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prezentat ieri 
in Parlament

NICOLAE VACÂROU, 
prim-ministrtt-;

RHȘU NEGRU ȚOIU, mi
nistru deTstat, președintele 
C wtiHtl <i -pentru strategii 

. și reformă economică;
dan mircea popes- 

CU, ministru de stat, mi
nistrul muncii și protecției 
sociale;

FLORIN GEORGESCU, 
ministru de stat, ministrul 
finanțelor ; -

TEODOR VIOREL ME- 
EȘCANU, ministru . de 

stat, ministrul afacerilor 
externe

PETRE NINOSU, minis 
trul justiției :

NICOLAE SPIROIU, mi
nistrul apărării;

GEORGE IOAN DĂNES- 
CU, ministru* de interne: 
DUMITRU POPESCU, mi

nistrul industriei ;
IOAN OANCEA, minis 

trul agriculturii și alimen
tației ;

PAUL TEODORI, mi
nistrul transporturilor ;

ANDREI CHIRICA. mi
nistrul telecomunicațiilor :

CONSTANTIN TECU- 
LESCU, ministrul comerțu
lui ;

■ MATEI AGAION DAN. 
. ministrul turismului :

MARIN CRISTEA. minis 
trul lucrărilor publice, și 
amenajării teritoriului;

’ AUREL CONSTANTIN 
II.1E. ministrul apelor, pă
durilor și proiecției • mc 

. dialui; .
LlVtl MAIOR, ministrul 

■nvățămîotului ;
DORU DUMITRI

LA DE, ministrul cercetării 
și tehnologiei;

IULIAN MINCU. minis 
, trul sănătății ;

MIHAIL GOLU. minis
trul culturii;

GHEORGHE ANGELES 
CU, ministrul tineretului 
și sportului ;

VASILE MO1Ș. ministru 
pentru relația cu parla
mentul.

PA-

CONFERINȚA de presă
Astăzi la ora 10, la se

diul . Eilialei județene a 
Convenției Democratice, din 
Remania — va avea loc o 
conferință de presă în ca
drul căreia senatorul Ti- 
beriu Vladislav și depu
tății Mihai Bucur, Dumitru 
Ifrim și Takacs Csaba voi’ 
răspunde la întrebările zia
riștilor. Sînt invitați. să 

. participe toți cei ce doresc.

IEST!VALUL POEȚII.OK 
POPULARI

. Sîmbătă și duminică se 
va 'desfășura în județ Fes
tivalul poeților populari \ 
.«Din toată inima", organi
zat de Centrul Județean de 
Cercetare șl Valorificare a 
Creației Populare. La a- 
ceastă manifestare tradițio
nală, de mare încărcăturii 
emoțională, participă crea- 

. tort populari din județele 
VHcea, Prahova, Bistrița- 

' Năsăud, Gorj, Caraș-Seve- 
rin. Arad, Mureș, Hune
doara. Localitățile unde vor 
avea Ioc șezători literare 
sînt Țebea, Grișan, Hășdău. 
La Căminul cultural din 
Hășdău, șezătoarea va fi 
urmată de im spectacol fol
cloric cu „Nunta de la Dă- 
bîca“. Vor mai evolua cu
noscutele soliste vocale Ma
riana Anghel șî Ana Ban- 
ciu. (M. B.)

Prpfitînd 
in județi

I de prezența 
județul nostru, a 

dnei Rodica Perceali 
a fost sprijinită de 
Câmera de Comerț și

unde 
către 
Industrie să aibă o întîl- 
nire cu oameni de afaceri 
hunedoreni în vederea pro
movării relațiilor economi
ce româno — americane, 
i-am solicitat distinsei ^pro
fesoare să ne acorde * un 
scurt interviu.

— Prezentați-ne, vă rog, 
pentru început,- instituția 
pe care ați fondat-o și pe . 
care o conduceți.

— Muzeul Român 
Evanston, suburbie a 
șului Chicago, a fost 
temeiat în anul 1983, 
mărind . ațît promovarea 
Valorilor românești peste 
hotare, cît și a celor ro- 
mâno-americane în S.U.A. 
Dispunînd .de o valoroasă 
și bogată colecție de artă 
populară, obiectele respec
tive fiind strînse cu multă 

, trudă și sacrificii materia
le. au fost organizate nu-

din 
ora-

Șn
ur-

IMAGINEA ROMÂNIEI IN SIR 'RATATE
meroase expoziții, progra
me' culturale și de televi
ziune, precum și alte mani- 

- festări care au fost spri- 
jinite de. diverse organiza
ții culturale' americane. De' 
asemenea, cu strădanii sus 
ținute, s-a alcătuit și o 
istorie a emigrației româ
nești din Ilinots. începînd - 

. din, 1990, muzeul s-a impli
cat direct în activități ci
vice și culturale în .Româ
nia, toate acestea cit sco
pul de a ajuta la o mai 
bună cunoaștere șl înțele
gere a emigrației româ
nești din S.U.A., de a sti
mula , totodată activitățile 
de promovare a valorilor 
românești în străinătate.

— Am dori să știm cum ( 
se vede România die A - 
merica și ce considerați că 
mai trebuie făcut pentru 
cunoașterea valorilor - ro
mânești ?

Interviu cu dna RODICA 
PERCEALI,. fondatoare și . 

președintele Muzeului 
Koiriâh din Evanston — 

Chicago

— In ciuda eforturilor, 
cam anemice este drept, ce 
se fac din interiorul țării 
sau de către conaționalii 
din diaspora, imaginea 
României în America - nu 
este prea favorabilă- Per
sonal am luat atitudine fa
ță de' o serie de publica - 
ții americane Care, voit, au 
prezentat. denaturat reali
tățile din România, ceea 
ce nti poate să aducă de- ■ 
cit deservicii dezvoltării 
relațiilor economice.

