
CETĂȚENI! Duminic^Jluiiitoffibrie, alegem Președintele 
României. Veniți cu toții la votare!

CUVINTUL LIBER
j __ COTIDIAN INDEPENDENT ■ ......

In perioada 12—18 oc
tombrie 1992, se desfășoa
ră „Săptămîna Crucii Ro
șii". Deviza sub care are 
loc cea de-a 69-a ediție a 
săptămînii este „Crucea 
Roșie sîntem toți". Acțiu
ne tradițională, inițiată în 
1923, „Săptămîna Crucii 
Roșii'' își păstrează și azi 

Săptămîna
Crucii Roșii

scopul. Și anume acela de 
<i populariza ideile și o- 
biectivele .Crucii Roșii și 
de a colecta fonduri.

Programul f ilialei de 
Cruce Roșie a județului 
Hunedoara pentru această 
perioadă este structurat pe 
domenii ; propagandă, so
cial, donare de singe și 
•colectare de fonduri. Un 
lucru trebuie reținut : „Cru
cea Roșie sîntem toți", nu 
este doar, o deviză. Afir
mația exprimă-o realitate 
și o necesitate, căci se știe 
i;î fondurile Crucii Roșii se 
constituie din cotizațiile 
membrilor săi si din dona
ții. (V.R.J.

«

— Costică, nu-ți ici 
ochelarii ?

— Pentru ce. dragă ? 
Doar merg la birou...

VIORICA ROMAN

o SA FIE LUMINA ! De la 
dna prof. Rodica Bora ani primit 
o sesizare referitoare la o proble
mă care de peste patru luni de 
Zile nu-și găsește rezolvarea. Este 
vorba despre faptul că satul Nă- 
dăștia de Jos se află în beznă, 
fiind lipsit total de iluminatul 
public. Desele intervenții la Pri
măria Călan și I.R.E. hune
doara au rămas, pînă acum, fără 
ecou. Cetățenii speră ca măcar 
la cel de-al doilea tur de scrutin 
să poată vota pe lumină, li vor

ajuta oare, cei ce răspund de 
iluminatul public in această lo
calitate ? (N. T.).

0 NOU. Magazinul alimen
tar din bulevardul „Dacia" Hu
nedoara (complexul Bucegi) a 
trecut la o nouă formă de or
ganizare — aceea dc societate 
comercială cu răspundere limi
tată. Folosirea cu chibzuință a 
fiecărui minut din orele dc pro
gram, întreținerea spațiilor „ca 
acasă" — cum spunea dna Rtflra 
— unul dintre asociații S.C. 
„Comalim Ovidiu” S.R.L. —. cît 
și creșterea vitezei de circula
ție a mărfurilor (vînzărl în me
die lunar de 10—12 milioane lei) 
sînt tot alitea argumente că epi

cul colectiv al societății vrea șl 
știe să facă cofnerț. (E. S.).

© INIȚIATIVĂ LĂUDABI
LĂ. Conducerile S.C. „Agrostm* 
S.A. Simefia și fermei sale pis
cicole au avut o inițiativă lău
dabilă. deschizînd in clădirea de 
la Spini, care inițial avea desti
nația de. sediu, un elegant și 
mult căutat ' complex motelier. 
Cei ce-i trec pragul Zilnic ffunc- 
ționînd pînă la ora 22), inclusiv 
sîmbăta și duminica, găsesc aici 
mâncăruri preparate din pește, 
carne de curcă și porc, aceste 
■produse fiind obținute în cadrul 
fermei piscicole, care este con
dusă d.e dl ing. Ionel Neacșu. 
(N. T.l

© PĂMfNTUL REVINE LA 
ȚĂRANI. Cetățeni din satele 
Spini, Rîpaș și Pricaz — comu
na Turdaș au fost puși în po
sesia pământului ce le revine, în 
lumina Legii fondului funciar. 
La aplicarea legii respective, o 
contribuție de seamă o are doam
na Rafila Radu, de la Oficiul 
de Cadastru și Organizarea Te
ritoriului, precum și specialiștii 
comunei — Petre Sasu, Elisabe- 
ta luraș și loan Ștefan. (TR. B.).
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Iln ziua de 11 octombrie a.c., duminică, deci, e- 
lcctoratu] român este chemat din nou la urne, pen- 

' tru a-1 alege, in cadrul celui de-al II-lca tur de scrutin. 
| pe Președintele țării. Biroul Circumscripției Electo- 
' rale nr. 22 Hunedoara face următoarele precizări:

• Secțiile de votare rătnin — și ca număr și ca 
. loc de amplasare — aceleași ;

• Votarea va începe la ora 6 dimineața și se va 
J încheia seara la ora 21 ;
, • Alegătorul trebuie să se prezinte la vot cu bu

letinul de identitate. După ce va fi găsit înscris în 
' listele de alegători, va semna. Fiecare va primi un 
I buletin de vot de patru pagini. Pe pagina I, sus, 
• scrie „România”. Mai este imprimat aici un P în- 
| cercuit. în mijloc scrie : „Buletin de vot pentru ale- 
. gerea Președintelui Romanici”, „Al doilea tur de 
I scrutin — 11 octombrie 1992”, iar în josul paginii : 
• „Circumscripția electorală nr. 22”. în pagina a IlI-a 
* se află două patrulatere. în cel de sus scrie „Frontul 

Democrat al Salvării Naționale”, sînt imprimați cei 
trei trandafiri și mai scrie „ION ILIESCU". în cel 
de-al doilea scrie ..Convenția Democratică din Ro-

CUM VOM VOIA DUMINICĂ I* 
mânia”. Tot aici se află sigla cu cheia și scrie „EMIL | 
CONSTANTINESCU". Pe pagina a iV-a va fi impri- J 
mată ștampila secției de votare. >

• Primind buletinul de vot și o ștampilă pe ț
care scrie „Votat”, alegătorul va intra în cabină. Este > 
important de precizat că în buletin se va , aplica I 
ștampila „votat” numai într-unul din cele două pa- J 
trulatere. |

• Buletinul de vot va fi apoi introdus în urnă. , 
iar ștampila se va înapoia celui de la care s-a primit. |

• Nu este permis a se staționa în secție dccît J 
timpul necesar votării.

Biroul electoral al Circumscripției electorale nr. ' 
22 Hunedoara, mulțumind pentru modul cum s-a | 
desfășurat scrutinul de la 27 septembrie a.c. își ex- » 
primă convingerea că și scrutinul de duminică, 11 I 
octombrie, se va înscrie strict în prevederile Legii cu ’ 
privire la alegerea Președintelui Republicii și se va I 
desfășura în ordine și liniște. Face, totodată, apel la. ‘ 
toți cetățenii cu drept de vot din județ să participe la > 
scrutin ! I

Revenind în țară, 
după mai mulți ani, 
' cu o delegație din 

Germania, dna Dorina Lu- 
pașcu a întîlnit un caz care 
a impresionat-o în mod 
deosebit. De aceea s a 
decis să ne scrie. Facem 
publică povestea tinerei 
despre care este vorba în 
scrisoare.

