
MÎINE, 9 FEBRUARIE — ALEGERI LOCALE

FIECARE CETĂȚEAN MAJOR ARE DREPTUL DE A ALEGE I 
FIECARE ESTE LIBER SĂ ALEAGĂ PE CINE DOREȘTE I

Miinc, 9 februarie 1992, sîntcm chemați la 
' urne, pentru a-i alege pe cei ce vor conduce des- 
* tinele comunelor, orașelor și municipiilor, în 
\ viitorii patru ani. Candidații pentru funcțiile 
ț de primari și consilieri ii cunoaștem, sini oameni 
l din localitate, propuși de diferite formațiuni

politice. Sintem încredințați ca, indiferent de 
coloratura lor politică, majoritatea candidaților 
au puterea și capacitatea să conducă obștea, să-i 
reprezinte interesele și drepturile, să acționeze 
pentru scopurile ei.

Important este, acum, să ne prezentăm la

urne. Odată intrați in cabina de vot, avem de
plina libertate să punem ștampila în patrulate
rul partidului sau al candidatului pe care îl 
preferăm, în care avem încredere că va rezolva 
multiplele și grelele probleme cu care ne con
fruntăm.
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Oameni și cărbune 
la Petrila

• 1'lanificat și realizat in ianuarie a.c. 
de tone dc cărbune :

• Durerea cea mai marc — bani | 
vest iții ;

o Sindicatul se aliniază 
revendicări).

— 51 600

(și la muncă, nu doar la

EVOLUȚII ȘI PERSPECTIVE
ÎN AGRICULTURA ROMANEASCA

Dl ing Cîheorgiie Cnprei. 
mărul dirc'cttir al Explmi- 

tarii Miniere Petrila, are 
«versiune fața de presă 
l>entru -ă scrie vrute și 

K'.rute. «listorsioneazâ a- 
desărul. interpretează ero
nat opiniile interlocutori
lor) Aprecierile se refera, 
probabil. la o „anume 
«arte <i presei", deoarece 
u noi a discutat sincer și 

; • indelete. în pofida strin
genței unor probleme de 
serviciu la ordinea zilei 
\’u-i plac comparațiile cu 
alții, ori cu alte perioade 
«Ie timp, ci doar In raport 
direct cu posibilitățile rea
le ale colectivului pe ca- 

'■-1 conduce.
• să ne întoarc«'m puțin 

la anu< 1989. die director, 
privind producția planifi
cată și realizată la cărbu
nele extras. • Să nc în
toarcem. dar nu prea este 
omnifientiv. Atunci a- 
v-am un plan zilnic dc 
:xtr ?ție de 3 100 dc tone, 

ne nu se prea îndeplinea, 
r um avem 2 600 de tone, 
pe care le obținem • Deci, 
l>e ianuarie a.C„ cit 
bune ați extras •
MOW «k‘ tone •
mult ? Est<- puțin
Știu și cu ? Este atît 
iie-am propus, la actualele

• ibilități tehnice, materia
le r.j umane ale colectivu
lui. Sigur «ă se putea 
a.<trnge mai mult, dar... 
f’este tot exist.! cite un 
<l.«r", nu ?

in a- 
r.'« 

in

’’-•rnndem puțin 
ceste „poCioitltaH- 
l’etrila. Ele se numesc 
linii generale, adincimea 
mare a fronturilor de lu
cru — cu tot ce presupu
ne aceasta in exploatarea 
cărbunelui —. uzura pro
nunțată a utilajelor și a 
echipamentelor miniere, a- 
provizionarea tehnico-ma- 
teriala deficitară și, în 
plus, prețurile extrem dc 
ridicate ale materialelor.

• Mai sînt și alte pro
bleme cu care ne confrun
tăm — adaugă dl Gheorghe 
Clipici : indisciplină, absen
țe. risipă, dar ne străduim 
să le diminuăm 
tea. să sporim 
muncii. Insă cea 
durere a noastră 
tuie lipsa banilor pentru 
investiții. Or, fără să fa
cem investiții azi. nu vom 
putea da cărbune miinc • 
in ultimii doi 
sionat și la

Societatea de Istorie și Re- 
trologie Agrara din Româ
nia, cu o existenjă de peste 
două decenii, realizare a u- 
nor manifestări științifice de 
ținută, a constituit o filială 
și în județul Hunedoara.

Deși tînără, filiala noastră 
a organizat, în luna septem
brie 1991, un simpozion in
titulat „Evoluții și perspecti- 
. „< ogiicî româneas
că". Manifestarea, organiza
tă în colaborare cu D recția 
Generală pentru Agricultură 
Hunedoara-Deva, Muzeul Ju
dețean Hunedoara Deva 
Filiala Hunedoara-Deva o 
Arhivelor Statului, s-a bucu- 

de o participare de e'i- 
Prin efortul filialei noas- 

rezumatele comunicări- 
prezentate au văzut lu-

intensita- 
rodnicia 

mai marc 
o consti-

ani s-au p> n- 
E. M. Petrila

căr-
F.xact

Este 
■> • 

cit

rat 
tă. 
tre. 
lor 
mina tiparului. Volumul este 
intitulat și el „Evoluții și 
perspective în agricultura ro
mânească'" și cuprinde 35 de 
rezumate. Tematica acestora 
este variată - firesc, spunem 
noi, raportîndu-ne la 
terul interdiscipligar al 
tații.

Prezentarea unor 
este absolut arbitrară, 
rind prin aceasta decit ilus
trarea diversității preocupă
rilor membrilor societății : 
dr. Eugen Mewes - „Spe
cialistul în agricultura româ
nească" ; dr. Gh. Pricop - 
„Retrologia privind clima și 
îmbunătățirile funciare" : dr. 
Letiția Zahiu - „Viitorul fer-

mei agricole familiale în Ța
ra Hațegului"; C. Chirilă - 
„Cerce'âri privind utilizarea 
speciei Coreopsis tinctoria în 
vopsirea linii"; V. lonaș - 
„Izvoare privind istoria agri
culturii hunedorene"; I. La- 
z-ir - „DiHa românească a 
Transilvaniei din 1863-186-1 
și prob'ema agrară” ; AdeM 
Herban - „Plugarul luminat
- sursă de informare a țără
nimii hunedorene în perioada 
interbelică" ; Maria fiasarab
- „ Un manuscris vechi, hu- 
nedorean, cu semnificații ru
rale" etc.

Punctul culminant a' acti
vității filialei noastre il con
stituie, în acest an, organi
zarea celji de al XÎl-lea 
Simpozion Național de Isto
rie și Retrologie Agrară, în 
luna septembrie. La această 
manifestare, sperăm că vor 
participa, pe lîngă specialiș
tii români, invitați din Re-

publica Moldova, Franța, 
Danemarca, S.U.A. și Unga
ria, unii dintre ei fiind mem
bri de onoare ai societății 
noastre.

Nutrim speranța că vom 
reuși să cane zăm energiile 
pentru o organizare la mo
dul superlativ, avînd promis 
sprijinul Prefecturii Județului 
Hunedoara, al Inspectoratu
lui Teritorial de Cultură, al 
Muzeului Județean, ol Filia
lei Deva a Arhivelor Statului 
și al Bibliotecii Județene.

Menționăm, în final, că cel 
mai generos efort l-a depus, 
oină în prezent, Direcția Ge
nerală pentru Agricultură, 
prin ing. loan Dărăbanț, di
rector general și prin ec. 
Gheorghe Dreghici, director 
general adjunct.

GHEORGHE FIRCZAK, 
pre ședințe 

al filialei Hunedoara-Deva
□ SI.RAR.

ccirac- 
socie-

titluri 
nedo-

(Continuare în pag. a 2-a)
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UNJ4 PC Z!
— te este un termometru ? întreabă învățătorul.
— Vn termometru este o sticluță lungă și îngustă, 

in care se ține febra ! zice un elev.
ev»*»». **♦★*★*♦*-•**★★**★★■*-  nituriIr*★****■«

gi-nții-i Internaționale pen
tru Energic Atomică că 
toate instalațiile sale nu
cleare pot fi inspectate, do
rind să dovedească inexis
tența unui proiect secret 
de producere dc arme ato
mice. Guvernul nici nu a 
negat că ar fi încercat să 
„importe", pe mulți bani, 
specialiști din fosta Vniu- 
*,e Sovietică în domeniul 
nuclear, transmite agenția 
Reuter.