Referitor’ Ia ceea ce se 
poate face pentru 'ă îm
bunătăți’ imaginea țării în • 
străinătate și. a promova

valorile românești, doresc 
să-mi exprim punctul per
sonal de vedere.- Cred că 
nu este suficient să se 
urmărească doar promova
rea valorilor culturale, în 
aceeâși măsură fiind 
cesar să se dezvolte 
relațiile economice. Desî- 

i poate 
con-

ne-
și

gur că succesul nu 
fi asigurat decît în 
dițiile cîrid- în ■ asemenea 
acțiuni se implică toți fac
torii responsabili de < Ia 
nival național, impunîndu- 

' se mai multă inițiativă și 
o bună organizare. Mesa
jul pe care vreau să-l trans
mit, deși poate nu sună 
chiar bine, este acela de 

■ a dovedi spirit de acțiune, 
în sensul de a face ceva 
concret, fiecare, de a veni 
cu idei aplicabile imediat, 
chiar dacă sîntem cam să- 

• raci și lipsiți de fonduri 
bănești. Important este să

pornim să facem ceva, nu 
să așteptăm să vină alții 
din afară, care sînt mai 
puțin interesați, să miște 
lucrurile din inerție. In a- 
cest scop se cere multă 
pasiune, mutică și dorința 
de a realiza un scop anu
me. ' Deși am avut multe 
reproșuri în familie, eu am 
lucrat și sîmbăta și dumi
nică pentru a prezenta în 
străinătate o imagine cît 
mai reală tu României și 
a valorilor sale. în noul 
content politic al Americil

■ este posibil să realizăm uri 
asemenea deziderat, im
portant fiind să găsim mo
dalități concrete, prin di
ferite forme de asociații și 
organizații, pe plan cul
tural, și economic, care să 
ne reprezinte veridic inte
resele culturale și econo
mice, numai așa putînd să 
ne facem cunoscuți și re- 
cunoșcuți în lume.
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Elementul esențial este legislația
RED.-: Aveți o viziune 

proprie asupra.’modului in 
care România poate de
păși actuala perioadă de 
criță ? .
■ TAKACS A.: Aș putea 
să înțep cu niște concluzii 
trase după doi arii șt ju- 
rnățate de activitate în pri
mul parlament. Cred că 
elementul esențial al ieșirii 
dîn criză 'este legislația". 
Cea elaborată deja a cr-eat 

‘ bazele transformării, Dai’, 
după părerea mea, se ob 
servă o reținere față de o 
străpungere totală â unor • 
sisteme centralizate, atît în 
privința structurilor âdmi-’" 
nistrative cît și a celor e-, 
conomice. Consider că ie - 
șirea din criză se asigură 
doar printr-o bună corelare 
în cadrul legii a funcționa- jn industrie și cea a aren- 
rii instituțiilor în stat, pe

Discuție cu di deputat 
TAKACS A. CSABA

principiul separării puteri
lor.

- î« prima lașa « necesara 
revizuirea unor iegi inapli
cabile. fete:cazul .Legii 18 
fa fondtiltii" funciar); a celei 
a finanțelor publice pentru 
rezolvarea, bugetelor locale. 
Apoi este necesara elabo- 

. rarca statutelor funeționa- 
. rului public și ale lucră- 

• torului de poliție. Pentru 
realizarea unei protecții so 
ciale, mâi ales a categori
ilor dezavantajate, este rie-

. ce-,ară o lege a asigurărilor . 
sociale. Iar în sfera econo
micului consider neapărat 
necesară legea falimentului

RED. : Cum credeți că 
se pot rezolva problemele 
sociale generate de tranzi 
ție ?

TAKĂPS Ă. : (.'onvulsii 
spciale' sirii în toate țările 
foste socialiste. Absența e 
dueâțîei civice și a respon
sabilității' față 'de ăviiția 
națională ă dus la o ade
vărată manie -a îmbogățirii 
fără muncă, ‘ prin corupție 
și bișniță. Convulsiile so
ciale sînt generate însă, 
în primul rînd, de scade 
rea nivelului de trai. Iar 
această e cauzată de redu
cerea enormă a capacități
lor de producție, în • jur 
de 4G la sută față de 
1989. Explicația ? Dispari 
(ia CAER în care erau a- 

A consemnat
VIORICA ROMAN

dei în agricol tură. (Continuare în- pag. a 3-a)

Mulțumim factorilor poștali i 
tre cei mai vrednici fac- ♦ 
tori poștali care, lună de 1 
lună, au contractat și di-4 
fuzat cel mai mare uu- I - 
măr . de abonamente ia * 
ziarul „Cuvîntul liber”, £ 
pe care ne-am propus, în 1 
baza concursului ce a fost J. 
organizat-, să-i stimulănțU 
prin acordarea unor pre-ț 
mii.' J

Iaht numele acestor 
merii cărora, și pe âccas-1' 
tă cale, . le' aducem mul-j. 
țumirile noastre. însoțitori 
de gîriduri bune: AURI- f 
CA TRIE (Simeria I), RE-I 
MUS ȚIC (Brănișca), • 
GHEORGHE ȘEICARU 1 
(Ghelari). SABIN VĂDU- f 
VA (Boșorod), TODOR £ 
IANCU HAN (Zam), PE-T 
TRU BENEA (Băița).» 
MAGDALENA DAN (Gu- j 
rasada). OLGA ILĂU * 
(Brad), MARIA DOBtR- f 
CAU (Bucureșci) și AU-l 
RELIA STURZA (Orăș- ( 
tioara de Sus); Ț

*—*-

Bucuria de a fi zilnic 
informați cu ceea ce se 
întîmplă in județ și în 
țară o datorăm în mare 
măsură și factorilor poș
tali, acestor oameni ' ne 
obosiți, care ne aduc zia
rul, pensia, coresponden
ța, celetat sau alte tri
miteri poștale. Cînd a a- 
vut prilejul, despre JunH mii.'
factori poștali a căror *“i
muncă se măsoară in 
mulți kilometri parcurși 
în fiecare zi, pe orice 
vreme, cu tolba plină, zia
rul- nostru a scris de 
bine, după curii ' a ' făcU- 
t-o și atunci .cînd a avut 
semnale că in' drumul 
spre cititori și alțî" bene
ficiari s-au produs unele 
scurt-circuite.

