 000 DM Deva, telefon 
H271 (8124)

• VIND vid.T.camcră Hi
tachi. Hunedoara, telefon 
21077 (8122)

• VIND autoturism Volk- 
■.sv?Cen IO"''' cmc preț in

formativ 180 mii lei. stare 
perfectă de funcționare. In
formații Deva. Gojdu. bloc 
E4. ap. 59. (8119)

• CI ‘ 300
l i. mărci 200 lei. Deva, te
lefon 28167. (8118)

• V1ND microbuz TV 
Diesel și Volga Diesel, am
bele in stare foarte bună. 
Informații Valea Sîngior- 
giului, nr. 14 (Romică).

(8116)
• VIND pavilion apicol.

76 stupi, cu sau fără albi
ne. Deva, telefon 12873. 
după ora 17. (8113)

• CUMPĂR televizor
defeet Sport sau Olt. De
va. telefon 27463. (8111)

• CUMPĂR apartament
3 camere in Deva, central. 
Informații Deva. telefon 
24895, intre orele 9—14.

(8107)
• X IND v.deorecorder,

marca Elain. sigilat. Deva, 
telefon 16993. (8103)

• CAUT garaj pentru
închiriat. Deva, zonă cen
trală. cu plata în avans 12 
luni și cumpăr pianină vie- 
neză. placă de bronz. De
va. telefon 15465. (8102)

• X IND apartament 2 
camere. Deva, zona gării. 
Deva .telefon 19049. (8096)

• A'IND casă in Deva, 
str. Câlugăreni. nr. 34 A. 
D.va. telefon 13132. (8088)

• CUMPĂR dolari SUA 
(300 lei), mărci (200 lei). 
De1. :. te’- fon 23926. (8091)

• SC POLIDAVA S.A.,
str 22 Decembrie. 257. De
va. scoate la licitație in 
data de 21 ianuarie, 
ora 13. următoarele mijloa
ce f'xe : electrocar, mașină 
de gravat (7740)

• VINDEM acumulator
import. Re',p,,. telefon 957/ 
16156 (8130)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
4 camere, confort I. Hu
nedoara. cu apartament 2 
camere, confort I Hune
doara sau Deva. Telefon 
956/25606 (8121)

• SCHIMB apartament 
3 camere Deva, cu două 
camere. Informații Deva. 
Micro 15. bloc 82. ap 50.

(8117)
• SCHIMB garsonieră 

Deva, Zitnfiresc’J. etaj I. 
cu apartament 2 camere 
D va. telefon 22385. (8105)

e SCHIMB apartament 
3 camere, proprietate, str. 
Republicii, bloc 5, ap. 15. 
Brad, cu casă proprietate. 
Brn.l. telefon 50145. (8100)

• SCHIMB garsonieră 
Sibiu, eu similar sau apar
tament Deva. Informații 
Deva, telefon 15750 (intre 
luni—vineri). (8061)

OFERTE DE SERVICII

• AGENȚIA „Trans Eu
ropa" Sibiu, str. N. Bal- 
cescu 41. telefon 924/11296 
efectuează transport per
soane și mărfuri (lăzi) săp- 
tăminal, în fiecare zi de 
marți. în Germania. Mijlo
cește obținerea vizei și a 
asigurării medicale. Plata 
numai în lei, la cele mal 
accesibile prețuri. (8127)

• CAUT femeie pentru
menaj. pensionar. Ofer 
garai, mobilier. Hunedoa
ra telefon 26096. orele 17— 
19. (7886)

• FIRMA Euro-Tours 
SRL. Deva efectuea
ză transport de per
soane in R.F.G. in ziua 
de 22 ianuarie 1992. 
De asemenea, efectu
ează transport marfă 
in țară și străinătate, 
cu camion de 16 tone. 
Deva, telefon 12749.

(8123)

• CLUBUL Constructorul 
Deva deschide un nou curs 
de croitorie pentru femei. 
Informații Deva. telefon 
22426, orele 10—11. (8111)

DIVERSE

• OFER in Deva spațiu 
pentru depozitare sau pro
ducție și livaîtâ cu meri 
pentru lucru. Deva, tele
fon 12182. (6104)

• BISERICA penti
costală din Ilia vă In
vită la slujba dc evan
ghelizare care va a- 
vea loc în noul local 
din str. Libertății, nr. 
68. începind cu data 
de 19 Ianuarie 1992, 
pină în data de 26 
ianuarie 1992. între o- 
relc 18—20. (8125)

PIERDERI

I CAMERA DE COMERȚ SI INDl STItlf 
X JlDfTlL.ll IIINEDOXRX

Are plăcerea de a vă 
anunța pe această cale 
că organizează în data de 
22.01.1992. ora 10. la se
diul Camerei de Comerț 
și Industrie a județului 
Hunedoara. Deva, 
cembric nr. 35. o 
ni re de afaceri cu 
zentantul firmei

TfBII.ETTI
e.are comercializează u- 

itlajc pentru brutării, pa- 
n ficație ii mori.