■ II Ml ACHE NI! SE 
SIMTE HI SE. Starea sănă
tății lid<-rului Frontului 
Popular «le Eliberare a Pa
lestinei, George Habache, 
«■sie rea, a declarat presei 
israeliene Riad Al Malki. 
considerat purtătorul său 
de cuvinl in Cisionlania. 
Habache (67 ani) arc difi
cultăți «Ic vorbire și nu se 
poate deplasa fără ajutor, 
a precizat Malki ziarului

Post", citat «le 
agenția El E

■ 1.IGT ARMIA NU 
IIlSCI TA EMBARGOUL 
ANTHRAKIAN. Consiliul 
Permanent al 1 *gii Arabe a 
decis să ignore cererea gu
vernului de la Bagdad ca, 
in cadrul Consiliului Eco
nomic al T.igii să fie tra
tată, la reuniunea de săp- 
tămina viitoare, problema 
embargoului contra Iraku
lui, informează surse 
h ne citate «Ie EFE.

Autorită'ilc din Irak 
manifestat regretul că 
te țări arabe se opun
larii rezoluției Consiliului 
de Securitate al O.N.II. a- 
supra embargoului econo
mic impus Irakului utila 
timp cil în fruntea sa se 
află Saddam Hussein.

■ SITl ATIE 
natA 
puternic 
țelor de 
fâșurat
trotilului Islamic al Salvă
rii (FIS), inti rzicind 
sul (ie străzile 
in urma tulburărilor 
duminică provocate de 
den (ii fundamental iști, 
blocat, «Ic asemenea, 
ccsul la facultățile din 
trul capitalei, 
semnalat 
siudenți.

Aceștia 
înaltului 
și retragerea armatei, pre
cum și înlăturarea de la 
conducerea statului a tub 
Boudiaf, relatează agențiile 
EI 1 și Reuter.

■ PICIII, \ ENEZUE- 
I E \N. l ovitura de stat im- 
poliiva președintelui venc- 
ziiclean .Carlos Andres Pe
rez, 
b.li 

ti“ 
vii. 
f ieh,

egip-

și-au 
mul- 
anu-

TENSIO- 
I.A Al.GER. Cu 
dispozitiv al for- 
oidine a fost «leș
in jurul sediului

FLASH!
O FARMACIE PRIVATE/ 1- 

TĂ. După atilca baticuri ți bu
fete ri,; tf,t felul, ce s-au deschis 
in Deva, iată că dna farmacistă 
luliana Prața s-a glndlt la îngri
jirea sănătății oamenilor ți a 
de chis o farmacie particulară in 
apropierea gării, lingă magazinul 
de tehuii ă medială. Farmacia 
este deschisă zilnic, intre orele 
H—11, Iar slmbăta di la 8 la IL 
Ne onorează ț r--' fele 
Ic modici (S.G.j

pr ? < ' hc

Q TERMENE. De ța 
r ~a ,ului P.rad aflăm că

Primărta 
s-au mal

constituit două comisii pe lingă 
cele care au funcționat, in sco
pul urgentării punerii in posesie 
a terenurilor. Se intenționează ca 
cele 3 000 de cereri depuse pen
tru 2 000 ha să fie soluționate ast
fel : teren extravilan, pirul Ia fi
nele lunii februarie ; teren Intra
vilan, pinii la sfirsitul lunii apri
lie, 1992. (A1..1.)

O APĂ MINERALĂ LA RO- 
I3INI.I. Cel ee xe cazează in mo
telul din Racila, aparțlnînd So- 
-/etății „Gcrmhai n", Eueur ala 
Deva, benefitlază de apă mlne- 

robiiiet. Apa vine de la 
de unde se îmbutellază 
<e se rînd prin comerț.

ralâ la 
izvorul 
sticlele 
(T.n i

O PUTEREA UNEI CIRCU
LARE. Mal mulți salariațl de la 
N.C. ..Avicola" S A, Deva sini 
nemulțumiți de faptul că nu li 
se mal eliberează abonamente 
pentru transportul local pe ruta 
Deva -Le.șnlc si retur. Motivul? 
R.A.T.L. Deva invocă textul cir
cularei nr 70238/28.1.1992, care 
încalcă insă prevederile Il.G. nr. 
461/1991 țl 776/1991, unde sc 
prevede posibilitatea abonamen- 
L’lor pentru transportul de călă
tori urban ți Interurban. Iotă, 
insă, ca puterea unei cin ulare 
r de mal mare ilei it a unei llo- 
tariil a Guvernului. Mare « gră
dina ta, Doamne ’ (NT )

O DIRECT DE LA PRODU
CĂTORI. Prin magazinul ali
mentar din cartierul Pricazulul, 
Orățtic, sc rulează lunar mărfuri 
alimentare șl de uz menajer, fn 
valoare dc 5,3—6 milioane* de lei. 
Un (îscrnenca rulaj pre .upunc c- 
forluri constante pentru încărca- 
rea-de ,< urcarea, aranjarea și ser
virea mărfurilor. „Dar si pentru 
deplasarea la furnizorii din tară 
de unde nc aprovizionăm" — 
sublinia dl Gheorghe Greu, res
ponsabilul a< edei unități. fl' S )

nccc- 
apropiate, 

de 
stu- 
Esle 

ac- 
CCIl- 
s-au 

de
tindc

concentrări

cer desființarea 
Comitet <lc Stal

a eșuai și ultimii re- 
ț-till pi'edat — a anua
la ti'li viziuni'. minis- 
vcnczuelean al apârâ- 
I ernando Ochoa To
cit.it de MI’.

FLASH!

Tocit.it
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DE CALITATE
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— Die Stefan Sabini, in 
calitate de președinte al 
Cooperativei de Producție 
Meșteșugărească -Moțul", 
cum apreciați că va fi 
calitatea prestațiilor pe 
care le veți face, in 1992, 
populației din Brad și 
din județ ?

— In întreaga activita
te din acest an, vom pu
ne un accent deosebit pe 
calitatea prestațiilor și pc 
respectarea termenelor de 
cx< uțic, dar...

— Deci este și un „dar".
— Pînă in prezent (8 

ianuarie — n.n.), nu am 
primit nici o repartiție de 
materiale, deși am remis 
comenzi. Problema cea 
m..i grea este la secțiile 
de încălțăminte comandă 
și de scrie. Pentru popu
lație. la cele două centre 
ale noastre din Deva, pri
mim din acest an și co- 
menzi pentru reparații de 
Încălțăminte.

O altă ramură de larg 
Interes a activității noas
tre este cea de reparații 
auto. Deși furnizorii de

„EU NU VORBESC.
29 de reclamații verba

le — audiențe — și una 
In scris, le-am adresat 
con icM-rii fostei Direcții 
de Poștă șl Telecomuni
cații. Motivul 7 De mai 
mulți ani plătesc telefo-

piese de schimb sînt foar
te răspîndiți în țară, in 
termen de o lună de zile 
vom fi în măsură să a- 
provizionăm secția cu 
toate piesele de schimb 
care se găsesc pe piață.

— Die președinte, coo
perativa .Moțul" a avut 
un nume bun în ceea ce 
privește timplăria de mic 
mobilier. Și-l mai păstrea
ză

— Da. Avem în prezent 
comenzi peste capacitatea 
noastră. De fapt, lucrăm 
numai pc bază de co
menzi. Ca să putem servi 
cit mai bine populația, 
vom dezvolta secția de 
timplărie. Avem achizițio
nate instalații și utilaje 
noi, pe care nu le-am mai 
avut în dotare.

La croitoria de coman
dă. am dat mai multă au
tonomie șefilor de secție 
în privința aprovizionării, 
să o facă direct de la 
fabrici, cu stofe în mode
lele și culorile pe care le 
solicită populația.

ION CIOC LEI

DAR PLĂTESC
nul cu numărul 17609, dar 
nu-1 folosesc. Io toate rc- 
clamațiile mele — scrise 
și verbale — mi s-a tot 
promis. Dar de rezolvat ? 
(Szarvas Elisabeta, Deva, 
str. Ștefan cel Mare, nr. 
16).

Dragi elevi, 

stimați părinți !