Numele celor mai niulți 
însă rămîne în anonimat, 
încercăm, totuși, cu spri
jinul conducerii Direcției 
de Poștă Hunedoara, să - i 
cunoaștem pe cițiva din-

* —»—A — *
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ÎN CONDIȚIILE DECĂDERII AGRICULTURII ROMÂNEȘTI 
SOCIETATEA COMERCIALA PRIMA 

ÎN COLABORARE CU FIRMA AGROKOM KOMAR NO 
; VA OFERĂ UNICA ȘANSĂ DE A IEȘI DIN CRIZĂ: 

UTILAJE MODERNE ȘI FOARTE ACCESIBILE PENTRU 
AGRICULTURĂ !

La comandă fermă asigurăm in scurt timp utilarea gos
podăriilor dvs. cu utilaje de tipul:
1) MAȘINI DE PLANTAT CARTOFI:

— pe uq singur rînd, pentru cultivarea cartofilor încol
țiți sau neîncolțiți, cu un randament de 0,2—0,25 ha/ 
h, Ia o adîncime a cuiburilor de 4—10 ciîi.

— pe două tîriduri, cu distanța reglabilă între rinduri 
(62,5—75 cm>, distanța reglabilă între cuiburi (17— 
40 cm), cu un randament de 0,6 ha/h.

— pe patru rinduri, automată, cu distanța de 75 cm 
între rinduri, distanța reglabilă între cuiburi (21—23 
—25—27—30—33—36—40 cm), cu o adîncime varia
bilă de cultivare (4—12 cm), cu un randament de 
1,10 ha/h.

— pe patru rinduri pentru cartofii încolțiți. Randament 
de 0,6 ha/h, pentru pante de pînă la 3 grade înclinare, 
cu distanța reglabilă între rinduri (68—70—75 cm) 
și între cuiburi (de la 17 la 50 cm).

2) MAȘINA DE ÎNGROPAT CARTOFII ÎN CUIBURI, PE 
DOUA RÎNDURI ȘI PE PATRU RÎNDURI.
Este o mașină de reingropare și prașilă a cartofilor (re: 

cuibăriro), pe toate tipurile de soluri, inclusiv cel stincos, 
pentru pante de pînă la 8 grade, cu randamentul de 0,5—0,8 
hafh (pe 2 rinduri) și 1—1,6 ha/h (pe 4 rinduri).

3) MAȘINI TĂIETOARE:
— staționară pentru tăierea zilnică a furajelor, regla

bilă pentru mărimii diferite, cu un randament de 
3—4 tone/h.

— universală pentru resturile de esență lemnoasă, co
ceni, tulpini de porumb, floarea soarelui și tutun, 
precum și pentru livezi (măcinare crengi, ierburi și

■i buruieni). ’ •
— pentru iarbă (cositoare) atașabilă la minitractor, pen

tru cositul pe laterală, pentru terenuri greu accesi
bile (șanțuri, maturi și terenuri în pantă), cu lin ran
dament de 0,36—0,62 ha/h.

REMORCI:
— universală pentru 9 ladițe (navete) utilizabilă și pe 

- drumurile publice.
— semiremorcă uniax pentru transportul materialelor 

agricole.
5) SORTATOR MOBIL PENTRU CARTOFI, cu un randa

ment de 5 tone/h, cu posibilitate de lucru pe cîmp și in 
siloz, compus diq sortator si utilajul de recoltare cartofi. 
MAȘINĂ DE DOZARE ȘI ÎNCĂRCARE în saci a cartofi
lor cu un randament de 3,2 tone/h.
Pentru informații -suplimentare contactați-nc la tel. 956/ 

19430, 14909, fax 10470 sau direct la sediul firmei „PRIMA" 
S.A. Deva, str. Andrei Mureșanu, 2. ‘

Apelând cu îperedere la serviciile firmei noastre, pe ba
ză de comandă fermă puteți procura toate piesele de schimb 
necesare utilajelor de acest tip deja existente în țara noas
tră, prpduse de partenerul nostru și livrate în România încă 
din 1970.

Vă așteptăm !

4)

6)

(1304)
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CAlflO0\COP DUMINICAL i
E timpul brumelor, co

vor de frunze galbene, aș
ternute pe străzi, în gră
dini și parcuri, pădurea 
e ruginie ca blănița iepu
relui ce fuge peste cîmp, 
căutîndu-și mâncare. Bate 
un vînt subțire ce răsco
lește praful drumului. Ce
rul plumburiu a coborît 
mai aproape de pămînt și 
frigul și-a făcut simțită 
prezența. In blocuri abia 
se simte căldura, la sat

lemnele s-au prea scum
pit. Singurele flori din 
grădină — criaintetneie 
— au și ele petale rugi
nite de brumă, dini hoi
nari și slabi umblă zgri
buliți' dmușinînd contai
nerele cu gunoaie, cărora

ZI CENUȘIE
cineva le-a dat foc, și 
fumuri pestilențiale sânt 
împrăștiate de vînt in at
mosfera ploioasă. Noroiul 
vrea parcă să se lipească 
pe suflet, acum ploaia se 
cerne măruntă și insisten
tă. Iarna cuprinde creste
le munților și proviziile 
din cămară au fost atît 
de scumpe, dar prea pu- 

, ține pînd la primăvară.

La colțul străzii, așezat pe 
betonul rece al trotuaru
lui, un băiețel în haine 
subțiri, cu spatele spriji
nit în lada de gunoi, cer
șește tînguindu-șî vocea 
subțire... oameni grăbiți rt- 
dicîndu-șî gulerul, ascunși 
sub umbrele, trec fără a 
păși peste granița milei. 
Zi cenușie ca un lan de 
porumb încă necuîes în 
noiembrie.