Se numește Steluța Lă
crămioara Martiș. în cu- 
rînd va avea 20 de ani 
Este suferindă, a venit de 
prin Galați și după ce a 
lucrat pe la restaurantele 
.Bachus" și .Transilvania" 
s-a „stabilit"- la Hotelul 
„Sarmis” Deva. Nu într-o 
cameră, căci abia dacă a- 
vea cu ce să se îmbrace 
atunci cînd a poposit aici. 
A fost tolerată de personal 
să doarmă în bol și din 
cînd în cînd să m.-ii urce 
în vreo cameră, să facă o 
baie. De la dnele Aurica 
Moldovan și Mary Bădlliță, 
de Ia recepția hotelului, 
am mai reținut că fata 
a primit de la personal 
haine și mîneare, că nu 
le-a făcut probleme, do- 
vedindu-se cinstită, corec
tă, curată și potolită. Ci
neva de la hotel a inter

venit pentru a fi primită 
în audiență la primarul 
Devei.

Cind am căutat-o. la ho
tel lipsea. La- insistențele 
personalului, cu cîteva zi

O tînără își caută un 
rost în viață

le în urmă, se prezentase 
la Serviciul de urgență al 
Spitalului Județean Deva. 
De aici am aflat că este 
internată la Ginecologie, 
unde mi s-a spus că are 
o infecție și o foarte pro
nunțată anemie. Urma să 
mai facă și alte investiga
ții. Chiar în ziua urmă
toare, a precizat Steluța, 
era planificată la ecograf, 
pentru precizarea diagnos
ticului. Din mărturisirile 
ei am înțeles că are neca
zuri cu rinichii de la 
vîrsta de 6 ani. Aici în 
spital se simte bine. I s-au 
administrat antibiotice, vi
tamine, calciu și sînge, 
mâncarea este bună, cole
gele de salon amabile. De

ja se simțea mai bine.
Am întrebat-o, firește, 

cum a ajuns sâ nu aibă 
nici casă, nici masă. Mi-a 
spus o poveste trls’ă. de 
copil părăsit .care nu :ș’-a 

văzut ni «odată părinții. A 
crescut la Cast de Copii 
din Tîrgu Bujor (Galați) 
unde a învățat meseria de 
croitoreasă, pentru care 
are și o adeverință de 
calificare. Dar la virs'a 
majoratului a fost dată a- 
fară, susține Steluța. Mat 
pretinde că a ajuns ■ în 
Deva adusă de o doamnă 
care a găsit-o în 1930 în 
gara Galați, că aceasta ar 
fi murit după 2 Iun' de 
cînd S-au cunoscut șî nu-i 
știe numele. în aeeîstă 
situație a fost nevoită să 
lucreze- cu ziua la toale
tele localurilor, dar nu 
cîștiga nici cît să-și plă
tească un loc intr-un că
min de nefamiliști. Și
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cum era și bolnavă, a re
nunțat Ia asemenea muncă.

întrebarea este ce va 
face de acum înainte ? în 
urma audienței la Primă
ria Deva i s-a asigurat să 
ia masa la cantina de 
ajutor social. Despre mân
carea servită aici Steluța 
susține că este lipsită de 
consistență ți de gust; Tot 
în cadrul acelei audiențe, 
spune fata, s-a luat legă
tura cu firma „Naghi și 
Zsok'’ din Deva în even
tualitatea obținerii unui 
loc de muncă. Și, de a- 
semenea, că patronii i-ar 
fi propus susținerea unei 
probe de lucru în vederea 
angajării (din păcate erau 
plecați din țară cînd i am 
căutat pentru a-mi con
firma această știre feri
cită). Ar fi bine pentru 
Steluța dacă și-ar găsi un 
loc de muncă, căci cu ba
nii cîștigațî și-ar putea 
soluționa singură problema 
unui acoperiș într-un că
min de nefamiliști cît și 
a mîncării. E oricum mai 
onorabil să-ți poți purta 
singur de grijă, chiar dacă 
mai există oameni miloși 
in jur.

V IITORII MEMBRI 
AI PARLAMENTULUI 

ROMÂNIEI
ALEȘI ÎN JUDEȚUL 

HUNEDOARA

Biroul Electoral Cen
tral a validat mandate
le pentru Parlamentul 
României ale următori
lor domni care au can
didat în județul Hune
doara :

Senat
Ioan Diniș (F.D.S.N.) 
Octavian Muntean

(F.D.S.N.)
T'beriu Vladislav

(C.D.R.)

Camera Deputaților 
Mihai Bucur

(C.D.R.-P.N.Ț.D.) 
loan Timiș (F.S.N.) 
Gheorghe Ana

(F.D.S.N.)
Aurel Știrbu

(F.D.S.N.)
Ion Hortopan (P.R.M.) 
Dumitru Ifrim

(C.D.R.-P.S.D.R.)
Csaba Albert Takacs

(U.D.M.R.)
Petru Steolea

(P.U.N.R.)

REFLECȚII 
POLITICE

• Iu politică tupeul în
vinge pentru moment, ra
țiunea învinge cu tim
pul,

• Vesta anti-glonț. in 
politică trebuie să fie zîm- 
betul.

• Politica nil merită să 
strice prietenii de o via
ță, să despartă familii, .să 
transforme în dușmani ve
cinii. Trebuie găsite în
totdeauna modalități de 
conviețuire.
. • Atenție marc la o- 
poziție tocmai atunci cind 
pare mai liniștită.

• în politică trebuie .să 
zîmbești cînd ești supă
rat și să vorbești domol 
cînd îți Vine să strigi.

• Pe ștradă și în orioe 
împrejurare, salută tu pri- f 
mul pe opozantul politic. 
Este un gest dc superiori
tate.

• Celor care părăsesc 
formațiunea politică, nu 
le spune nimic. Este i- 
nutil. Ei vor trăda in con
tinuare.
• Adversarul politic nu-ți 

este dușman. Numai că el, 
dc regulă, spune nu cind 
tu spui da și invers.

• Principiile politice pro
prii reprezintă a doua ta 
carto de rugăciuni.

• Să nu-ți fie frică în 
politică dccît de cei care 
te laudă prea mult.

• în politică nu este su
ficient să vorbești, tre
buie să mai și faci cite 
ceva.

• Partidul nu este nici 
moșie, nici pat, nici tram
bulină. Este un lucru con
cret, căruia trebuie să-1 
oferi inteligență, efort, se
riozitate, devotament.

MARIN ST1N
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Întoarcerea la izvoare
Avocatul apără și sfătuiește la respectarea legii!

Pentru început, vă 
rugăm, die decan, să pre
cizați care este rolul avo
catului în împlinirea drep
tății ?

— Prin 'Decretul nr. 90, 
clin 1990, s-a stabilit o 
nouă organizare a avoca
turii în tara noastră. Am 
£ost desprinși de Ministe
rul de Justiție. Avem or
gane proprii de conducere, 
inclusiv autonomie finan
ciară. Nu mai sîntem so
cotiți niște auxiliari, ci • 
colaborăm la înfăptuirea 
actului de justiție, de 
dreptate, la respectarea le
gilor țării. După Revolu
ția din Decembrie 1989, 
dreptul la apărare este 
respectat fiecărui cetățean 
din România, fiecărui om 
ajuns la necaz. .

— Cu cine colaborați?
— Cu judecătoriile, Tri

bunalul județean, procura
turile locale și județeană, 
cu Notariatul de ■ Stat, cu

Poliția, O colaborare în 
numele respectării adevă
rului, a statornicirii prin
cipiilor de dreptate în- 
tr-un stat de drept, cum 
luptă să devină ți Româ

Uniunea Avocaților din 
România, Baroul pe' care-1 
coordonați ?