Am călătorit zilele tre
cute cu autobuzul pc ruta 
Deva—Hunedoara. La vo
lan era Vaier Negru. 
Ne-am întors din Hune
doara cu alt autobuz, cu 
dl Gabriel Zlăvog la vo
lan. Și la ducere, și la în
toarcere, ponderea călăto
rilor au reprezentat-o ele
vii. De liceu. Dar aseme
nea elevi nu am văzut de 
mult. Și am fost și noi 
elevi de liceu. Strigă, se 
îmbrincesc, vocabularul nu 
poate fi transcris pc hîr- 
tie, fumează, strică scau
ne sau îmbrăcămintea a- 
ccstora. Au ajuns pînă a- 
colo că au tăiat cu lama 
haina taxatoarei. Dacă, 
zici o vorbă de om cu 1 
fire cărunte la tîmplc, ri
postele sînt de nedescris. 
Nu credem, stimați pă
rinți, care aveți elevi na
vetiști pe ruta Deva—Hu
nedoara și retur, că dum
neavoastră îi învățațl așa 
ceva. Nu ne închipuim, 
stimați diriginți șj profe
sori de la liceele din Hu
nedoara, că dumneavoas
tră îi învățațl la rău. Dar, 
stimați părinți și profe
sori. vă invităm să faceți 
o călătorie în compania 

odraslelor dumneavoastră I 
Dacă nu am avut drepta
te în cele descrise, vă 
plătim noi biletul... (Gh.
I. N.)

AM PRIMIT SCRISOAREA 
DUMNEAVOASTRĂ

Biblioteca orașului merită 
un spațiu corespunzător

Cu puțin timp în urmă, 
am primit o scrisoare din 
partea dnei Gheorghina 
Arhip, bibliotecar la Bi
blioteca Orășenească Sime- 
ria, prin care î.și exprima 
un protest energic în legă
tură cu preluarea spațiu
lui sălii de lectură a sus- 
numite- instituții de către 
primărie, spațiu ce a fost 
acordat unui întreprinză
tor particular, pentru în
ființarea unui cabinet den
tar.

„Sînt bibliotecar de 15 
ani, la Biblioteca Orășe
nească Simeria, menționea
ză dumneaei, instituție care 
pe vremea dictaturii comu
niste a fost mutată de 4 
ori în spații necorespunză- 
toarc (în frig, igrasie, mu
cegai, ciupercă) și care, 
imediat după revoluție, a 
primit un spațiu corespun
zător, cu depozite, sală de 
lectură, secție de copii și 
acces liber la raft, re
partizat încă de pc vre
mea cînd era primar dl 
Pavcl Irimie... Deși loca
lul era încă ncterminat 
(trustul de construcții nu 
încheiase unele remedieri 
decît în luna noiembrie a 
anului trecut, plata făcîn- 
du-sc de către primărie)... 
De asemenea. în acea pe
rioadă cînd biblioteca a 
fost mutată, nimeni din 
conducerea Primăriei .Sime
ria nu ne-a sprijinit, nici 
cel puțin pentru mutarea 
rafturilor, a mobilierului.

Cărțile au fost transpor
tate de către mine și fa
milia mea. Nu mai spun 
de mobilier, perdele, mo
chetă, rafturi, mese, scau
ne noi, procurate din fon
durile Inspectoratului Ju
dețean pentru Cultură, cu 
sprijinul Bibliotecii Jude
țene. fără de care nici 
pînă azi Simeria nu ar fi 
avut asemenea condiții de 
lectură... Acum sînt nevoită 
să-mi restrîng activitatea, 
prin acordarea spațiului 
sălii de lectură pentru un 
cabinet particular, eu nc- 
fiind informată ; doar atît: 
au venit de la sectorul 
sistematizare al Primăriei 
să măsoare, spunînd că în 
spațiul sălii de lectură se 
va amenaja un cabinet me
dical. La protestul meu, 
mi s-a spus că dacă nu-mi 
convine „schimbăm biblio
tecarul''... Veneau zilnic oa
meni să vadă spațiul pen
tru licitație, dar de In 
Primărie nu am știut ni
mic oficial, iar acum fap
tul e aproape împlinit...

Aduc la cunoștința opi
niei publice că eu. ca bi
bliotecar. nu sînt de acord 
cu luarea din spațiul a- 
cestei instituții, deoarece 
este singurul asezămînt pu
blic de cultură din oraș 
avînd ic ' .»v cc* i n v e n -
tarul clubului demolat este 
depozitat tot la noi. Nu 
sînt împotriva privatizării, 
dar cred că Primăria ar 
putea găsi alt spațiu pen
tru un cabinet particular"...

Nou și vechi în comerțul din Hunedoara
Intrăm la magazinul 

„Crinul" dc lingă teatru. 
Personalul se străduiește 
ca mtcriorul să arate. In
tr-adevăr. ca un.. crin. Și 
aceasta nu în detrimentul 
servirii. Discutăm cu dna 
Angela Bistrian.

— Cum vedeți apariția 
concurenței, faptul că și 
alte magazine sind aceleași 
produse ?

— Dacă știi să vorbești 
cu clientul, dacă te ocupi 
de prezentarea atrăgătoare 
a mărfurilor, a vitrinelor, 
reușești să vinzi mai bine 
și mai mult decît alții.

Iji .Electrice", nr. 77, 
cam multe goluri. Oamenii 
intră ți ies. fără să umble 
la portmonee. Lipsesc te
levizoarele alb-ne^nj și co
lor, radiocasetofoanele, a- 
parntele de radio -Gloria", 
„Golf", frigiderele, congela
toarele, aspiratoarele, boy- 
lerele electrice, lustrele, 
lipse-"* piesele dc schimb. 
Dar cc na lipsește 7 Inclu
siv mina unui gospodar 
care să dea puțină strălu
cire Interiorului. Reținem 
ideca dlui Dumitru Șcrban, 
rc*.pinsabilul unității : „Ar

fi dc dorit 
principală 
re, respectiv I.C.R.M., 
încheie contracte 
cantități mai mari la piese 
de ,chimb și la obiecte mici 
dc folosință curentă".

Magazinul 73 cu autoser
vire, clin bdul Corvin. Cele 
mai 
cele 
luri. Din nou, cumpărătoa
rele 
calitatea piinii semi dc 800 
și de 600 dc grame.

— Este neagră, necoaptă 
și are coajă abundentă — 
spune dna Maria Boca, 
gestionari. Ar fi bine ca și 
la Hunedoara — ca șl în 
alte localități din țară — 
să se facă piine rotundă, 
de două kilograme.

— Ce alte nemulțumiri 
au cumpărătorii 7

— Nici mezelurile 
sînt de cea mal bună ca
litate, ca să nu mai spu
nem că nici alimentele dc 
bază nu le găsesc întotdea
una.

— în concepția d« de 
comerciant cu experiență, 
cum ar trebui „sa arate"

ca baza noastră 
dc aproviziona- 

să 
pentru

solicitate raioane sînt 
dc piine și de meze-

stnt nemulțumite de

nu

raioancle magazinului în 
care lucrați ?

— Să existe sortimente 
cit mai diversificate de 
produse șl, îndeosebi, să fie 
totul de foarte bună cali
tate. Să fie ambalate în 
gramaje mici (băuturile să 
se toarne și la sferturi) 
spre a găsi fiecare după 
puterea lui de cumpărare.

Rafturile de la magazinul 
HI -Electrice" așteaptă să 
fie intrebuințate. Numai că 
și de aici lipsește marfa. 
Cînd sosește, se vinde foar
te repede. „Doar la a 50-a 
întrebare a cumpărătorului 
se poate răspunde afirma
tiv — spunea dna Rozalia 
Stuhuleț. Fără delegație, de 
Ia I.CR.M. Deva nu ni se 
dă marfă de la furnizori". 
Deci, același circuit greoi, 
aceleași opreliști, aceleași 
concepții ca altădată.

De la „Diana" lipsește 
banala periuță de dinți. Nu 
se găsește nici loțiune du
pă ras, nu se găsesc creme 
de față șl dc mîinl, solici
tate In acest sezon de că
tre persoanele cu ten us
cat, lipsesc trusele dc ma
nichiură.

— Nu avem nici deodo- 
rante, iar pasta de dinți a 
lipsit din magazin timp dc 
trei săptămini — spunea 
dna Eugenia Mocuț. Ca să 
trăim și noi. să ne luăm 
salariul, ne-am completat 
fondul de marfă de la o 
firmă particulară din Timi
șoara și de la firma 
mes“ din Slobozia, 
care am adus mărfuri 
valoare de 800 000 și, 
pectiy, 450 000 de lei.