INA DELEANU

• „Politețea ? E con- mizeria noastră m«ra-1 
venția tăcută de a tre- lă și intelectuală, o mas-f 

s nu că cu surâsul pe buze”.| 
_____ ____ altora A. SCHOPENHAUER J
ce cu vederea și a 
ne imputa unii al

DESPRE POLITEȚE
• „Imitație a stimei”.

Ch. P. Duclos

• „un articol principal al culturii, dar și un 
fel de vrăjitoare care cucerește bunăvoințele”.

B. Gracian
• „prima și cea mai angajantă dintre toate 

virtuțile sociale”.
J. Locke
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Medicul psihiatru vizi
tează saloanele și vede 
un pacient nou.

— Dumneata de ce ești 
aiei ? — fl Întreabă.

— M-a adus nevastă- 
mea, zice că-mi plac mai 
mult șosetele de bum
bac, față de cele sinte
tice.

— Numai pentru asta ? 
Păi, și eu prefer șosetele 
de bumbac in locui celor 
sintetice.

— Serios, domnule doc
tor? — tresare pacientul 
bucuros. Și cum le pre- 
fe »țj simple sau cu ma
ioneză?

☆
? Un nebun Scrie acasă: 
i „Aflați despre mine că 
sînt tune, sănătos, mînca- 
rea e bună, în timpul li
ber facem sport. Sărim 
de la trambulină. Acum, 
pe-a spus domnul di
rector ai spitalului că, 
dacă sîntem cdmihți, Iu1-

na această nc băgă și» 
'apă'M^WtKT. .. "• ți

■Psihiatrul;
— Poate că, totuși, r.u ' 

este vorba de un com-l 
plex. Este posibil chiar

— Poate că, totuși,

%
Inu»

să fiți inferior... 
șîr 

într-o dimineață i Șun^wi 
telefonul ia medicul j de I 
gardă de la ospiciu: •

— Doctore, n-a dispărut | 

! 
dimineață toțT âu fost i ------- .I TV. — .o «- » 

I■ w
I

u: |
— Castele, ce-o fi aia (

nici un bărbat de la dum- » 
neavoastră 7 [

— Nu. La apelul de* 
dimineață toți au fill 
prezenți. De ce întrebați ? •

— Cineva mi-a furat, 
nevasta I... (

☆
Soția iși întreabă 

țul:

genetieă ?
— Genetica este’ știința | 

care explică de ce se-» 
meni cu tatăl tău — dacă I 
semeni, și de ce nu se- • 
meni — dacă întîmplător J 
nu semeni...

Culese ți prelucrate 
de ILIE LEAHU

sr

șo-

/. • „monedă destinată să îmbogățească nu atît 
pe cel ce o primește, cît pe cel ce o dă”.

Proverb persan

• „amestec de discreție, de curtoazie, de com- 
plezbnță și circumspecție, însoțit de un aer plăcut, 
răspîndit asupra a tot ce se zice sau se face”.

S. Evremond

zbieri

„forma cea mai acceptabilă a ipocriziei”. 
A. Bierce

„dacă un măgar zbiară la tine, tu sa nu 
la el”.

• „floarea umanității. Cine nu e destui de 
politicos, nu e destul de uman”.

J. Joubert

• „minciună dte obișnuință, ridicată la ran
gul de virtute”.

Ch. Renouvier
• „indiferență organizată”.

P. Valery 
Selecție de 

ILIE LEAHU

PASTILE CONTRA PROSTIEI

w „HARTNELL’ ÎN 
PRAGUL DLSPARIȚIEI. 
Căra de modă Norman 
Hartnell, înființată în 
1923, ți care a creat ma
joritatea rochiilor pentru 
ocazii deosebite ale regi
nei Elizabeth (rochia de 
căsătorie, rochia de înco
ronare etc.), este scoasă 
la vînzare. Ea mai poate 
dom* să își ducă la înde
plinire - comenzile mai 
vechi, in așteptarea Unui 
cumpărător. Manny Sil- 
verman, președintele con
sortului care a cumpă
rat-o acum cinci ani. te 
speranța că îi va putea 
insufla o nouă viață, a- 
firmă eă atît recesiunea 
economică generală cit 
și problemele cu care se 

confruntă industria de bu
nuri de lux fac ca pentru 
„Hartnell” să nu existe un

ALTELE
viitor. Sir Norman Hart
nell, care a înființat a- 
ceastă casă de modă și 
care a desenat majorita
tea rochiilor reginei, a 
murit în 1979. de atunci 
regina recurgfnd rareori 
la serviciile urmașilor Iul, 
comentează Reuter.

• OFERIȚI UN MI
CHAEL JACKSON DE 
CRĂCIUN! Multimiliona
rul star american Mi
chael Jackson s-a alătu
rat celebrităților card îți 
au propriile parfumuri, 
concurînd-o pe prietena 
sa. Elizabeth Taylor, și 
par tui «L ..Passion”. 
Parfumurile, „Legende de 
Michael Jackson*"pentru 
bărbați și „Mystique de 
Michael Jackson” pentru

femei, sînt declarate e- 
eologice și vor costa 30 
de dolari flaconul, un 
procent din încasări fiind 
vărsat fundației Heal the 
World. Sticla de parfum 
conține o hologramă a 
starului, prin aceasta 
fiind ea însăși o operă de 
artă, care va fi foarte 

iute le fanii lui. Par
fumurile au fost realizate 
de Michael Jackson te 
colaborare cu celebrul 
creator de parfumuri, 
Enrico Gambetta.

• „.DAR NU PENTRU 
MULT TIMP! Statuia e- 
roului comunist care a 
înființat detestata securi
tate sovietică va fi re
instalată în piață din cen

trul Varșoviei, ia trei ani 
după ce a fost răsturnată 
de polonezii care sărbă
toreau căderea comunis
mului. Dar polonezul Fe
liks Dziezynski „Sînge- 
rosul" va rămtee te capi
tala Poloniei doar eîteva 
zile, atîta cit să-și retră
iască prăbușirea, ă anun
țat PAP, citată de Reu
ter. Statuia, care a ocu
pat piața din 1951, va fi 
Utilizată intr-un film eare 
reia evenimentele anului 
1989. Contele polone» 
Dzierzynski a fondat po
liția sovietică OK, pre-’ 
cursoarea KGB-ului, care 
a semănat teroarea după 
revoluția bolșevică din 
1917. El a încetat din 
viață în 1926, în Uniunea 
Sovietică.