— în țara noastră sînt 
peste 4000 de avocați con- 
stituiți în Barouri pe ju

Convorbire cu dl avocat IOAN ȘTEF, 
decanul Baroului Hunedoara — Deva

nia noastră,
— Ziceați că avocatul 

este și un sfătuitor. Cum?
— Atît în procesele ci

vile cit și. în cele penale, 
avocatul este alături de 
omul care i se adresează. 
Cum să-și întocmească do
sarul, ce acte să aducă, 
probe etc (în civil) ; în 
penal avocatul asistă și 
semnează încă de la pri
mele cercetări, în conlu
crare cu procurorul, cu 
poliția.

— Cum este organizată

dețe și în Capitală.■
— în județul nostru ?
— Avem Baroul aici în 

Deva și trei Barouri : u- 
nul la Hunedoara, altul 
la Petroșani și, bineînțe
les, la Deva. în total sîn
tem 74 de avocați.

—. Cărora, la nevoie, ne 
putem adresa.

— Cu toată încrederea. 
Clientul este liber și în 
măsură să-și aleagă apă
rătorul. Are acest drept 
sfînt, respectat într-o ța
ră de drept. Dacă nu

cere 1 se asigură apără
tor din oficiu, conform 
legii.

— O întrebare care nu 
aș vrea să supere pe ci
neva. Se mai vorbește că 
avocații... jecmănesc.

— Nici un client nu este 
jecmănit, condiționat. I se 
ia cazul, este îndrumat ce 
să facă, este ajutat. Bine
înțeles, achită haremurile 
stabilite prin lege. Și a- 
vocații trăiesc din cîștî- 
gurile pe care le realizea
ză, nu ?

— Există în popor zi
cala^ „Vorbești ca un a- 
vocat". Oare de ce ?

— Profesia, pasiunea îl 
face să vorbească, să ple
deze, să convingă. Dar o 
face în cunoștință de cau
ză, cu decență, în spi
ritul respectării legii. Că 
mai sînt multe lucruri de 
îmbunătățit și în avoca
tură, de acord...

GH. I. NEGREA

• Nu mă oprește nimeni 
să trec în fața celor care 
s-au sculat devreme și sînt 
primii la ghișeu. Mă a- 
postrofează cineva ? Să-n- 
cerce... Parcă la dentist 
nu-i sfidez pe cei ce aș
teaptă să le vină rîndul? 
Intru fără probleme.
• N-am tras autobuzul la 
peron cu cîteva minute 
înaintea plecării în cursă 
sau am întîrziat zece mi
nute ? Și'ce dacă, doar e 
democrație... Ce-mi pasă 
mie de timpul călătorului?

• Să cedez locul meu 
bunicuței care stă în pi
cioare sau să-l ajut să ur
ce pe invalidul de colo ? 
Ta lăsați-mă în pace. N-am 
chef.
• De ce să-mi fac te- 

na ? Nu ne controlează 
i chiar dacă ar face-o, ce

boa’ să-mi facă ? Parcă pro- 
ului nu i s-a întîmplat 

■ ă intre la 15 minute după 
’’e a sunat ?

• Nu-i mai înapoiez car- 
■a., Poate că uită de ea... 
a prețul de acum, o ase- 
lenea achiziție, e ceva, nu?

• De ce s-o salut pe 
prietena mamei sau pe co
lega tatălui ? Nu mă poate 
obliga nimeni.

• Bat covoarele cînd îmi 
convine. Ce dacă dorm

în capul trecătorilor pungi 
cu apă, chiștoace ori co
ceni e un gest iresponsa
bil ? Mă distrez și eu...
• E drept că mi-a îm

prumutat niște mii. Dar

REFLECȚII1

Cum văd unii democrația
vecinii ? Ce, locatarul de 
la „trei” n-a dat casetofo- 
nul la maxim cînd mă o- 
dihneam ?

• Golesc găleata cu res
turi lingă container, că nu 
mă vede nimeni. Ce-mi 
pasă mie de alții ? N-au 
decit să măture.

• Că arunc de la etaj

să mai aștepte mult și bi
ne...

• Bine le-am făcut că, 
i-am desființat public. Am 
talent Ia așa ceva. Impor
tant c că despre mine nu 
se prea știu multe. Că 
altfel, mi-aș găsi nănașul...

• Gust dimineața doar 
de-un deget, apoi peste ze
ce minute. Cîte puțin,

dc-a lungul zilei, doar am 
sticla lingă mine. Pin’ la 
prînz nu mai știu cum mă 
cheamă. Bine că nu m-a 
„mirosit” încă șefu’... ;

• l-am dat acolo, două- 
trei, cu furtuna... Și-aeum . 
mă acuză... Cică-s sadic și 
dur. Doar n-am s-o țin în 
brațe toată ziua...

• Ce mai contează- a- 
, eum uniforma, ecusonul,

politețea, zîmbetul ?, Tex
te... Ieri s-a supărat o cu
coană că'i-am vîndut mor
covii cu puțin pămînt. 
Doar n-am să-1 golesc din 
cîntar de fiecare dată...

• Azi am trecut cu vi
teză pe marcajul de pietoni 
și era cît pe-aci să .lo
vesc pe... cineva. Măgaru'... 
îl puteam face praf...

• Am rîs cu-atîta pof
tă. Aveam 80 la oră cînd

•«m ajuns cu roțile în niș
te gropi cu apă, de i-am 
udat pe pietoni din cap 
pînă-n picioare. Oare de : 
ce gesticulau ? Am eu 
vreo vină ?

VA-EI ARDELEANU

Am urmărit, de curînd, 
un interviu prezentat de 
Televiziunea Română, cu 
dl dr. Vasile Vetrejan, di
rectorul Institutului Națio
nal de Etnologie și Dia
lectologie pe tema cultu
rii noastre populare. Se 
vorbea acolo de bogatele 
tradiții, mai ales orale ale 
poporului nostru, dar și de- 
necesitatea creării unui 
sistem de educație prin 
cultura populară, despre 
programe de instrucție și 
educație pentru a valori
fica acest fond al orali
tății culturii noastre popu
lare. Pe drept cuvînt, se 
punea întrebarea, ce fac 
în acest context instituții
le de specialitate naționale 
și din teritoriu, ce fac 
directorii de cămine cul
turale, instructorii pentru 
cercetarea folclorului local, 
a unei culturi trăite, asi
milate, care ne reprezin
tă ? Sînt lucruri care tre
buie să stea în atenția a- 
cestor oameni și care e 
necesar să devină funda
mentul activității lor. Pen
tru aceasta ei trebuie să-și 
desăvîrșească pregătirea 
de specialitate și mai ales 
să treacă de la intenții la 
cercetarea propriu-zisă a 
creației populare locale. 
Toți directorii de cămine 
culturale, instructorii, chiar 
dacă aceștia, din urină, 
la ora de față s-au împu
ținat vizibil, e necesar să 
cunoască, să se familiarize
ze cu tradițiile localității 
în care își desfășoară.'mun- 
ca. Ajutați de specialiștii 
Centrului Județean pen
tru Cercetarea și Conser
varea Folclorului, ei tre
buie să înceapă inventa
rierea creației locale, căreia 
să-i interpreteze, sensurile 
și semnificațiile. Să vadă 
de ce „Nunta” se oficiază 
în fața altarului bisericii 
din șat maximum o oră 
— o oră și jumătate, pen
tru ca apoi aceasta să se 
întindă pe distanța a două 
zile, cuprinzînd un întreg

ceremonial de obiceiuri și 
datini, fiecare cu semnifi
cațiile sale. Sînt apoi și 
alte obiceiuri — din via
ța omului (nașterea și în- 
mormîntarea). Apoi cele 
din ciclul calendaristic 
care în județul Hunedoara 
sînt de o bogăție extraor
dinară. Să ne amintim nu
mai de momentele sărbăto
rilor de iarnă (colindatul 
cu duba și călușerii, piță- 
răii, Cerbul, Capra, Sîn- 
văsîiul, obiceiurile din 
noaptea Anului Nou); obi
ceiurile de primăvară, de 
vară și toamnă (ieșitul la 
arat, Sinzîienele, Nedeia, 
Măsuratul oilor, Culesul 
viei ș.a.).