1 De- 
întli- 

repre-

Menționăm că reprezen
tanții firmei vor avea 
prospecte și oferte con
crete de preț, astfel in
cit cei ce doresc vor pt- 
tea să încheie contracte 
f- rme de cumpărare.

înscrierile pentru aceas
tă intilnire se pot face La 
sediul Camerei de Comerț 
și Industrie a județului 
Hunedoara Deva. 1 De
cembrie nr 35. telefon 
12924 sau 14865. pțni la 
data de 21.01.1992

I
*

I
«

I
*

I
*

I
*

I
I
I
I

I

ASOCIATIA INDEPENDENTA A VlNATORILOR 
Șl PESCARILOR SPORTIVI DIN HUNEDOARA 

Anunța toți membrii vînălori și pescari din 
Hunedoara ca foaie anunțurile publicate de 
A.J.V.P.S. Devn nu sînt legale și nu au nimic co
mun cu Asociația Independenta a Vînatorilor și 
Pescarilor Sportivi din Hunedoara. Cotizațiile se 
plătesc la sediul filialei.

Anunțam vînatorii și pescarii din Hunedoara 
că sînf convocați în ziua de marți, 21 ianuarie 
1992, orele 15,30, la adunarea generala care arO 
loc la sediul filialei. (44)

I
I*
I
w

I
*

I
w

I
I

♦

PREC IZ \RI

In legătură cu lista candidaților pentru fmxți.i de 
primar in < irc umsrripția electorală nr t. < .il.m, facem 
precizarea că domnul Naum Glieorgln- este candidat 
independent ți nu din partea I.S.X., așa cum din erou, 
re < apărut m ziarul nostru rlc ieri.

• 18 ianuarie 1992. 
ziua care ne-a despăr
țit pentru totdeauna 
de scumpa și iubita 
noastră
I.UCRI.ȚI X CIIIPER1 
rămine de neuitat Pa
rastasul de pomenire 
miine, 19 ianuarie, la 
Biserica Ortodoxă din 
str. Progresului Deva. 
Lacrimi și fiori pe 
mormintul tău. Dum
nezeu să te odihnească 
in pace. Soțul Gtieor- 
ghe. copiii, ginerii și 
nepoții. (8109)

• DUMINICA 19 ia
nuarie 1992 se împli
nesc 7 ani de cind 
soarta nemiloasă a 
luat dintre noi pe cel 
care a fost

VIDREI. GHIURI 
la numai 53 ani, un 
deosebit om. dc o rară 
bunătate sufletească. 
Lacrimi și flori pe 
mormintul tău. Mama 
Cornelia, soția Elena, 
fiii Mariana și Gigi, 
nepoții Călin și Radu.

(8129)

• Ș.XSE săptămîni 
de cind nc-am despăr
țit pentru totdeauna 
de cel care a fost

POPA I.XZAIl
d.n Oruștie.

Comemorarea dumi
nică. 19 ianuarie 1992, 
la Biserica Ortodoxă 
din Oiăștie. ora 9. 
Fie-i țărina ușoară. 
Fratele Avram, cum
nata Silvia, nepoții Ma
rian și Florina. (8115)

• I.A 19 ianuarie 
1992 se împlinesc 6 
luni de cînd scumpul 
nostru

MCOI.AE 
D AVIDliSCU 

din Simcria, a tre
cut în neființa, 15- 
sîndu-ne cu sufletele 
Îndurerate, Comemo
rarea de pomenire in 
satul Pricaz. Dumne
zeu să-l odihnească. 
Soția Maria și fiul Flo
rin. (7841;

DECESE

!
S C C(D MSC! S 1 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX 
ț Preia în service, la cerere, fbaio aparatele 
\ XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 

\ Alba și Caraș-Severin.
Se asigură materiale consumabile, hîrtie 

import format Ao, Al( A,, A;, A,, hîrtie color, 
i transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 

tipodimensiuni variate.

1
' Firma cumpără aparatură XEROX ieșită din

uz cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX 
nou achiziționat prin firma COMSER.

Solicitările se vor primi pe adresa firmei 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon 
957/12538, interior 132. Fax' 11919. (21)

ț DACIA SERVICE DEVA
Organizează cursuri pentru obținerea per- 

î misului de conducere categoria B, în următoa- 
\ rele condiții :
I '............................   ‘— taxa de școlarizare — 16 000 lei

— durata cursurilor — 5 săptămîni 
Unitatea dispune de poligon propriuUnitatea dispune de poligon propriu dc 

instruire, de instructori bine pregătiți profesio
nal și cu experiență în specialitate, de mașini 
noi pentru instruirea practică a cursanților.