(MEDIAFAX)

• „Cu prostia te poți 
lupta, însă nu ai cum 
să te aperi de ea”.

G. Lindberg
• „Există prbstii bine 

îmbrăcate. Ia fel cum în- 
tîlnești proști foarte bine 
îmbrăcați”.

Chamfort '
• „Proștii se folosesc 

de oamenii de spirit la 
fel cum cei scunzi poar
tă tocuri înalte”.

Vauvenargues
o „Pe lume sînt două 

feluri de proști: unii care 
tac alții care tac
cu

Fănnș Neagu
• „Visul prostului e să 

ajungă-mediocru”.
Vasile Ghica

• „Cel mai greu ducru 
în lume este să dai soco
teală unui prost”.

Cilibi Moise
• „Prostul îl murdărește 

pe cel curat, în loc să-I 
knife”.

• „Un om prost na 
poate fi niciodată moral, 
fiindcă îi este imposibil 
să discearnă binele de 
rău”.

Teodor Mazilu
• „Un adevărat prost 

îl cunoști mai întîi prin 
aceea că nu se îndoiește 
de dînsul”.

Nicolae lorga ,
• „Numai proștii rid - 

fără pricină”.
Cebov

• „Nu-i mai mare duș
mănie decit cînd zici 
prostului câ-i prost”.

Proverb românesc 
’• „înțeleptul caută în

țelepciunea mereu, prostul 
a și găsit-o !” 

Lichtenberg
• „Ferească Dumnezeu, 

de inteligența tetîmplâ- 
taarc a prostului!”.

Aurel Baranga

Proverb arab
Recomandate de 

ILIE LEAHU
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JONGLERII ORIZONTAL! 1) Acțiuni de binefacere; 2) 
Ca la carte — Solicitat iute în probleme 
de gust; 3) Goluri de valoare marcate 
cu finețe — Înregistrate pe linie de cir
culație ; 4) Piese de schimb pentru mo
toare (sg.) — împrăștie vraja ; 5) Mare 
consumatoare de energie — Film fără 
conținut!; 6) Pus cu rost — Măsuri is
torice luate din timp; 7) Ras cu spumă 
— Programat în reluare; 8) Boală de 
nervi — Vin cu butoiul; 9) Concurs ful
ger pe clase — Un codru de pîine; 10) 
Creație â unor inventatori. -

VERTICAL: 1) Manifestare cu surle și 
turle; 2) Laterala la corp — Termen fo
losit la momentul potrivit; 3) Prins în 
rețea — Jocuri de ape (sg.); 4) Farfurii 
zburătoare — Alternativa declarațiilor 
mincinoase; 5) Antibiotice uzuale la tem
peratură mare (sg.) — Casa armatei (abr.); 
6) Marca autoturismului mehedințean — 
A lua la grămadă; 7) Dinamic în miș
care — Echipat pentru evoluții la înăl

țime ; 8) Moștenire scumpă de familie — 
Masă plastică ; 9) Formație națională — 
Lasă urme pe teren; 10) Sîht niște nepri
cepute.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI „CAM AȘA”, 
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SlMBATA TRECUTA:
1) SLĂBICIUNI; 2) PERI — CANON ; 3) 
EGALE — CÎRD; 4) RĂCELI — TAR; 
5) IȚ — T1RÎI — E; 6) E — BETON — 
SP; 7) TIR — AȘEZAT ; 8) UTER — 
ILARA ; 9) RAZIE — ARAR ; 10) INES
TETICE.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziției:
ALB: Rdl, Da2. Tg4
NEGRU: Rh6, Dd6, p:d5 și eG

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DE SlMBATA TRECUTA :

1. D a 5 ! R e 7 2. D d 8 mat

1. ... C : a 5 2. T d 7 mat
1. ... C c 5 2. D: c 5 mat
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sigurate piețele ți resursele 
energetice la prețuri scă
zute, pentru mărfuri de o 
competitivitate redusă. Din 
cauza politicii economice 
precedente, in care nu s-a 
făcut dotarea cu tehnolo- 

-gii de virf, iar industria 
a avut un caracter ener- 
gointensiv ți un randament 
scăzut, e necesară o injec
ție de capital trăin pentru 
a realiza produse care să 
se vîndă pe orice piață. 
Atunci s-âr cțea noi locuri 
de muncă, s-ar rezolva și 
problemele sociale.

RED.: Ce veți face pen
tru susținerea problemelor 
județului nostru, în care 
industria este preponde
rentă ?

TAKACS A.: Județul 
nostru are un caracter de
osebit, fiind cel mai urba
nizat din țară. 73 la sută 
din populație trăiește la 
oraș, deci principalele sale 
surse de venituri sînt con
diționate de funcționarea 
unităților economice. Per- 

■ sonal am avut mai multe 
inițiative pentru sprijinirea 
reorientării strategiei eco
nomice a S.C, „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara. Din pă
cate, legislația privind in
vestițiile străine dar: și' li
nele inerții din interior au 
împiedicat finalizarea a-

CONVERSAȚII

Meșterul se retrage
La numai 56 de ani, 

unul dintre cei mai va
loroși profesioniști în con
strucții din județul Hune
doara — maistrul Avram 
Tomuș — se simte bă- 
trîn.

—. Chiar așa?
— Poate nu-i bine zis 

bătrîn, deși sînt între 
primii 2-3 angajați de lă 
S. C. „Condor’ S. A. De
va, cu cea mai mare 
vechime în muncă la a- 
ceeași firmă. De 38 de 
ani lucrez, aici. Din 1954. 
Simt că am obosit. Nu-i 
ușoară meseria de con
structor.