Este timpul, mai mult ca 
orieînd. să ne întoarcem 
la izvoare, să inventariem 
și să cercetăm și pe cît 
posibil să conservăm ceea 
ce s-a păstrat din vre
muri imemoriale. Să păs
trăm și să cercetăm costu
mul popular. Chiar dacă 
aparatura pe care o au 
instituțiile de cultură. în 
momentul de față, este 
modestă, săracă, chiar da
că directorul de cămin se 
gîndește poate mai mult la 
asigurarea salariului, exis
tenței sale și a familiei, 
nu putem să' închidem o- 
chii în fața misiunii noas
tre sfinte de oameni de 
cultură, chemați să ne 
păstrăm neștirbită spiri- 

” tualitatea. Chiar dacă este 
din cale afară de greu din 
punct de vedere ăl bani
lor, nu trebuie să aban
donăm ideea unui Muzeu 
al satului hunedorean, la 
care fiecare comună poa
te contribui cu cîte un 
obiect. Pînă cînd acestea 
se mai păstrează ’ E o 
întreprindere extraordi
nară, fantastic de dificilă, 
dar, în humele culturi5 
populare ce ne oferă spe
cificitate națională trebuie 
făcut ceva; cu maximă dă
ruire.

MINEL BODEA
♦ —♦ — A — *

S.C. „UZINA ARDEALUL” S.A.
FOSTA U.R.U.M.F. ALBA IULIA
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Cît costă
Perioada de tranziție, 

nu numai că rămîne ori
ginală în analele is;>riei, 
prin măsurile luate de 
guvernanți, dar reprezin
tă, totodată, un experi
ment trist, prm care pe 
baza unor „artificii lega
le” — hotărîri în princi
pal —, diverse persoane 
sînt retribuite pentru ac
tivitate prin „corespon
dență”.

Așa se face că s-au în
ființat așa-zisele consi
lii de administrație, care, 
în special la regiile au
tonome, cuprind persoa
ne din afara acestora. 
Activitatea „administrato
rilor” se rezumă la vi
zite de punere în temă 
a ceea ce a fost și a ceea 
ce va să fie, un protocol 
uneori consistent, mai ce
va politică, că tot e la 
modă etc. Și uite-așa, 
pentru p deplasare de 
la București pînă în pro
vincie, un domn X, din- 
tr-un minister Y, sau te 
miri de pe unde mai e, 
se trezește cu 20 la sută 
din salariul unui direc-

o ședință
gr a-tor general, drumul 

tuit, diurnă și...
Leafa merge, noi 

ministrăm” cu drag, 
cum nuntă fără lăutari ) 
nu există, nici în Consi- J 
liul de Administrație al ( 
Regiei Autonome a Cu- ț 
prului Deva nu se poate 1 
fără șase reprezentanți ai | 
Bucureștiului — din șap- 1 
te cît este componența 7 
consiliului de administra- J 
tie. i

Nu sînt puțini acei care l 
se întreabă, mai mult cu j 
jumătate de gură, de ce 1 
sînt incluse aceste per- I 
soane în consiliul de ad- / 
ministrație și nu direc- ) 
teri ai unităților miniere i 
din cadrul Regiei Auto- / 
nome a Cuprului Deva, > 
care sînt implicați ne- • 
mijlocit în activitatea de J 
producție ?

Făcînd un calcul su- . 
mar, la 6 ședință de con- i 
siliu de adminiștrație, în > 
cazul R.A.C. Deva, chel- ț 
tuielile totale se ridică î 
cu mult peste 100 000 
lei.

Fără comentarii !
CORNEL POENAR
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Avancronică jA 
fotbalistică j

■ X județeană, unde toate o-» 
rașele au cîte o repre- I 
zentantă, etapa a IX-a J 
are cîteva întîlniri ce se |

Sîmbătă, la Hunedoara, 
se reîntîlnesc, după mulți 
ani, două echipe repre
zentative pentru fotbalul 
din această parte a țării. 
Și în acest campionat, 
Olimpia Satu Mare a în
ceput cu stîngul, obținînd 
doar două victorii conclu
dente pe teren propriu 
(4—1 cu U.T.A. și 4—2 
cu Metalul Bocșa), în rest, 
o înfrîngere și un egal, 
în deplasare, pînă la a- 
ceastă etapă, nu a obți
nut nici un punct și o- 
cupă penultimul loc în 
clasamentul seriei a Ii-a 
a Diviziei A. Dar acest 
fapt nu trebuie să liniș
tească pe hunedoreni. A- 
liniind formația de bază, 
Corvinul nu poate scăpa 
victoria care, coroborată 
cu o înfrîngere a Jiului 
la Drobeta Turnu Seve
rin, i-ar aduce din nou o 
distanțare în clasament.

în Divizia C — faza

anunță a fi interesante» J 
Sînt cîteva echipe bune, | 
care joacă în deplasare: * 
Parîngul Lonea la Ghe-1 
lari. Minerul Certej la ’ 
Crișcior, C.F.R. Simeria, | 
la Brad și .Victoria *90 J 
Călan la Hunedoara. A- > 
ceste formații, nu numai I 
că se află într-o formă J 
mai bună, dar au meciu- | 
rile pe terenurile echipe- » 
lor ce nu au început pro- I 
mițător actualul campio- ‘ 
nat și deci pot obține un | 
punct, chiar două, în u- J 
nele locuri. Ne-ar bucu- > 
ra dacă și Mureșul Deva I 
ar da o ripostă mai ho- > 
tărîtă liderului, Minerul ’ 
Știința Vulcan. în orice J 
caz, nu va fi etapa gaz- I 
delor. IISABIN CERBU »

1

str. Miciufin, nr. 9, telefoane 96827765, 827666, 
fax 96/823523

Execută și vinde pentru populare urmă
toarele produse pe bază de comandă sau ce
rere, depuse la biroul producție :

Coșer depozitare porumb L = 3 m; 1 — 0,9 * 
m; H = 2,5 m, capacitate = 36 378 lei/buc. • 
Dispozitiv manual tocat tăieței, sfeclă și * 
bostan —- 5 147 lei/buc.
Garaj demontabil metalic L = 5 m; 1 = J 
3 m; H = 2,5 m— 183 750 lei. I
Dispozitiv cu ventilator pentru pirlit porci 
cu lemne —4 616 lei/buc.
Moară pentru uruială porumb electrică; , 
Capacitate: minim 150 kg/oră; biacină po- * 
rumbul cu coceni; se livrează fără motor* 
electric 2,2 kW x 3000 rpm — 15 758 lei/ f 
buc. i;
Sfîrmitor manual boabe porumb —• 3 6151 
lei/buc. *
Plite, pentru sobă din fontă — 6 300 lei/| 
setul. ț
Pluguri cu 3 brăzdare pentru tractor U 6501
— varianta I 84 000 lei/buc. |
— varianta II 65 554 lei/buc. ?
Plug cu 2 brăzdare pentru tractor > f
U445 60 000 lei/buc. |
Chioșcuri metalice L = 3 m ; 1 = 2 ha: f 
H = 2,5 m „ 170 000 lei/buc. f
Cărucior cu cos mare (1 m x 0,5 m)

6 201 lei/buc. t 
Pubele pentru depozitare gunoi 
menajer, capacitate 110 litri, 4 284 lei/buc. * 
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• „Omul liber poate fi prizonier, dar nu 
sclav”.