înscrierile se fac zilnic între orele 7,00 - 
15,00, la sediul filialei din Deva, str. 22 Decem
brie nr. 261.

Informații suplimentare la compartimentul 
P.I.S. cl unității, telefoane 18840, 25840 sau la 
maiștrii-inslructori Manolc Vasile și llioni Petru.

(39)

• PIERDUT legitimație
de serviciu pe numele Po
pa Alexandru, eliberată de 
C.S. Hunedoara, nr. 29077. 
O declar nulă. (7881)

• PIERDUT talon pen
tru T.R.E. pe numele lenei 
Emanoil. eliberat de F.R.E. 
Deva. 11 declar nul. (8108)

• PIERDUT legitimație 
pe numele Găț Dumitru, 
eliberată de Asociația Ilan- 
dicapaților Neuromotori 
Deva. O declar nulă. (8106)

COMEMORĂRI

• SE împlinesc șase Juni 
dc cînd ne-am despărțit 
de neuitată noastră

KATO IK1NA.
Comemorarea azi. 18 Ia

nuarie. seara, la biserica 
din Ceangăi.

Nu te vom uita nicioda
tă (7711)

• UN dureros omagiu I.a 
V ani de la tragica despăr
țire dc draga noastră

OCTAVIA SII.AG1II
Dumnezeu să-i odihnească 
in pace sufletul ci bun șl 
bllnd Părinții. (8120)

• COLECTIVUL Di
recției Generale a Fi
nanțelor Publice a ju
dețului Hunedoara este 
alături de familia Pop 
din Peștișu Mic, în 
greaua încercare prici
nuită de trecerea în 
neființă a celui care 
a fost un bun coleg și 
prieten

II.TK POP
șl transmite pe această 
cale sincere condolean
țe familiei îndoliate. 

(8099)

• COLEGII de ser
viciu de la Grupa Mă
gură Ccrtej sînt alături 
de Poenar Dorin la 
greaua durere prici
nuită de decesul tată
lui său ți-1 transmit 
pe această calc since
re condoleanțe famili
ei îndoliate. (8131)

t«
KFDțCȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:

2 7(>O Deva, str. 1 Deccmlirie, 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, 11269 
Telefon Tipografie: 2'901 

Fax : 18061

CENTRUL DE CONSULTANTA, INSTRUIRE 1 
Șl INGINERIE SOFTWARE l

„ConSOFT-COMPUTER" SIBIU (
Organizează în DEVA, începind cu dala de l| 

3 februarie 1992, următoarele forme de pregă- ț 
fire în informatică : i

1. — Curs dc specializare postuniversitar !
pentru programatori microcalculatoare compati- J 
bile IBM—PC, cu durata dc școlarizare de 12 1 
săptămîni ; '

2. — Curs de specializare postliccal pentru i
programatori asistenți la microcalculatoare com- \ 
patibiie IBM—PC, cu durata dc școlarizare dc ) 
12 săptămîni ; .

3. — Curs pentru utilizatori microcalcula- l
loarc compatibile IBM—PC, cu durata de școla- 
rizare dc 6 săptămîni. <

După finalizarea cursurilor, absolvenților li ) 
se vor elibera CERTIFICATE DE SPECIALIZARE ) 
în informatica sub egida MINISTERULUI INVA- j 
ȚAMÎNTULUI Șl ȘTIINȚEI. ț

înscrierile se fac la sediul Filialei din DEVA, i 
str. Prunilor nr. 13, tel. 13678, pînă în data de 1 
31 ianuarie 1992. (40) i

PRIMĂRIA CALAN
Scoate la licitația terenurile pentru construc

ție de case proprietate particulară situate în 
Strei, Strei Ohaba și Crișcni cf. pr. 6802, precum 

i P :
— saivan oi Nădăștia de Sus
— baracă metalică Nădăștia de Sus
— clădirea fostei școli din Călanu Mic
— casa pompelor din Streisîngiorgiu
— clădirea din curtea fostei școli din Strei 

sîngiorgiu
— fosta casă particulară folosită ca școală 

din satul Grid
Licitația va avea |oc în data de 1 februarie 

1992.
Relații la sediul Primăriei Calan. (38)

4

I

■i

I.C.E. FELIX COMPUTER S.A. 
FILIALA DEVA

Vinde la sediul din bdul Decebal, bl. R. cal- 
} culatoare HC 90 la prețul de 21 000 Ici. Se a$i- ? 
/ 9ur° garanție și service post garanție. (33) ’

nlreaga răspundere pentru conținutul 
arli<idelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.G. „Polidava“ S.A.

J»e\H, str. 22 Decembrie 2'7
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