O
E sărăcie 7 Da și 

Este piine, sînt și meze
luri, este brinză (doar dc 
burduf), se găsesc și dulciuri. 
Dar de ce calitate, în cc 
sortimente 7 Iar dacă, din 
cînd în cînd, se găsesc și 
frigidere sau televizoare, a- 
junge să cumpere și omul 
dc rînd 7 Nu, că pc cînd 
speră șl el să fie servit, 
s-au scumpit. Exagerat de 
mult.

E bine totuși că la Hu
nedoara nu lipsesc bună
voința și amabilitatea per
sonalului. Un zfmbct, o 
promisiune dau totuși spe
ranțe.

„Hcr- 
dc la 

în 
res-

nu.

ESTF.RA ȘINA

1

OAMENI Șl CĂRBUNE LA PETRILA
i)(I .mare din pag.

mulți specialiști în mine
rit. Se resimte lln»n lor, 
dl« director? • Oarecum, 
dar de forță de muncă nu 
ducem lipsă. Chiar ți In 
structură, avem suficientă. 
Ne-am îngrijit — și conti
nuăm s-o facem — de pre
gătirea temeinică a perso
nalului. de calificarea unor 
muncitori In toate meserii
le specifice mineritului • 
f u sindicatul cum conlu
crați ? • Eu spun că bine. 
Colectivul nostru s-n cam 
așezat. Tși vede de trea
bă Cu liderii sindicali ne 
tntilnim, ne consultăm,

nd mai contrazicem, dar, 
in gener.1l, ajungem ia în
țelegere, rezolvăm pro
blemele în interesul pro
ducției șl al oamenilor, 
pentru că slujim același 
crez cărbunele șl viața 
celor cc trudesc pentru 
a-l aduce din subteran, la 
ziuă.

Să sperăm . ă acest crez 
’ .1 fi slujit cu tot mai 
multă consistență. Pentru 
că țara are nevoie do tot 
mai mult cărbune și pri
mește din Valea Jiului tot 
mai puțin. Ar trebui să 
reflecteze la aceasta toți 
minerii acestui mare bazin 
carbonifer a) țării,

SOCIETATEA COMERCIALA
| „TOPAZ" S.R.L. — FILIALA HUNEDOARA 

Vinde cn gros, la prețurile ccic mal miel, 
următoarele produse i

■ banane
M piper
■ foi dc dafin

I -**rf
■ cuișoaro
■ scorțișoare
Comenzile se primesc Ia telefon 057/17982.

, . I
Potrivit Ordinului nr., 

3 PI/30 ianuarie 19921 
emis de Ministerul A-J 
griculturii și Alimenta-1 
ției, prețul de contrar- J 
tare și achiziție la sfe- . 
Cla de zahăr din recol- I 
ta anului 1992 sC slabi- . 
lește la 6 Ici/kg, con- I 
diția de livrare fiind Io- * 
co producător, încărcai | 
în mijlocul de transport.

I
*

I
Prețul sfeclei 
de zaliăr din
recolta 1992

I
*

I
I
I
ISocietățile comerciali 

de industrializare asi
gură gratuit sămința și | 
insecticidele necesari*

Itratării ei. Producătorii 
agricoli pot opta, la 
încheierea contractului, 
pentru plata sfeclei <lc 
zahăr ncto livrată inte
gral în bani sau/și par
țial in zahăr, pînă la ma
xim 30 kg/t. precum și 
pentru celelalte subpro
duse rezultate din in
dustrializare, la prețul 
cu ridicata al acestora 
la data livrării sfeclei.

Pentru efectuarea lu- 
crărito’’ înființare a 
culturii, producătorii pot 
solicita un avans de pi- 
nă la 50 la sută din va
loarea producției con
tractate.

• •

IN GARDA!
• Trei lei pe... căciulă. 

Faptul că în ultimul timp 
se înregistrează frecvent 
depășiri la prețurile unor 
produse puse în vînzare 
nu mai surprinde pe ni
meni. Un asemenea caz 
a fost semnalat la SC. 
„Comfruct" S A. Hunedoa
ra unde berea de 1/2 
tru s-a vindut cu 40 
lei, in loc dc 
cit permitea i

! li- 
i de
lei, 
le- 

din 
fost

■ 37 de 
cadrul 

gal. Suma rezultată 
depășirea prețului a 
virată la bugetul statului, 
fapta fiind sancționată 
cu amendă de 7 500 dc 
lei.

• Dulciuri... cu gust 
amar. Intcxim S R L. Hu
nedoara a expus spre 
vînzare ciocolată al că
rei termen de valabili
tate era depășit, încălcîn- 
du-se astfel prevederile 
Legii 12/90. Cazul a fost 
sancționat cu 10 000 dc 
lei, iar marfa cc ar pu
tea constitui un pericol 
pentru consumatori a fost 
confiscată.

I
I
I

i*I
I*
I*
I
I

•

• Prețuri umflate. I.a 
S. C. „Restorom- S.R.L. 
Deva, la băuturi alcoolice, 
s-au practicat prețuri mai 
mari decît cele legale. 
Suma de 11 120 dc lei. re
zultată din depășirea a- 
ccstora. a fost virată la 
bugetul statului, iar dl 
Munteanu Gheorghc, res
ponsabilul unității, sanc
ționat cu 7 500 de lei.

• Adaos depășit. Cum 
e la modă depășirea 
daosului, excepție 
făcut nici S. C. CS -Co' 
tea Glimcx" din 
str. 1 Decembrie, 
vea expuse spre 
mărfuri cu adaos 
cial depășit. Dl Gheorghc 
Costca, patronul societă
ții, a fost sancționat cu 
7 500 de lei.

• Aceeași situație a 
fost înregistrată la ma
gazinul V Iad și Ilădulescu 
SNC din Hunedoara, ia 
vînzarca pieselor auto (set 
motor și 10 seturi de 
segmenți). Cei în cauză au 
fost „premiați- cu 30 000 
dc Ici.

a- 
n-a

>s
Deva, 

care a- 
vinzarc 
comer-

rWVI^W.*

SOCIETATEA COMERCIALA 
COMTOUR LOWE" S.R.L.

cu sediul în str. Sîntuhalm, nr. 1, 
angajează următorul personal:

■ Economist sau contabil cu experiență în 
domeniul financiar, vlrsta maximă 35 ani (pen
tru sectorul alimentație publică și turism).

H Ospătari, barmani eu experiență și spe
cializare în domeniu (cunoscători, excntual, ai 
limbii Italiene).

Informații Ia telefonul 21113, Deva. (34)

SIN

8 FEI

9,00 Bun
dim

10,00 Acti
Met

10,10 Feri
de n

11,30 Viaț
Icoa
fere
sufle

12,30 Ora
K'io 7x7 

Ever
inter
săpt

14.00 Actu
14,10 Tele
17.20 Map
17,50 Fest 

de d
a Jo 
Olim
de is
Albe

19,45 Melo
20,00 Actu
20,35 Spor
2(7 Teici
21 Film

„Car
Scria
Ep. 2

23,20 Vari 
inter

0,15 Actu
0,30 Jocu 

de ia
ediția

Kczu
1,00 Film 

„Făr
mob
(Frar

2,15 TV r

DUM

9 FEB

6.30 TV I
8,30 Bună 

dimii
♦ lovi
K . ilm 

pentr 
„Ara 
Ep. 6

10,50 Actu
11,00 Lum 

din 1
12.00 Viața
12,50 Actu
13,00 Jocur 

de ia
11,00 Actu
11,15 Atlas
11,35 Vide:
17.10 Actu
17,20 St iin

Imag
17.50 Conv 

dc di
18.20 Actu
18,30 Jocur 

dc ia 
Rezu

19,10 Film 
..DAI 
Ep. 9

20.00 Actu;
20,35 Film 

„Seri* 
către 
(Anei

22.10 S'udi 
Slagă

22,40 Actu:
23,0Q Basel 

Meci
iradi
sune
Ligii
profc
amcr

1,00 Jocn 
de ia 
R<*zu 
(H).I
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REFLECȚIA ZILEI
| _Fără vis, reverie, fantezie, omul e o Creatură 

seacă, banală, măruntă ; doar in meditație este el mare 
și sufletul său — maiestuos".