J. Amyot

* «w a mmv a aa^ a aa^a a a^~ a a

*
I

• „Cînd ți-e dor de lumină, spargi zidurile și | 
ieși! Nimeni nu ți-o dă altfel”. I

DESPRE LIBERTATE

zia

un

• „Spiritul nu-i în stare să 
libertății”.

• „Ești un rob ? Atunci nu 
tiran ? Atunci nu poți avea

Z. Bârsan J 
facă nimic fără ilu-1* 

J. Green | 
poți fi prieten. Ești 
prieteni”.

Fr. Nietzsche
răspundere, de 

majoritatea oamenilor se tem de ea”.

I* 
I

. onaw | 
cei mai |

Seneca
*

T. Mușatescu
• „O disciplină de sclavi formează caractere de J 

sclavi”. h
J. Locke I 

. ‘ Selecție de ILIE LEAHU j

• „Libertatea înseamnă aceea

• „Puțini oameni sînt supuși 
multi își pun ei înșiși lanțurile”.

• „Fii robul libertății tale".

I J )J

I 
AI
V 
j
î

Brusc, nucul din grădi
na mea a îngălbenit, frun
zele sale par a fi bolna
ve, uitînd culoarea verde 
numai în sferele nucilor 
gata să se desprindă. Par
că nici un alt moment nu 
e mai emoționant și mai 
măreț în viața nucului 
decît momentul coacerii, 
cînd ghiocul încă verde 
se despică dintr-o taină 
lățind să cadă nuca a- 
semenea unui nou născut 
ce vine în lume. Și fie
care nucă e o posibilă

sămînță pentru alt falnic 
nuc bătrin. Și fiecare 
nucă ascunde sîmburele 
crud încă dar atît de iubit 
de cei mici, dragoste vi
zibilă mai ales pe dege
tele și buzele lor maro- 
nite de sucul cojilor des
prinse.

O' veveriță jucăușă dar 
îndrăzneață coboară pînă 
in grădina mea pentru 
a-și culege proviziile de 
nuci pentru iarna ce vi
ne. O observ de zile în 
șir cit de sprintenă și 
cit de strîngătoare este. 
Știu că îmi fură din re

bine pînă nu beau cîteva 
păhărele...

• Călătorul către meca
nicul de locomotivă :

— Vă felicit. Fac nave
ta de zece ani cu acest 
tren și pentru prima oară 
sosește fără înțîrziere. Pot 
să vă ofer un pachet de 
Kent ?

— Păstrațj-vă Kent-ul. 
Acesta e trenul care tre
buia să vină ieri la aceeași 
oră...

• — Ei, vouă nu v-a dat 
maistrul nici o treabă ?

— Da, desigur, să-l tre
zim cînd veniți dumnea
voastră în control...

• Șeful și subalternul se 
întîlnesc la circiumă.

— Ce faci aici ? Doar 
m-ai rugat să te învoiesc 
pentru că nu te simți bi
ne !

— Exact, eu nu mă simt

TRUCAJE

r~ 2 3 5 6 7 T’ 9 10

T~
3 J ■
4 ■
5 ■r ■
7< ■r
8 P9
W

ORIZONTAL: 1) Păstrătoare de haine 
(dim.); 2) Primul clasat la Olimpiadă — 
Tată de copii; 3) Rămas fără replică — 
Magazie plutitoare ; 4) Pică de somn — 
Expresie de putere nulă ; 5) Notă maxi
mă — O lună întreagă ; 6) Sală de me
ditație — Suprafață de notare !; 7) De-

ȘAH 
MAT ÎN DOUA 

MUTĂRI

G.B. Shaw 
robiei, <

Controlul poziției : 
alb: Rh7, Df2, Cf5, Mh5 
negru : Rf8, Dd3, p : e7 
Soluția problemei apărută

în ziarul nostru de 

sîmbăta trecută :

1. Df4 !
2. Dh6 mat
1. ...Dg3
2. Cg3 mat

Nucul din grădină
coltă și așa puțină, dar 
nucul imi aparține la fel, 
cum întreaga natură a- 
parține veveriței. Buni
cul meu în copilărie a 
descoperit un lujer de 
nuc în grădină și l-a 
îngrijit ani în șir pînă să 
dea roade pentru a le pu
tea culege din belșug eu. 
Mă întreb dacă nu cumva 
lujerul a crescut dintr-o 
nucă îngropată de stră
moșul veveriței ce-mi cu
lege hărnicuță nucile, 
astăzi ?!

IN A DELE AN U I 
I

• Șeful îl surprinde pe 
un subaltern în timp ce o 
săruta pe nevastă-sa.

— De asta te plătește 
firma noastră ? — îl în
treabă el înfuriat,

— Nu, domnule șef, as
ta o fac gratuit!

Culese și prelucrate

de ILIE LEAHU 

butanți într-o partidă oficială — Răspla
ta unuia binfc servit; 8) Pregătit de ple
care — însușire de războinic ; 9) Stabili
zat după epurare — Concurent la sala- 
tieră; 10) Au prezență de spirit.

VERTICAL : 1) Cazuri de accidente mai 
grave ; 2)' Vechi realizatori de șarje — 
Tip oriental de, slujbă ; 3) Rezultatul unei 
calificări de excepție — A activa ca de
senator ; 4) Numărul de la poartă — Pă
rinte cu slujbă înaltă ; 5) Chip de lut 
pentru unii închinători — Șase-jumătate 1 ; 
6) Rotor central — La un ceas odată ; 7) 
Cu puțin timp în urmă — Companie ae
riană ; 8) Machiajul demachierii — Im
plică o săpuneală zdravănă ; 9) Duși cu 
vorba — Situația la purtare ; 10) Se ma
nifestă cu fidelitate.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI „CALCHIERE” 
APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SÎMBĂTA TRECUTĂ:

1) HARABABURĂ ; 2) ARAC — VIRIL ; 
3) BIGOT — SCUT ; 4) INELAT — ARE ; 
5) T — TÎRÎT — IR ; 6) US — TĂTIC 
— C ; 7) DAR — CĂMAȘĂ ; 8) ILAR — 
NOTAT ; 9) NĂDUF — NĂRI.; 10) IMA
GINAȚIE.
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LUNI, 12 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I
• 14,00 Actualități • 14,10 Calendarul

zilei • 14,20 Ecran spaniol • 15,20 Avan
premiera săptăminii • 15,40 Copiii noștri 
—' viitori muzicieni • 16,00 S.O.S. natu
ra ! • 16,30 Muzica pentru toți • 17,00
Actualități • 17,05 Emisiunea în limba 
maghiară • 18,35 Pro Patria • 19,30 De
sene animate • 19,50 Ziua hispanității • 
20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20,45
Tezaur • 21,10 Studioul economic • 21,35 
Teatru TV. „Doi pe un balansoar” • 23,25 
Actualități • 23,40 Confluențe.