— Și ce ați făcut, sti
gmate Avram Tomuș, în 
aceste aproape ' patru de- 
penii de activitate ?

— Am construit. Am 
literat efectiv și am con
dus lucrări (de 25 de ani 
este șef de lot — n.a.) la 
obiective importante din 
județ. La foarte multe.

— Nominalizați cîteva.
— Vreo 10 000 de apar

tamente — în Deva și în 
Valea Jiului —, Casa de 
Cultură, magazinul uni
versal „Ulpia”, hotelurile 
„Sarmis” și „Deva”, poșta 
nouă și spitalul munici
pal — toate din Deva, 
spitalul din Orăștie, Tea
trul de Stat din Petro
șani. Dar cîte nu sînt...

— Ați lucrat cu mulți 
oameni...

S.C. „CRIȘUL” S.A.
BRAD

I Angajează prin con
curs :

IO JURIST
• ECONOMIST

I Relații suplimentare la 
telefon 651250. (1308)

SARMISMOB S.A, | 
DEVA

încadrează automata-1 
ragist autorizat ISCIR, I 
grupa I, pe automacara I 
AMT 12,5 tone. (1307)1

esențial este legislația
cestora. Tot ca un experi
ment, în cadrul Biroului 
senatorial din Hunedoara, 
am cerut conducerilor de 
întreprinderi sugestii și so
luții practice, referitoare la 
Legea 15, Legea 31 sau la 

Legea privind calitatea con
strucțiilor. Dar am pri
mit propuneri doar de la 
S.C. — I.C.S.H. — SA. 
Pentru lărgirea colaborării 
cu oamenii județului pre
conizăm schimbarea regu
lamentului Camerei Deputa- 
ților pentru crearea unor 
birouri parlamentare, pînă 
acum existînd doar cele 
senatoriale. De asemenea, 
voi răspunde solicitărilor 
unor formațiuni politice 
locale, pentru a prelua do
leanțe și observații și, după 
caz, pentru a le prezenta 
în comisiile permanente 
sau chiar pentru a elabora 
inițiative legislative.

RED.: Care este poziția 
dv față de Declarația 
U.D.M.R. de Ia Cluj?

TAKACS A.: Necesitatea 
de a formula niște opțiuni 
privind comunitatea ma
ghiară din România se în
scrie în caracterul deschis 
al dialogului purtat de 
UDMR. Declarația oferă o 
posibilitate de dialog atit 
cu formațiunile politice cit 
și cu alte organizații. A- 
dunarea delegaților de la 
Cluj a elaborat acest do

— Cu foarte mulți. Si 
ce oameni... Ce meseriași... 
Am f&cut lucruri minu
nate împreună, Mă gb»- 
desc cu simpatie și res
pect Ia ei, chiar dacă 
unii au dispărut în lu
mea umbrelor.

— Și acum ce mai „co- 
miteți” ?

— Am făcut, mai bine 
zis am condus activita
tea de execuție Ia noile 
sedii ale „Sarmismobr* și 
„Foricon”, din Deva, la 
cîteva blocuri din Uricani 
și Deva și... mă opresc 
aici.

— Cum adică ? Nici o 
perspectivă -

— Ba da, una „lumi
noasă” : ieșirea 4a pen
sie. Chiar luna aceasta. 
Sau în decembrie. Tre
buie să mă odihnesc 'și 
eu.

— Apoi ? Sînteți to
tuși un om tînăr, sănătos. 

• — Sănătatea nu se ci
tește pre» elar doar pe 
fața omului. Mai sînt și 
„vicii ascunse”. Nu? Ori
cum, poate voi începe 
ceva pe cont propriu. Nu 
m-anr gîndit încă Ia ce
va concret.

— Vă doresc sănătate, 
odihnă plăcută și -numai 
bine I

— Mulțumesc.

DUMITRU GHEONEA 

« MM a «w a a • aaa^ * o mw • mm a a^a» a r a

| REGIONALA DE CAI FERATE ;
! TIMIȘOARA I
j ANUNȚĂ :

Se aduce la cunoștința publicului călător j 
| că datorită unor lucrări pe linia curentă Bircea ■ 
j Mică — Hunedoara, ÎN ZIUA DE 17 NOIEM- * 
I BRIE 1992 se anulează următoarele trenuri: | 
î • tren 2154 pe distanța Hunedoara — • 

Simeria; |
î • tren 2 157 pe distanța Simeria — Hu- • 

nedoara. (1289) a
■ __ __________________________ ______________  •

S.C. NAGHI ZSOK CONTAPEX DEVA j 
| str. Mihai Viteazul, nr. 112 î

Angajează croitorese serie și lux, vechime. 
I minimă 3 ani. Relații la sediul firmei, tel. I 
; 6’6190. ’ (9120)’
* a a a a a a a aaaaa a a a a*^ • •

cument ca un prim răs
puns la o discuție cu dl 
Ion Iliescu, imediat după 
alegeri, la care am parti
cipat. Atunci s-a pus pro
blema să depunem un pa
chet de propuneri. Acest 
document este un act de 
referință, care; în urma 
discuțiilor și negocierilor, 
va fi completat, dobîndind 
un conținut care va trebui 
aplicat prin realizarea u- 
nei legislații. Atacurile la 
acest document sînt cau
zate de lipsa de pregătire 
și de detaliere. După pă
rerea noastră, declarația se 
încadrează în litera legii 
și nu depășește cu nimic 
uzanțele internaționale, care 
sînt aplicate pentru mino
rități din Austria, Spania 
și Finlanda. Nici pe de
parte nu sînt lezate inte
gritatea și suveranitatea 
statului. în mod ' concret 
instituționalizarea acestei 
autonomii interne ar da 
posibilitatea ca menținerea 
identității naționale prin 
cultură, învățărfiînt, religie 
să fie gestionată de mino
ritatea îh cauză.