AVETIK 1SAHACHIXN

ața ! 
tăți

•i 
ăruș ! 
pirituală. 
e — 
? ale 
lui
muzică

*
lentele 
ale 

inii 
tăți 
ub 
lond 
tatea 
hidere 
■ilor 
ce 
ă. 
rille ‘92 
• îndrăgite 
tăți

?iclop<Ț 
■rial. ( 
atita*.'
IV-x

iți 
tionalc 

i tăți 
e Olimpice 
iă.
)2. 
aiul zilei 
rtistic.
an 
aparent* 
». 1971) 
V '

I El a luat dulapul și ca 
' a rămas cu patul.
| El pleclnd cu mașina, 
. ea a rămas in apartament. 
| Si toate cărțile din bl- J bliotecă au fost impărți- 
i te...
I El și-a luat congelato-
J rul, ea mașina de spălat. 
| Fotografiile ți scrisori-

• «MV •

GLOANȚE DE CATIFEA
• Trăim cu toții in a- 

celați secol, clar in epoci 
diferite.

• După ce a pus mina 
pe clrmă. busola i s-a pă
rut un lucru atit de in
signifiant, fncit a aruncat-o 
peste bord.

• De multe ori, tot în-

>I( X.

I XRIE

— La ce oră < u sculați ?
— Cind prima rază de 

soare intră in camera mea !
— .l;a de dimineață ?
— Camera mea este si

tuată tpre apus !
O

Intr-un orășel, un predi
cator il intreabă pe un ti- 
năr care este drumul spre 
poștă ți acesta ii explică, 
in detaliu, tracul.

— Mulțumesc, fiule. Sper 
că i ei veni i tu la predi
ca mea, în care explic -'re- 
dtn'iosilor care e<te dru
mul • ’1 mai scurt :pre rai.

PARTAJ j
*

Ir de dragoste au fost ar- i 
se impreună. '

Era dulapul in care hai- . 
nete lor s-au odihnit ală- | 
turi, era patul care le-a a- • 
dăpostlt nopțile de dra- | 
goste și somnul dulce, » 
îmbrățișați. I

Ar fi împărțit totul la , 
doi, dar cum, Doamne să ■ 
împărți amintirile clipelor I 
trăite impreună ?... J

INA DELEANU I

lăturind piedicile din drum, 
uităm pentru ce am por
nit.

• Eroii bătăliei, cu 
eroii de după bătălie, îți 
dispută victoria.

• Adesea convingerile 
noastre depind de căldura 
locului in care ne aflăm.

— Nu cred că am să rin. 
Du nu știți nici drumul 
spre poștă...

O
La un cinematograf, pe 

întuneric, o doamnă se a- 
șază în brațele unui spec
tator. Druse, sare în sus ți 
se adresează intrigată so
iului.

SILEPSE
VA

ata > 
ițim,
rial 
copii. 
Ila*.

ități 
ă 
oină 
aiului 
tăți 
r Olimpice 
ă 
tăți

nagazin 
lăți 
fi 
atic 
biri 
linică 
tăti
• Olimpice 
ă.
itul zilei 
rial. 
AS*.

tăti 
tictic.
ire 
re ine v* 
. 1995)
I
ar 
tăți
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/

3 ■■L,a JBB -■■
8 ■
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< dflilor 

miște
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■ Olimpice 
I.
itul zilei

ORIZONTAL : 1) Alternativa salvatoa
re a spaimei de neant (mase.). 2) Rudă 
pentru corabia legănată de vise a bunici
lor — Sedativ administrat maniei vitezei ; 
3) Avariat anatomic de o degradare... o- 
biecffvă — Mersul avintat al grațioaselor 
naiade ; 4) Trecut con brio dincolo dc pra
gul pregătirilor — Naufragii dezavuate po 
valurile vieții ; 5) Solo vocal dintr-o sim
fonie pastorală — Clntărcț country persi
flat de fabuliști ; 6) Punct în deplasare 
luat In extremis — Cuvint înainte diame
tral opus ; 7) Figură remarcabilă în gale
ria talasocrației — Confident ad litteram 
pentru ginduri fugare ; 8) Demiurgi mo
dești ai lumii obișnuite — închisoare de 
linii pregătind evadarea unei statul ; 9) 
Avatarul etern al muritorilor de rind — 
De chizător de drumuri ou răspunderea 
ponoaselor ; 10) Demonstrație practică
pentrru o reproducere ad litteram.

VERTICAL: 1) Aflat in stare." dc n< 
găsit a primului rendez-vou' ; 2) Zile
planificate pentru ieșiri pe t«r< n — Acce
sorii emblematice ale spiritului birocratic , 
3) Jurămint dc credința p/ o ramură de 
măslin — Gen do prezentare eu frumoaso 
caractere ; 4) Replică palindromica data 
pe dc către vorbitori — Licori rivnito 
.!■ - aa vanității ; 5) D hidere în adin-

DamJRîCHL
Fursecuri

cu brinză de vaci
l’entru aluat : 250 gra

me făină, 100 grame brin
ză de vaci. 100 grame zahăr, 
120 grame unt sau mărgă
rind, 1 ou, zahăr vanilat. 
coajă de lămîie rasă.

Pentru deasupra : 150
grame brinză de vaci. 3 
ouă, 200 grame zahăr pu
dră. 50 grame stafide, 50 
grame nuci.

Se amestecă brinză de 
vaci cu untul, zahărul ,oul, 
făina și aromele și se for
mează o cocă, ce se fră- 
mîntă ușor. Se întinde o 
foaie, se așază pe o tavă 
unsă cu unt și presărată 
cu făină și se coace pe 
jumătate (15—20 de minu
te). Se scoate tava și se 
toarnă deasupra următoa
rea cremă : 150 de grame
brinză dc vaci, frecată cu 
100 grame zahăr și trei 
gălbenușuri, stafide cură
țate și spălate. Peste a- 
ceastă cremă se așază al
bușurile bătute spumă cu 
100 de grame zahăr pu
dră, se Întinde cu un cu
țit pe tontă suprafața și se 
presară deasupra nucile 
tăiate fin. Se introduce 
din nou tava în cuptor, la 
un foc moale, unde se lasă 
30 de minute.

— Am crezut că e gol !
— îmi pare rău doamnă, 

dnt îmbrăcat !
O

La școală. Intr-o clasă fa 
lV-a) se dă elevilor o com
punere pe tema : „Dacă aș 
fi director general..*. Toți 
se apucă și scriu de zor, 
numai Popescu stă cu pri
virea în tavan.

— Tu de ce nu scrii ?
— Aștept secretara...

( ulesc și adaptate de 
Dr. GH. MARII

cime cu predilecție spectaculoasă — Ră
mas bun luat... la întoarcere ! ; 6) Stropi 
luați dintr-o esență de parfum I — Atri
but al mișcării în dorul lelii ; 7) Gen de 
gîdilat pentru picioarele răbdării — Stație 
intermediară a expresului dc noapte ; 8) 
Frumusețe efemeră în primăvara vieții — 
La loc dc frunte intr-o curte veche (pi.) ; 
9) Refren cazon la un cintec de arme — 
Alpinist norocos pe acoperișul lumii ; 10) 
Replică dată la realizarea unui acord de- 
săvîrșit.

V.XSILE MOI.ODEȚ 
DEZLEGAREA CAREULUI „ZIGZAG" 
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DIN 

25/26 IANU XRIE 1992
1) MARATON1ST, 2) ASIGURĂTOR; 3) 

GE — OLAN — CE ; 4) AMINAR — TOI’ ; 
5) ZADII — FETI; 6) INIE — RAPID; 
7) NAS — SILITA; 8) ET — FAZE — 
OT ; 0) ROTAC1ZARI ; 10) ERADJCATIE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției :
Alb : Rc8. Dfd. Ng-1
Negru : Rc8, Th7, Na3, p : c7.

1. Cc8 I R : nil
2. Ni ti mat
) R :c8
2. Na6 mat.
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PROGRAMUL I
• 13,05 Jocurile Olimpice dc iarnă. 