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

din program • 16,15 Desene animate •
16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu noi pe 
programul doi... Ia Teatrul „Cazino Vic
toria” ! • 20,00 Armonii corale • 20,15 
Magazin auto-moto • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service.

MARȚI, 13 OCTOMBRIE

> ’ PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Naționa

le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20
Worldnet USIA • 12,10 Ora de muzică • 
13,00 Interferențe • 13,30 Muzica pentru 
părinți • 14,00 Actualități • 14,15 Muzica 
pentru toți • 14,45 Avanpremieră TV • 
14,55 Preuniversitaria • 15,30 Teleșcoală
• 16,00 Conviețuiri-magazin • 17,00 Ac
tualități • 17,05 Repere transilvane •
17.35 Ă venit toamna ! • 18,10 Salut, prie
teni ! • 19,00 Studioul economic • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități •
20.35 Sport • 20,45 Telecinemateca. „O-
rașul nostru” (SUA, 1940) • 22,30 Cultu
ra în lume • 23,00 Actualități • 23,15
Meridianele dansului.

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

mate • 16,35 Studioul de literatură • 17,35 
Film serial. „Noii ași ai cerului albastru”
• 18,30 Tribuna non-conformiștilor • 18,50
Video-clipuri • 19,10 Euro-gol • 19,55
Muzica azi • 20,25 De-ale pieței în eco
nomia Capitalei • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service.

MIERCURI, 14 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Naționa

le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20
Viața spirituală • 12,10 Ora de muzică • 
13,00 Vîrsta a treia • 13,30 Audio-vizual 
studio • 14,00 Actualități • 14,15 Civili
zația montană • 14,45 Avanpremieră TV
• 14,55 Preuniversitaria • 15,30 Teleșcoa
lă • 16,00 Tineri interpreți de muzică 
populară 16,20 Lumea sportului • 16,50 
Tragerea Pronoexpres • 17,00 Actuali
tăți • 17,05 Arte vizuale • 17,30 15, 16, 
17, 18 • 18,00 Reporter ’92 • 18,30 Ve
dete în recital • 19,00 Studioul econo
mic • 19,30 Desene animate • 20,00 Ac
tualități • 20,35 Soprana Florența Mari
nescu în patru ipostaze lirice • 20,50 Fot
bal : Belgia — România • 22,50 Univer
sul cunoașterii • 23,35 Actualități • 23,50 
Sport.'

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

mate • 16,35 Teatru TV. „Kean” de Jean 
Paul Sartre • 18,05 Video-satelit • 18,20 
Emisiunea în limba maghiară • 19,50 Bi
juterii muzicale • 20,15 Dialog cu edilii 
Capitalei • 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe
• 22,35 BBC World Service.

JOI, 15 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Naționa

le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20 Su
per Channel • 12,10 Ora de muzică • 
13,00 Oameni de lingă noi • 13,30 Jazz- 
magazin • 14,00 Actualități • 14,15 Avan
premieră TV • 14,20 Tradiții • 14,50 Pre
universitaria e 15,30 Teleșcoala • 16,00 
Agenda muzicală • -16,30 Forum • 17,00 
Actualități • 17,05 Repere moldave •

17,35 Documentar TV « 18,00 Tele-discul 
muzicii populare • 18,20 Simpozion, Re
vistă _de literatură și arte. • 19,00 Sta» 
dioul economic • 19,30 Desene animate
• 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 29.» 
Film serial. „Dallas” • 21,35 Memorialul 
durerii • 23,00 Actualități • 23,15 Re
flecții rutiere • 23,30 Stadion.

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

mate • 16,35 Motor! • 17,05 Emisiunea 
în limba germană • 18,05 Caleidoscop 
muzical-coregrafic a 18,25 O viață pentru 
o idee • 18;55 Opera în capodopere. „E- 
iectra” • 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe
• 22,35 BBC World Service.

VINERI, 16 'OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova o 10,00 Actua
lități o 10,10 Calendarul zilei • 10,20 Film 
artistic. „Opera de trei parale” • 12,00 
Super Channel • 12,50 Descoperirea Pla
netei • 13,10 Ora de muzică • 14,00 Ac
tualități • 14,15 Avanpremiera TV • 14,20 
Mondo muzica • 14,40 Medicina pentru 
toți • 15,10 Recitalul tenorului Ionel Voî- 
neag • 15,25 Preuniversitaria • 16,00
Limba noastră • 16,30 Muzica pentru toți
• 16,45 Tragerea Loto • 16,55 Actualități
• 17,00 Emisiunea în limba germană • 
18,00 Documentar științific e 18,30 Diver
tisment internațional • .19,00 Viața par
lamentară • 19,30 Desene animate • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 20,45 Film se
rial. „Destinul familiei Howard” • 21,45 
Studioul șlagărelor • 22,15 Gong ! • 22,45 
Top 10 • 23,20 Actualități o 23,35 întîl- 
nirca de la miezul nopții.

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

din program • 16,15 Desene animate •
16,40 Tradiții • 17,10 Sport-magazin • 
19,00 Concertul Orchestrei Naționale Re- 
dio • 21,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova • 21,30
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe •
22,35 BBC WorM

SÎMBĂTA, 17 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața 1 • 9,50 Șahul 
de la A la Z • 10,00 Actualități • 10,19 
Ala-bala-portocala! • 11,10 Alfa și o- 
mega • 12,00 Itinerarii spirituale • 12,30

’Ora de muzică • 13,30 7x7 • 14,00 Ac
tualități — 11,10 Reflecții rutiere • 14,29 
Desene animate • 14,45 Reîntilnire cu 
Corina Chiria'c • 14,55 Fotbal : Rapid — 
Dacia-Unirea Brăila, în cadrul etapei a 
X-a a Diviziei Naționale. Transmisiune 
directă de la București • 16,50 Magazin 
cinematografic • 17,50 Pagini instrumen
tale de popularitate • 18,00 Laureații pre
miului Nobel pentru literatură : Rudyard 
Kipling • 18,30 Mapamond • 19,00 Re
frene de neuitat • 19,15 Teleenciclopedia
• 20,00 Actualități • 20,35 Film serial. 
„Twin Peaks” • 21,35 Săptămîna sporti
vă • 22,00 Autorul nu mai e în sală ! • 
22,50 Actualități • 23,05 Film artistic. 
„Steagul roșu: ultimul joc” (SUA, 1981)
• 0,35 Rock-Panorama • 1,00 TV DEVA.