Avancronica 
tattulisM

Sîmbătă, 14 noiembrie 
a.c., echipa reprezentativă 
de fotbal a României dis
pută partida sa din preli
minariile Campionatului 
Mondial, cu formația Ceho
slovaciei, pe terenul din 
Ghencea, începlnd cu ora 
19. Partida va fi televi
zată. Selecționerul Cornel 
Dinu întîmpinâ unele di
ficultăți cu alcătuirea for
mației, trebuind^ș^-i înlo
cuiască pe -BSSI PupescU; 
Balint și RădnrioiU. care 
sînt indispontiHlt. Unele 
probleme te-*a ridicat și 
Ionuț LupesciU, dar se spe
ră în refacerea lui pînă 
la. îna^rttfl2jHMțMA* Din 
lot fae părife jucăto
rii : StaiBu, Tener D. 
Petrescu. fchetegl, Săfî- 
doi, fcn’jdadici, Dorinei 
Muntean», Hăgi. j Hi Du
mitrescu, SOposcu, Tiinof- 
te, Lăcătuș, lane Hanga- 
nu, Vlădoiu, Mihali, Sabău, 
Selymeși. Succes tri
colorilor !

în etapa , a XIV-a din 
Divizia A la fotbal, ce se 
desfășoară tot sîmbătă, dar 
de Ia ora 11, Corvinul 
Hunedoara are de disputat 
Un meci dificil, Ia I.C.I.M. 
Brașov, ce se află pe lo
tul "5, cu gîndul la pro
movare. Jiul Petroșani 
joacă acasă cu Tractorul 
Brașov (locul 9 în clasa
ment).

în divizia C — faza 
județeană, un adevărat der
by, la Hunedoara, între 
Constructorul (locul 3) și 
Minerul Șt. Vulcan (locul 
1). Meciuri cu miză mare 
mai sînt Minerul Bărbă- 
teni — Parîngul Lonea și 
C.F.R. Simeria — Haber 
Hațeg. SABIN CERBII

LUNI, 16 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități o 11,20 Worldnet UȘIA
• 15,20 Avanpremiera săptămînii p 15,40 
Copiii, noștri — viitori muzicieni • 16,00 
S.O.S. Natura! • 16,30 Confluențe p 17,00 
Actualități p 17,05 Emisiunea in limba ma
ghiară p 18,35 Pro Patria p 19,30 Desene 
animate * Captain planet p 20,00 Actua
lități • 20,35 Tezaur p 20,55 Studioul e- 
conomic a 21,20 Teatru TV. Vassa Jelez- 
nova de Maxim Gorki p 23,25 Repriza a 
treia • 23,45 Actualități.

PROGRAMUL II
_o 16,00 Actualități p 16,10 Recomandări 

din program • 16,15 Desene animate * 
Michel Vailiant o 16,40 Tradiții p 17,10 
Veniți CU noi pe programul doi! p 20X10 
Album coral • 20,15 Magazin auto-motp
• 20,45 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
ternational • 22,00 TV5 Europe o 22,35 
BBC: News from London.

MARȚI, 17 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

O 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republică Moldova • 10,00 Actuali
tăți • 10,10 Calendarul zilei • 10^20 
WORLDNET USIA • 12,10 Ora , de
muzică p 13,00 Oameni de lingă noi p
13.30 Muzica pentru părinți • 14,00 Ac
tualități p 14,15 Muzica- pentru toți • 
14,45 Avanpremieră TV p 14.55 Preuni- 
versitaria • 15,30 Teleșcoală o 16,00 Con
viețuiri — magazin • 17,00 Actualități p 
17,05 Repere transilvane. Emisiune reali
zată de Studioul Radioteleviziunii Cluj • 
17,35 Interpreți ai cîntecului popular • 
18,00 Salut, prieteni! • 19,00 Studioul e- 
conomic 19,30 Desene animate # Cap
tain Planet o 20.00 Actualități p 20,35 
Sport at 20.45 Film artistic. Drumeț în 
calea lupilor (Casa de Filme Cinci, 1990)
• 22,40 Culțura in lume p 23,10 Actua
lități • 2345 Meridianele dansului.

PROGRAMUL ii
• 16,00 Actualități p 16,10 Desene ani

mate * Michel Vailiant » 16,35 Studioul 
de literatură • 17,35 Film serial. Doamnele 
de la malul mării (Franța) • 18,25 Mu
zica azi p 18,55 Tribuna non-conformiști 
lor • 19,15 Eurogol p 20,00 Video-ciipuri
• 20,25 De-aie pieței în economia Capi
talei • 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova p 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe
• 22,35 BBC: News from London.

MIERCURI, 18 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio 
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac. 
tualități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20 
Film serial. Marc și Sophie • 11,20 La 
Sept. Reporter special * Ep. 3 : Pasiunea 
descoperirii • 12,10 Ora de muzică p 
13,00 Mondo-Femina • 13,30 Recviem • 
14,00 Actualități p 14,15 Magazin agricol
• 14,45 Avanpremiera TV • 14,55 Preu- 
niversitaria • 15,30 Teleșcoală • 16,00 
Corul Filarmonicii • 16,20 Lumea spor
tului • 16,50 Tragerea Pronocxpres p 
17,00 Actualități p 17,05 Arte vizuale p
17.30 15. 16. 17. 18 • 18,00 Televiziunea
vă ascultă! • 18,30 Rock live • 19,00 
Studioul economic • 1930 Desene ani
mate * Captain Planet p 20,00 Actualități
• 20,35 Sport • 20,45 Film serial. Mama 
Lucia. Ultimul episod p 21,45 Universul 
cunoașterii p 22,30 Pro Musica • 22,55 
Restituiri: Nichita Stănescu • 23,35 Ac
tualități o 23,50 Microreeital.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități p 16,10 Desene a- 

nimate * Michel Vailiant • 16,35 Teatru 
TV. Hei, oameni buni!, de William Saro
yan p 17,30 Emisiunea în limba maghiară
• 19,00 Bijuterii muzicale p 1930 TV5 
Europe o 20,00 TVE Intemacional p 20,30 
Dialog cu edilii Capitalei • 20,55 Fotbal: 
Belgia — Țara Galilor, în preliminariile 
Campionatului Mondial. Transmisiune di
rectă de la Bruxelles.