Transmisiune directă de ia V al d'Iserc • 
11,00 Actualități • 11,10 Calendarul zilei
• 11.20 Worldnct USIA • 15,20 Avanpre
mieră TV • 15,10 Copiii noștri — viitori 
muzicieni a 16,10 Cheia succesului. Cum 
se începe o afacere în România • 16,30 
Muzica pentru toți • 17,00 Actualități • 
17,05 Emisiunea in limba maghiară • 18,30 
Jocurile Olimpice dc iarnă • 19,00 Tezaur
• 19,30 Desene animate. Cartea cărților
• 20,00 Actualități a 20,35 Sport • 20,15 
Microrecital l.oretta Lynn • 20,55 Uni
versul cunoașterii • 21.25 Restituiri — LL. 
Caragialc — Două lozuri • 22,25 Mistifi
care sau adevăr ? • 23,15 .Actualități • 
0,00 Confluențe • 0,30 Jocurile Olimpice 
dc iarnă • 1.00 Recomandări din program.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Recomandări 

din program • 16,15 Desene animate. A- 
venturierii spațiului • 16,10 Super Channel
• 16,55 Jocurile Olimpice dc iarnă. Trans
misiune directă dc la Albertville • 18,00 
Tradiții a 18,20 Super Channel • 20,30 
Magazin auto-moto • 20,50 Studioul muzi
cii de cameră • 21,30 TVE Internacion.il 
Telejurnal în limba spaniolă • 22,00 TV5 
Europe. Telejurnal în limba franceză • 
22,35 BBC World Service. Telejurnal în 
limba engleză • 23,00 Jocurile Olimpice dc 
iarnă. Hochei : Canada — Elveția • 23,15 
închiderea programului.

MARȚI, 11 FEBRUARIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități a 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 TV5 Europe a 12.10 Ora dc 
muzică • 13,00 Interferențe • 13,20 Mon- 
do-muzica • 13,15 Itinerar iranian a 11,00 
Actualități • 11,20 Clipuri muzicale • 11,30 
Tradiții • 11,50 Jocurile Olimpice dc iar
nă. Schi a 15,15 Bicentenar Rossini • 16,00 
l’rcuniversitaria. Bacalaureat ’92 a 16,30 
Teleșcoală a 17,00 Actualități a 17,05 Con
viețuiri a 17,30 Muzica pentru toți • 17,15 
Salut, prieteni ! • 18,30 Jocurile Olimpice 
dc iarnă a 19,00 Studioul economic • 19,30 
Desene animate. Cartea cărților • 20,00 
Actualități • 20,35 Film serial. Dallas. Ep. 
100 • 21,30 Cronica Parlamentului * Ac
tualități a 22,00 Jocurile Olimpice de iar
nă. Patinaj artistic • 21.00 Meridianele 
dansului • 0,30 Jocurile Olimpice «Ic iar
nă • 1,00 Recomandări din program.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate. Aventurierii spațiului a 16,35 Stu
dioul «Ic literatură • 17,25 Jocurile Olim
pice de iarnă. Hochei : SU \ — Germania
• 20,00 La Sept • 20,25 Jocurile Olimpice 
de iarnă. Patinaj artistic • 22,00 TV5 
Europe. Telejurnal in limba franceză • 
22,35 BBC World Service. Telejurnal in 
limba engleză.

MIERCURI, 12 1 EBRl XRIE
PROGRAMUL I

• 10,IM) Actualități • 10,20 < alendarul 
zilei • 10,30 Film seriul. Glasul inimii. 
Ep. 3 • 11.30 Worldncț USIA • 12,10 Ora 
de muzică • 13,10 Jocurile Olimpice dc 
iarnă. Schi • 14,15 Actualități • 11,35 Do
cumentar științific • 15,05 Prcuniversita- 
ria a 15,35 Telcșcoală a 16,05 Tragerea 
Pronocxprcs • 16,15 Cultura în lume •
16.40 Forum • 17,00 «Actualități a 17,05 
Reflector • 17,35 Tele-discul muzicii popu
lare • 18,00 Arte vizuale a 18,30 Jocurile 
Olimpice dc iarnă a 19,00 Studioul eco
nomic • 19,30 Desene animate. Cartea 
cărților a 20,00 Actualități • 20,35 Film 
serial. Joseph Balsamo. Ep. 3 • 21,35 E- 
xcrcițiu dc admirație • 22,35 Cronica Par
lamentului * Actualități • 23,00 Jocurile 
Olimpice dc iarnă. Hochei ; C.S.I. — Ce
ho-Slovacia • 23,15 tutilniri* cu opereta
• 0,30 Jocurile Olimpice dc iarnă.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desen»! ani

mate. Aventurierii spațiului • 16,40 Emi
siunea in limba maghiară • 18,10 Teatru 
TV. Vlaicu Vodă dc Alexandru Davila • 
20,00 Studioul muzicii contemporane •
20.40 Dialog cu edilii Capitalei • 21.10
Jocurile Olimpice dc iarnă. Ilocln i ; C.S.I. 
— < eho-Slovacia.

JOI, 13 I EBRUARII
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 ( alendarul
zilei • 10,30 l ilm artistic. Secretul dom
nului Wong (SUA, 1939) • 11.10 Ora de
muzică • 12,30 .Imurile Olimpice <!<• iar
nă. Schi acrobații’ — finala • 13,30 Intcr- 

mezzo muzical • 13,10 Oameni dc Ifng# 
noi • 11,00 Actualități • 14.20 Telcșcoală
• 14,50 Jocurile Olimpice de iarnă. Schi
• 16,00 15, 16, 17, 18 • 16,25 Serial știin
țific. Revoluția vieții (XI) • 16,55 Recitalul 
formației Burt Bacharach • 17,10 Vîrstele 
peliculei • 17,50 Pro Patria • 18,30 Jocu
rile Olimpice dc iarnă • 19,00 Dosarele 
istoriei • 19,30 Desene animate. Alice îil 
țara minunilor • 20,00 .Actualități • 20J5 
Sport • 20,45 Studioul economic • 21,10 
Film seria). DALLAS. Ep. 101 • 22,00 Re
flecții rutiere • 22,15 Recital • 22,30 Cro
nica Parlamentului ‘ Actualități • 23,00 
Pro musica • 0,30 Jocurile Olimpice dc iar
nă.

PROGRAMUL II
• 15,50 «Actualități • 16,00 Desene ani

mate. Aventurierii spațiului • 16,25 Emi
siunea in limba germană • 17,25 Jocurile 
Olimpice de iarnă. Hochei : SUA — Fin
landa • 20,00 Concertul Orchestrei Na
ționale Radio • 21,10 Jocurile Olimpico do 
iarnă. Hochei : Germania — Suedia.

ATNERI, 14 FEBRUARIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 Muzică pentru părinți • 10,50 
Jocurile Olimpice <le iarnă. Biatlon • 13,0(1 
Ora dc muzică • 11,00 Actualități • 14,20 
Avanpremieră • 11,30 Jocurile Olimpico 
dc iarnă. Sărituri • 17,00 Actualități •
17,15 Emisiunea in limba germană • 18,13 
Ecranul • 18,45 Jocurile Olimpice dc iar
nă • 19,15 Recital D. D. Bridgewater • 
19,30 Desene animate. Alice în țara minu
nilor • 20,00 Actualități • 20,35 Viața
parlamentară • 21,00 Film serial. Familia 
Chisholm (SUA) Ep. 1 • 21,55 Simpozion- 
Revistă de literatură și artă • 22,45 Ac
tualități • 23,00 Jocurile Olimpice dc iar
nă. Hochei : Ceho-Slovacia — Canada • 
23,45 Top 10 • 0,30 Jocurile Olimpice dei 
iarnă.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate. Aventurierii spațiului • 16,10 Armo
nii corale • 16,55 Jocurile Olimpice de 
iarnă. Patinaj viteză • 19,00 Compozitori 
români : Anatol A ieru • 20,30 Jazz-shoW
• 21,30 TVE International. Telejurnal în 
limba spaniolă ■ 22,00 Jocurile Olimpice 
dc iarnă. Hochei : Ceho-Slovacia — Cana
da • 23,00 BBf AA’orld Service. Telejurnal 
in limba engleză.

SÎMBATÂ. 15 FEBRUARIE
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! • 10,00 Actua
lități • 10,10 întimplări din călimara fer
mecată • 10,50 Viața spirituală a 11.35 
Ora de muzică • 12,30 7 x 7. Evenimentele 
interne ale săptăminii • 13,00 Jocurilo O- 
limpice de iarnă. Schi • 1 1,00 Actualități
• 11.10 Tele-club • 15,55 Rugby: Franța 
— Anglia • 17,30 Itincrarii. Drumul mă
tăsii (16) • 18,00 Mapamond • 18,30 Jocu
rile Olimpice de iarnă • 19,00 Melodii în
drăgite • 19,15 Teleenciclopedia o 20.00 
Actualități • 20,35 Film serial. Caracatița. 
Seria a IV-a, ep. 1 • 22,20 Varietăți mu
zicale international); • 22,15 Actualități
• 23,00 Jocurile Olimpice dc iarnă. Pati
naj artistic • 21,00 1 ilm artistic. Ultimul 
cadru (Anglia, 1989) • 1,10 Jocurile Olim
pice de iarnă.