PROGRAMUL II
• 9,00 TV DEVA • 16,00 Actualități •

16,10 Avanpremieră TV • 16,15 Desene 
animate • 16,40 Conviețuiri • 17,10 Țăn
dărică în vizită la... Muppets! • 18,00
Film artistic. „Gaspard și Robinson” (Fran
ța, 1990) • 19,35 Portretul compozitori
lor noștri • 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe •
22,35 BBC World Service

DUMINICĂ, 18 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună dimi
neața ! • 9,30 Arlechino • 10.25 Film ar
tistic în serial pentru copii: „Albul Bim 
— ureche neagră” • 10,50 Actualități • 
11,00 Lumină din lumină • 12,00 Viața 
satului • 13,30 Cîntecele Iancului a 14,39 
Actualități • 14,40 Atlas • 15,00 Rugby i 
Steaua — Selecționata Armatei Sud-Afri- 
cane • 16,30 Video-magazin • 18,10 Știin
ță și imaginație • 18,40 Convorbiri de 
duminică • 19,10 Film serial. „Dallas”
• 20,00 Actualități • 20,35 Film artistic. 
„Diavolii Iui Dayton” (SUA, 1968) • 22,30 
Duminică sportivă • 23,00 Actualități a 
23,15 Diamond Awards Festival, 1986 (VD

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități o 16,1) Rec mandări 

din program • 16,15 Desene animate •
16,40 Conviețuiri • 17,10 Pop-ciub o 17,30 
Orașe și civilizații • 18,00 Varietăți in
ternaționale • 18.30 Sera'a muzicală TV
• 20,45 Programul Te’cv zi Naționa
le din Republica Moldova «• ’/'H TVE
Internacional e 22,00 TI 5 E‘»i >')c * 22,35 
BBC World Service.
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și maiștri specialitatea con
strucții. Relații suplimenta
re la telefon 619595, între 
orele 7,30—15,30. (8582)

• ',,LA mulți
împlinirea tuturor 
țeldr, draga Buță Ovidiu- 
Marius, îi urează 
Elena,-bunicii și unchiul 
Remus, la împlinirea celor 
2 anișori. (7232)
• TOATE florile din lu

me'pentru părinții noștri 
Miluța și Vasile Tănasă la 
frumoasa aniversare a 25 
ani de căsnicie. „Lă multi 
ani” vă urează copiii-Lă
crămioara Vasilica și gi
nerele loan. (8586)

ANIVERSĂRI ,
ani” ș>. 

dorin-

mama

„Coturn ix” 
SRL .vinde en gros, ca \ 
distribuitor autorizat, ;; 
cu adaos-7 la sută:, 
Aquâ Fresh, Body 
Mist, Body Check, 
Sixt Sense, Bryicreemj 
șampon Vosene și din 
stoc : Rexona, Impul
se, Denim, Axe și al
tele, Comenzi la tele
foanele : 
619039.

619098 si
(8596)

• VÎND casete 
Deva tel. 613637.

• VÎND butelie 
normală. Deva tel.

* »

VÎNZĂRL—
CUMPĂRĂRI

> VÎND 
tablă 3x3 
642946.

• VÎND 
sat Visca,

• VIND 
camere, ultracentral,

- păr garsonieră. Deva 
618117.

din 
tel.

(8580) 
2 boi, 4 ani. 
nr. 160. (8579)
apartament 2 

cum- 
tel.

(8553)

chioșc nou 
mp. Orăștie

• S.C. PROCOM- 
SERV MBM DEVA 
(cu sediul lîngă ma
gazinul „Ulpia”) vinde 
en gros bere „Dreher”, 
ulei floarea soarelui, 
import Grecia, 
meticale ale 
„Caola", vinde rulotă 
amplasată în 
Deva. Tel. 615053.

(857 /)

cos-
firmei

piața

• VÎND apartament 2 
camere, Simeria sau schimb 
cu similar sau garsonieră. 
Deva. Tel. 625723. (8219)

• VÎND mobilă bucătă
rie, canapea, televizor co
lor „Elcrom” .sigilat. Tel. 
616789. (8234)

• VÎND apartament 2
camere, gaz metan. Ha
țeg tel. 777035 și 777333, 
după ora 16. (8288)

- • VÎND apartament ul
tracentral, 2 camere. In
formații tel. 612861, 624804.

(8585) 
norma- 

măsu- 
telefon

(8589) 
color 
Deva 
(8590)

un hectar pă- 
mînt. ogor și luncă, raza 
sat Chimindia. Deva tel.. 
623762. (8595)

audio 
(8600) 

aragaz. 
623201,

(8601)
• • VÎND casă, parter -ț 
nivel, apă,’ gaze, 
teren 2500 lei/mp, 
ciabil, C’rîngului, 4. 
617414.

• VÎND Trabant 
Simeria, str. A. Iancu. bl. 
7, ap. 2, după ora 16,

(8604)
• VÎND casă cu garaj,

grădină, gaze, apă. Hu
nedoara, str. Vînătorului, 
nr. 15, vizitabiiă zilnic, 
orele 16—18. (8376)

• VÎND apartament 4 
camere. Hunedoara tel. 
716093, zilnic 9—22. (8386)

• VÎND apartament 2 
Hu-

(8392) 
com- 
par- 

brize spate Dacia 1300. Tel. 
720426. (8396)

• Vi ND mașină înghe - 
tată. Arad tel. 966/35454, 
zilnic orele 16—22. (8400).

• VÎND garsonieră mo
bilată, confort I, lîngă fa
brica de încălțăminte. Tel. 
711918. ' ('

• VIND. 2 fotolii,
nedoara tel. 714745, 
ora 17. ’ (

• CUMPĂR bonuri 
benzină. Hunedoara 
715841.

• VÎND Cideo 
telecomandă, nou. 
tel.

• SOCIETATEA CO
MERCIALĂ PASE- 
COD, în baza certifi- 
caturui nr. 462/I/T/3 
septembrie 1992, este 
autorizată să execu
te lucrări de reparații 
auto la toate tipurile 
de mașini, prin ate
lierul mecanic din De-, 
va, str. Horea .nr. 26, 
la tarife avan
tajoase și de bună ca
litate. prin domnul 
Angliei Dumitru.

chitanțier nr. 5100—5150. îl 
declar, nul. (85®9)

• PIERDUT legitimație 
veteran de război 
rată de Asociația 
rănilor de Război Hunedoa
ra, pe numele Ciocozan 
Octavian. Se declară nulă.

(8402)
COMEMORĂRI

• AU trecut 6 luni de 
la dispariția regretabilă 
a celui care a fost un mi
nunat soț, tată, socru și 
bunic

BARTHA ȘTEFAN 
Recunoștință celor 
dăruiesc o’clipă de 
tire. Dumnezeu să-l 
nească în pace !

elibe- 
Vete-

caret 
amin- 
odih 
(7230)

grădină, 
nego- 

Tel. 
(8602) 

601.
ÎNCHIRIERI

• FAMILIE intelectuali 
caută garsonieră, apar
tament de închiriat în De 
va, nemobilate, sau preia 
contract cumpărare -ț 
recompensă. Tel. 95/730342.

(8580)
t***i***»*****************i

camere, proprietate, 
nedoara tel. 715383.

• VÎND caroserie 
pletă Dacia 1100 și

• SOCIETATE CO
MERCIALA caută 
spațiu în vederea în
chirierii pentru depo
zit de cosmetice. De
va tel. 619039, după 
ora 15. (8591)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• VIND butelie 
lă, masă televizor, 
tă rotundă. Deva 
«13241.

• VÎND 
și mobilă 
tel. 626182.

• VÎND

televizor 
tineret.

r

• FIRMA „Inves
ti?” import-export SRL 
-vinde en gros și en 

■ deaille tapet-furnir, în 
: diferite nuanțe, 
import Olanda, 

• magazinul său 
bdul Decebal, ] 
bl. 5, Deva.

din 
prin 

î din 
parter. 

(4536)

a a

*1

I
*

I
I
*

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CASIAL” S.A. DEVA 

cu sediul. în comuna Șoimuș, 
sat Chișcădaga, str. Principală, nr. 1 

Predă în locație de gestiune FABRICA DE ț
IPSOS CĂLAN.

De asemenea, oferă spre vînzare sau în
chiriere utilaje specifice fabricării ipsosului, 
spații de depozitare, hale industriale aferente 
Fabricii de Ipsos Călan.

Informații la telefoanele 613140, 613141. 
613142, int. 154. (1168)

!

I

(8401) 
Hu- 

după 
(8403) 

i de 
tel.