PROGRAMUL II
• 15,15 Actualități • 15,25 Jocurile O- 

limpice dc iarnă. Patinaj viteză • 16,30 
Desene animate. Aventurierii spațiului • 
16,55 Conviețuiri • 17,25 Jocurile Olimpice 
«le iarnă. Hochei : Tinlanda — Suedia • 
20,00 Bicentenar Rossini • 21,30 TVE Tn- 
tcrnacional. Telejurnal in limba spaniolă
• 22,00 TV5 Europe. Telejurnal în limba 
franceză • 22.35 BBC World Service. Te
lejurnal in limba engleză.

Dl MINK A, 16 FEBRUARIE 
PROGRAMUL I

• 8.30 Bună dimineața I • 9,30 Intre»- 
bă-mă I \ ideomagazin pentru copii • 10,20 
Film serial pentru copii. Arabella. Ep. 7 • 
10,50 «Actualități • 11,00 Lumină din lumi
nă • 12,00 Viața satului • 13,00 Jocurile 
Olimpice dc iarnă. Schi e 14,00 Actuali
tăți • 11,10 Atlas • 14,30 Jocurile Olim
pice de iarnă. Sărituri e 15,30 Videoma- 
gazin • 17,30 Știință și imaginație. Captain 
Power e 18,00 Convorbiri dc duminică. 
Mircea Crișan • 18,30 Jocurile Olimpice 
de iarnă • 19,00 Film serial. DALLAS. 
Ep. 102 o 20.00 Actualități • 20,35 Film 
artistic. Un comisar delicat (Franța, 1977)
• 22,20 Studioul șlagărelor a 22,15 Actua
lități a 23,00 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Hochei : Canada — C.S.I. a 23,15 Maeștrii 
a 0,30 Jocurile Olimpice dc iarnă.

PROGRAMUL II
a 15,50 Actualități a 16,00 Jocurile O- 

limpicc dc iarnă. Bob a 17.00 Desene ani
mate. Aventurierii spațiului a 17,30 Con
viețuiri a 18,00 Orașe și civilizații a 18,30 
Serala muzicală TV a 21,00 Tețe-repaos 
duminical" a 21,30 TVE Internaclonal. Te
lejurnal in limba spaniolă a 22,00 Jocu
rile Olimpice <l<> iarnă. Hochei : Canada — 
C.S l. a 23.00 BBC World Service. Tele
jurnal in limha engleză.
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ANIVERSARI

• CU oca'.ia aniversării
rfrei de naștere, dragă Ioa
na și Roxana, tăticul, mă
mica vă doresc „La mulțl 
ani 1'. (344)

• CU ocazia împlinirii 
vîistci de 50 ani, azi, 8 fe
bruarie, soția Ioana urează 
multi ani fericiți șl multă 
sănăt ite soțului Miron 
Costache din Deva.

(492)

VÎNZÂRI -

CUMPĂRĂRI

• ’’ND fin și lucerna 
I.eșnic, nr. 1, familia Pop

(7765)
• Vi ND televizor alb-ne- 

gmi (integrate). Deva. 25337.
(7763)

• FIRME de prestigiu.
NEC. PANASONIC. PHI 
UPS. SAMSUNG. TRI
UMPH, ARTECII. MEKO- 
RONIC. intr-o largă paletă 
de produse electronice (TV 
— olor, videouri, combine 
radiocasetofoane. telefoa
ne). le puteți găsi și cum
păra. la ccic mai avanta
joase prețuri din județ, la 
nw.’i.-.inul nostru din De
va. t u,;! Decebal, bl. C, 
pa. h r. deschis zilnic între 
••>r-;. :• Kt Informații te- 
l.'t'on — telefax 956 —
CMr.ti (158)

• \ \T) D.i-ia 1 100 ava-
r- i și televizor

• Telefon ji>034. Deva.
(466)

• ■ »-D te vizor alb-
n'gi import, șl rulment 
fa>ă VW Pa-, ,t. Telefon

De (478)
• 1ND, în valută, a- 

part ,ment 3 < amere. Deva, 
info; iții telefon lu184.

(477)
• V <D televizor sport. 

a»t ," ,,ru. Informații, Hu- 
nedot ,i. telefon 15876

(487)
• ■■ IND garsonieră con

fort. Deva, telefon 13066, 
complet Dorobanți, str. 
Pil -e ii. după orele 18.

(494)
VIND un covor persan 

3/2, jo-uri pe televizor (192) 
fnforntații. Deva, Mărâști, 
bL 12., r,p. 28, telefon 25866’ 

, (499)
• ÎND D... ia 1 300, fa-

br roți„■ l'tftj Deva., telefon 
’4759. (502)

• \ ' ’’D Iad i frigorifică, 
4 i t 1. import Informații,

■->. telefon 27376.
(507)

■ -IND Insei iere ARO 
1981. ridic.ibilă imediat. In
formații, Deva, telefon 
21610. (509)

• VlND g tr ij. Deva,
str. M Eminrseg ,nr. 71, te
lefon 20819, (510)

• CUMPĂR dolari (340).
mărci (223). Informații, O 
va, t .fon 23926. (508)

• VTND apartament 2
cam re Deva, bdul Decebal. 
bL 23, sc. F, ap. 43. după 
orele 16. (517)

• VlND, convenabil, Tra
bant. Informații, Deva, D 
robanii. Li. 29, ap. 16.

... <511>
• VI.ND cavi, anexe și 

grădină, Birtin 22. Infor
mații I i SJugan Alexandru, 
telefon 132. Vața. (519)

• '. ÎND televizor color
telefon L<’92.

(521)
• -,D t< l vizoare co

if.'. j- st convenabil. Infor- 
” iții, Ot-va. telefon 17351

(522)
• s ( (,(- ARO D1(.

■ci 25: — 1'iKl. Deva, t<
3^?72^,Dr*g.*iș.

T<23)
• VJ^Ț) C luosin Vtoți ose

cm< ;;i mp r bloc motor 
Dar i., j i Dr va, telefon 
2778! . (521)

• fî t -h-vizor color,
voi ; '.p'or ..,j micro'

unde. Hunedoara, telefon 
22907. (7950)

• VÎND televizor alb- 
negru. Hunedoara, telefon 
17877, după ora 16.

(7949)
• VÎND ladă frigorifică, 

aspirator, calorifer electric’ 
pe ulei, butelie aragaz, noi. 
Hunedoara, telefon 20293.

(7948)
• VlND diverse rețete, 

materiale mașini și matrițe 
pentru confecționat rame șl 
galerii „Blondell". Hune
doara, telefon 13729.

(7944)

ÎNCHIRIERI

• CAUT urgent garso
nieră pentru închiriat. In
formații. Deva, telefon 
18610. (501)

• CAUT apartament sau 
garsonieră pentru închiriat. 
Deva, telefon 13762.

(320)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație 

de serviciu, eliberată de 
„Vidra- Orăștie, pe numele 
Roșu Elena. O declar nulă. 

(305)

DIVERSE
• PACIENTA Miron Ioa

na. din Deva, mulțumește 
dlui dr. Păsculescu și per
sonalului de la Secția Or
topedie, pentru îngrijire.

(492)
• PERSOANELE care au 

depus mărfuri spre vinzare 
în consignație la magazi
nul „Karina", din Deva, 
înainte de 31 ianuarie 1992. 
sint rugate să se prezinte 
de urgență la magazin pen
tru clarificarea situației.