(8404) 
Funai, 

Deva 
614550, orele 19—22.

(8606)

• SCHIMB apartament 
camere, proprietate, cen-2

tru, Deva, cu similar Cluj. 
Tel. 997/11032, după ora 

(8597) 
SCHIMB garsonieră 

proprietate Timișoara, cu 
apartament 2 camere Hu
nedoara. Tel. 714823, 
ora 20.

18.

după
(8399)

vop- 
din

OFERTE
DE SERVICII

• ATELIERUL de 
sit cojoace și haine
piele de pe str. Horea, De
va, s-a mutat în str. Gri- 
gorescu. 24. Program 
lucru : 9—12, 13—18,

de

(8584)

• S.C. „TAPEBOM” 
SRL DEVA anunță 
concurs pentru ocu
parea a două posturi 
de timplari univer
sali, în data de 17 
octombrie 1992, ora 
10, Ia atelierul din lo
calitatea Bîrsău. Re
lații la tel. 614561, în ■ 
tre orele 18—22. (8300)

• S.C. CONFORT PRO
IECT SRL DEVA anga
jează ingineri, subingineri

• CU un an în ur
mă, printr-un tragic ac-, 
cident, negura veșni
că s-a lăsat fulgeră
tor peste ochii celui 
care a fost

GYUSZI MATEI 
lăsindu-mă în adîn- 

cimea cutremurătoare a 
singurătății. Nu te voi 
uita niciodată. Soția 
Agi. (8607)

• ADUCEM un pios 
omagiu și neștearsâ a- 
mintire regretatului 
nostru
- MATEI GYUSZI 
acum, la un an de la 

incredibila despărțire.
Lacrimi și flori pe

, mormîntul său.
Părinții, fratele, cum 

nata.și nepotul. (8611) '

DECESE
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SPITALUL ORĂȘENESC ORĂȘTIE l

I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Scoate la licitație spațiul disponibil din 
clădirea situată în strada Plantelor, nr. 2.

Licitația va avea loc în ziua de 23 octom- | 
brie 1992, ora 10

Informații suplimentare zilnic la Spitalul 1 
orășenesc Orăștie, telefon 42950, interior 130.1 

(1167) 1
___________________________________________ i

COOPERATIVA DE CONSUM 
ȘOIMUȘ I

de coopera- |Scoate la licitație în contract 
următoarele unități :

® magazin Bălata
• magazin Fornădia
• magazin Boholt
• secția Lenjerie — Șoimuș 
Organizează licitație pentru

spațiului „magazie metalică” a 
Șoimuș.

Relații suplimentare la telefon 668260.
(1166)

re
I
I

închirierea ț 
magazinului |

I*
I 
ț
I*
I
Is
Iw
I
a

a r

VINDE EN GROS >1 EN DETAILLE

prin magazinul său din bdul Decebal, 
parterul blocului 5, 

următoarele articole pentru automobile:
• vopsea — spray, culoare neagră, mat ;

a

DIVERSE
• CU autorizația

15.09.1992, emisă de 
siliul Județean 
ra, s-a deschis 
tea independentă 
zentată prin Horvath 
liana din Orăștie, str. Pri- 
cazului, nr. 38/33, avînd ca 
obiect de activitate corner 
cializare țigări. (8581)

• MARȚI, 13 octombrie
1992, ora 17, la Casa de 
Cultură din Deva va ’a- 
vea loc o conferință cu 
caracter năturâlist-filozo- 
fie, intitulată „Căutarea a- 
devărului”. Această con 
ferință care este organi
zată de fundația „Mesa • 
jul Graiului” din Stuttgart 
va fi încheiată cu citirea 
unei prelegeri, din mesa
jul Graiului „In lumina a- 
devărului”. (8578)

7390/
Con - 

Hunedoa- 
activita- 

repre- 
Li- .

• COLECTIVUL de 
salariati al atelierului 
AMC, ' FE Deva — 
Mintia, este alături de 
domnul ing. Brînzea 
Valentin la greaua su
ferință pricinuită de 
dispariția mamei sale. 
Transmitem 
condoleanțe 
îndoliate.
s-o odihnească în pa
ce ! (8587)

sincere 
familiei 

Dumnezeu

• COLECTIVUL de 
salariati al E.M. Vețel, 
adresează sincere con; 
doleanțe domnului di
rector ing. Jivănescu 
Horia. împărtășindu i 
imensa durere, la 
trecerea în neființă a 
iubitei sa ie mame.

(8598)

• COLECTIVUL de 
salariati de la 
„COMFRUCT"

I
I
I
I
I
I*
I
I
I
I
I
i

I
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COOPERATIVA DE CONSUM 
ORĂȘTIE 

str. N. Bălcescu, nr. 8 
ANGAJEAZĂ URGENT

• 1 lucrător gestionar pentru raionul | 
Electro-tehnice, magazin „Palia”;

• 1 lucrător gestionar laboratorul de co- 1
fetărie. ~ :

Angajarea se face cu respectarea Legii nr. I 
22/1969 și calificare pentru comerț. (1169) j

I
I

I
S,C. „CONDOR” S A. DEVA

stri
ci! 2 

în str. Carpați. 
60 (lingă Centrul de medicină preventivă). 
Prețurile de la care se pornește licitația:

Anunță licitație publică deschisă cu 
gare pentru vînzarca a 10 apartamente 
camere, confort 1 B, situate 
bl.

I

I
I
I

PIERDERI
• POSESOR al autoriza

ției nr. 1369/1990. pierdut

SC. 
__ _____ „„ S.A. 

Deva — profund în- 
durerați de dispariția 
prematură a fostei co
lege
MARIANA BOZDOG 
transmit familiei în
doliate sincere con
doleanțe. Dumnezeu 
s o odihnească în pa
ce. (1165)

*

I • Parter 1 600 0Q0 lei |1 • Etaj I 1 850 000 lei
I • Etaj II 1 850 000 Iei 1
• • Etaj III 1 750 000 lei
1 • Etaj IV 1 600 000 lei 1

I
*

I
*

I
w

I

Licitația va avea loc la 26 octombrie 1992,
10, la sediul societății din str. Avram I

vopsea — spray gri — aluminiu, metalizat 
pentru jenți ;
spray siiiconiv pentru interior întreținere ; 
vopsea spray alb auto, plus uz casnic : 
spray crom pentru bâri protecție ; 
vopsea diferite culori pentru retușuri ; 
curele de transmisie pentru diferite tipuri 
mașini din import ;
vopsea neagră pentru spoilere ; 
bujii BERI pentru tipuri de mașini lord.

de

< Prețuri. avantajoase, importator direct OLANDA.

I
I
I

I
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ora
Iancu, bloc H 3.

Dosarele de licitație pot fi consultate 
nic la sediul societății, între orele 11 și 
Informații se pot obține la telefoanele: 
612060, 612061, 611960 — dna Mariana TurdeanJ

Taxa de participare 1 000 lei. :
Garanția de participare 10 la sută din pre- I 

țul de pornire a licitației. >
Înscrierea la licitație piuă la 23 octom- I 

bric 1992.
Vizionarea apartamentelor se va face cu 10 

zile înaintea licitației, zilnic între orele 10—14.

zil-
14.
95/

I
I

* 
î

S.C. „PECO” S.A. DEVA
Invită agenții economici cu capital privat 

pentru încheierea contractelor de livrare a pro- 
| duselor petroliere prin depozitele „PECO”. 
! (1151)
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