(506)
• OFER recompensă in

valuta pentru cedare con
tract apartament chirie de 
stat in Deva (exclus Mi
cro). Deva, telefon 22766, 
după orele 16. (328)

• CU autorizația nr. 6132 
din 10 ianuarie 1992, elibe
rată de Prefectura Jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Moșoiu Corina", avind ca 
obiect de activitate croito
rie cu desfacere. (7616)

• FAMILIILE Ște
fan ,.l Hoției mulțu
mesc domnilor doctori 
Popa, Albu, Rudulescu 
și Nicula, precum și 
cadrelor medii de la 
Secția Tnterne și asis
tentei Pârău Ileana, 
pentru îngrijirea me
dii filă deosebită a ce
lui are a fost

SABIN HOI If (

COMEMORĂRI

• CU inimile singi-rind 
de durere și dor, părinții 

> fratele am in lese că s-au 
scurs 2 ani și 11 zile de la 
nedreapta dispariție a

I I ' 1f IEI Dl 1COA I
’ Ir num.ii 16 ani a In 
cili- re| mai frumoși o Iii - 

uri. Sufletele rele d? f 
pămlnt te-au I .ig.it in mor- 
mint. Mă rog lui Dumne
zeu ă 1<. dea șl lor dure
rea, neliniștea șl neodihm 
mea Parastasul de pome
nire Juni, 19 februarib,

la mormînt. Dumnezeu să 
te odihnească I (7762)

• DUMINICA, 9 febru
arie 1992, se împlinește un 
an de la dispariția fulge
rătoare din viață a celui 
care ne-a fost un bun și 
drag coleg, contabil șef,

MIRON NISTORESC.
Nu-1 vom uita niciodată. 

Dumnezeu să-1 odihnească! 
Colectivul de salarlațl a! 

Regiei Autonome de Trans
port persoane Hunedoara. 

(7947)
• SE împlinesc, la 10 fe

bruarie 1992, 13 ani de
cind ne-a părăsit pentru 
totdeauna draga noastră,

AURELIA T1CU, 
din Șoimuș. îi vom păstra 
o veșnică amintire. Soțul 
Cezar și fiul Florin.

(500)

• CU aceeași adîncă du
rere, anunțăm că se îm
plinesc 3 ani de la dece
sul celui care a fost

IOAN MÂNU, 
din Deva. Familia.

• FAMILIA îndoliată 
amintește tuturor celor care 
l-au cunoscut că, în data 
de 9 februarie, se împlinește 
un an de la încetarea din 
viață, într-un tragic acci
dent de mașină, a scumpu
lui nostru soț, ‘ată. fiu, 
frate, cumnat și unchi,

DUMITRU MLADEN 
(MINI).

Nu te vom uita nici
odată ! (7943)

DECESE

EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ȘI LOCATIV A BRAD 

LICITEAZĂ

în data de 17-februarie 1992, orele 12, la sediul 
Fondului Locativ din strada Republicii, bloc 21' 
A, spații pentru închiriere cu aha destinație.

Informații la telefon 51634. (119)

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
ROMCAMION S.A.

• ClND aveam de-a 
mai trăi.

Moartea inima-mi opri

Copii, soț, tot ce-ani 
avut.

Le-am lăsat într-un 
minut.

tn data de 8 febru
arie, se împlinesc 11 
ani de durere și sus
pin, de cind ne-a pă
răsit scumpa noastră 
mamă, soție, și buni
că. Dumnezeu s-o o- 
dihnoascâ în pace I Fa
milia Muntean Drâgan.

(182)

• ASTĂZI se îm
plinește un an de c„ I 
am pierdut pentru tot
deauna pe cel care a 
fost un soț bun ,1 un 
tată iubitor,
MATEI MlIIAI.Af IIE, 
de nurnai 36 ani. Du
rerea și tristețea vor ră- 
mine veșnic in inima 
soțic-i tale Rodica, a 
fetițelor Bianca șl Ca- 
milia, părinților și fra
ților (215)

• CU adîncă durere, 
familia îndoliată anun
ță trecerea în neființă 
a celui care a fost

SABIN BOTICI.
Corpul neînsuflețit se 

află depus la casa mor
tuară din Deva. In- 
mormîntarea va avea 
loc în data de 9 fe
bruarie 1992. orele 13, 
în cimitirul ortodox 
din Deva. Nu te vom 
uita niciodată I Vali, 
Voichița. Ioana și Puiu.

(512)

• SÎNTEM alături de 
Ioana, Voichița, Puiu 
și Văii la greaua în
cercare pricinuită de 
pierderea celui care a 
fost

SABIN BOTICI.
Mama Ica și Laura. 

(516)

• S-A stins din via
ță, pe neașteptate,

SABIN BOTICI, 
cel care a fost pentru 
noi un minunat prie
ten. Familia Iordă- 
chcscu. Deva. (513)

• ULTIM omagiu 
prietenului meu, 

SABIN BOTICI.
Condoleanțe familiei 

îndoliate. Eugen Go- 
deanu, Deva. (514)

• SÎNTEM alături 
de familia îndoliată a 
celui care a fost

SABIN BOTICI
Din partea familiei 

Vichente Bălan.
(515)

• SOȚIA Josan Rozalia, 
Zuicanu Marcel, Marioara 
și Alin anunță cu profun
dă durere dispariția celui 
care a fost

JOSAN SABIN
Din partea celor care 

te-au îngrijit șl tc-au iu
bit pină la moarte.

înmormîntarea — sîmbă- 
tă, 8 februarie, orele 13, la 
cimitirul Biscaria, de la 
domiciliu. Dumnezeu să-l 
odihnească 1 (7761)

; SERV ICH I)E „MICA PUBLICITATE** ; 
LA HUNEDOARA

Ziarul „Cuvintul Liber** prestează servicii > 
I <!<• mică publicitate și în municipiul Hunedoara. ’

Persoanele interesate, din municipiu și din | 
J localitățile învecinate, se pot adresa la chioșcul ; 
| propriu de difuzare a presei, situat in Hune- I 
< doara, bdul Dacia, nr. 1, lingă florărie și ofi- . 
| ciul poștal. Chioșcul este dotat cu postul le- | 
» lefonic 16926, prefix 957. »

Apelind la serviciile chioșcului din inimici- I 
; piui Hunedoara, economisiți timp si bani. J• • ~~ • ~ • — • — • — • — • —- . —     .

j T<FD\CȚIA ȘI ADMINISTHAȚIA : 
£ 2 700 Devii, sir 1 Decembrie, 33,
* Judelui Hunedoara

Telefoane: 11275. 12157, 11269
Telefon Tipogrnfic ; 25901

Tax : 18061
«

i
I

!
!
i

str. Depozitelor, nr. 17, DEVA 
vinde prin licitație publică, în ziua de 14 
bruarie 1992, orele 10, la sediul societății, 
mătoarcle mijloace fixe disponibile :

■ 12 autobasculante R19215 DFK 
B 2 autobasculante III 2215 DFK
R 1
B 1
B 1■ 5
B 2 autotractoare cu șa R19256DFS 
B 1 autovidanje SRD 6135
B 20 remorci auto
B 12 semiremorci pentru transcontainere 
Cei interesați pot obține relații suplimen

tare la sediul unității, precum si la telefoanele 
13030 și 13031. (11*4)

fe
ti r-

autocisternă R12135 FCC 
autocamion cu macara HIAB R8135M1I 
autocamion basculant R8135 BD7 
autotractoare cu sa R10215FS

URMELE „CORATRANS** S.A. DEVA 
ȘI „AUTOTRANS** CĂLĂTORI FILARET S.A. 

BUCUREȘTI
VĂ PROPUN

Să călătoriți în condiții ideale (rapiditate, 
confort, aer condiționat, preț convenabil), cu 
autocare IKARUS, pe noul traseu deserv it :

DEVA — SIBIU — RM. VÎLCEA — PI
TEȘTI — BUCUREȘTI (Gara de Nord)

in fiecare zi a săptămînii (mai puțin ziua 
de sîmbătă).

Autocarele noastre pleacă simultan din 
Deva și București la ora 21, și ajung 
nație a doua zi dimineața la ora 7,29.

REZERVĂRILE de locuri se fac 
gara din Deva, telefon 13033.

CU NOI ESTE CEL MAI BINE !

la

la

«fești

Auto-

(83)
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SC. COMSER SRL. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 
Alba și Caraș-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrtie 
import format An, A|, A?, A3, A„ hirtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodiniensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX, ieșită din 
uz, cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX 
nou achiziționat prin Frma COMSER.

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

I 
t

S.C. FARES SA. ORĂȘTIE 
(fost Plafar) 

str. Plantelor nr. 5C, județul Hunedoara 
Angajează, prin concurs i

• șef serviciu financiar-contabilitate
• contabil
Pentru relații suplimentare vă rugăm să 

adresați biroului personal din unitate, telefoi 
41940, 41941, interior 16.

i va 
ano 

(109|
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întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o pont fă 

autorii ocestora.

TIPARUL:
S.O. „Volldava** S.A. 

Deva, str. 22 Decembrie 257
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