JOI, 19 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități
• 10,10 Calendarul zilei • 10,20 World
net Usia • 12,10 Ora de muzică • 13,00 In
terferențe o 13,30 Jazz-magazin • 14,00 
Actualități • 14,15 Avanpremieră TV • 
14,20 Tradiții • 14,50 Preuniverșitaria •
15.30 Teleșcoală • 16,00 Agenda muzicală
• 16,30 Forum • 17,00 Actualități o 17,05 
Repere moldave. Emisiune realizată de 
Studioul de Radioteleviziune Iași • 17,35 
Tele-discul muzicii populare • 18,00 Sim
pozion • 18,45 Trofeul „Carpați" la hand
bal masculin : România — Polonia (repriza 
a TI-a). Trn-'sm' hir<e di ortă de la Ora
dea • 19,15 Studioul economic • 19,45

Desene animate • 20,00 Actualități • 20jRi 
Sport • 20,45 Film serial. Dalia*. Episo
dul 181 • 21,45 Reflecții rutiere • 22,00 
Dosarele istoriei • 22,30 Microreeital •
22.45 Reporter ’92 • 23,15 Actualități • 
23,30 Stadion.

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

mate * Michel Vailiant • 16,35 Ecranul'
• 17,05 Emisiunea in limba germană • 
18,05 Concert de gală pentru România — 
Viena, 1990 (II) • 19,40 Club S.F. Feno
menul OZN • 20.10 Serenada • 20,45 
Programul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova • 21,30 TVE Intemacio
nal • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBCt 
News from London.

VINERI, NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actuali
tăți • 10,10 Calendarul zilei o 10,20 Film 
artistic. Goana după aur (SUA, 1925) • 
11,50 Super Channel • 12,50 Descoperirea 
Planetei • 13,10 Ora de muzică • 14,00 
Actualități • 14,15 Avanpremieră TV • 14£(l 
Morido-muzica • 14,40 Medicina pentru toți
• 15,10 Centenar Paul Abraham • 15,23 
Preuniverșitaria • 16,00 Limba noastril
• 16,30 Muzica pentru toți • 16,45 Tra
gerea Loto e 16,55 Actualități • 17,00 Emi
siunea în limba germană p 18,00 Docu
mentar științific • 18,30 Divertisment mu- 
zical-coregrafic cu Sandra Mo • 10.45 Tro
feul „Carpați" la handbal masculin Ro
mânia — Rusia (repriza a Il-a). Trans
misiune directă de la Oradea • 19.15 
Viața parlamentară p 19,45 Desene ani
mate p 20,00 Actualități p 20,35 Sport •
20.45 Filip serial. Destinul familiei Ho
ward. Episodul 48 • 21.45 A venit toamna! 
p 22,20 Gong! p 22,50 Top 10. a 23.25 
Actualități • 23,40 tntîlnirea de la mie
zul nopții,

PROGRAMUL II
u 16,00 Actualități p 16,10 Recomandări 

din program • 16,15 Desene animate ♦Mi
chel VaiHaht p 16,40 Tradiții • 17J# 
Sport-maguzin p 19.00 Concertai Orches
trei Naționale Radio. Concert Beethoven. 
Transmisiune directă p 20,45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova p 2130 TVE Internaciona] p 2%IM1 
TV 5 Europe.

StMBATA, 21 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

p 9,00 Bună dimineața! p 930 Șahul 
de lâ A la Z a 10,00 Actualități p 10,1# 
Tip-top. mini-top p 11,05 Clipă și eterni
tate • 11,55 Itinerare spirituale p 12,25 
Ora de muzică p 1335 7x7. Evenimen
tele internă ale săptămînii p 1335 
Fotbal: C.SJW, Reșița — Dinamo, fn ca
drul etapei a XIV-a a Diviziei Naționale. 
Transmisiune directă de la Reșița p 15,55 
Actualități a 16,00 Desene animate • 
16,25 AI doilea război mondial p 1645 
Studioul șlagărelor p 17,15 Magazin ci
nematografic a 18,15 Mapamond a 18.45 
Trofeul „Carpați" ia handbal masculin t 
România — Danemarca (repriza a Il-a). 
Transmisiune directe de la Oradea p 19,15 
Teleenciclopedia a 20,00 Actualități a 
20,35 Film serial. Twin f*eaks. Episodul 27 
o 21,30 Săptămîna sportivă p 21,50 Gala 
varietăților (I) o 22,50 Actualități a 23,05 
Film artistic. Prin binoclu (SUA, 1983) • ’ 
0,40 Video-discotecă o 1,00 TV Deva

PROGRAMUL II
p 9,00 TV Deva o 16,10 Recomandări 

din program o 16,15 Film artistic. Docto
rul Teyran (Franța. 1980) p 17.45 Video- 
Clipuri a 18,00 Campionatele Mondiale de 
gimnastică ritmică p 20,30 Conviețuiri a 
21,00 Campionatele Mondiale de gimnas
tică ritmică p 22,00 TV5 Europe.

DUMINICA, ,22 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

a 7,00 Televiziunea DEVA • 8,39
-Bună dimineața! p 9,30 Ping, 
pong p 10,20 Film artistic in serial pen
tru copii. Albul Bim — ureche neagră. 
Episodul 7 a 10,50 Avanpremieră TV e 
11.00 Actualități a 11,15 Finala trofeului 
„Carpați" Ia handbal masculin (repriza a 
n-a). Transmisiune directă, de k Oradea, 
e 11,45 Lumină din lumină e 12,45 Viața 
satului a 14,15 In grai dulce românesc •
14.45 Actualități p 14,55 Atlas a 15,15 Vi- 
deo-magazin p 18,00 Pompierii vă infor
mează! o 18,10 Michael Jackson în Româ
nia (I) p 18,40 Convorbiri de duminică o 
19,10 Film serial. Dallas. Episodul 182 • 
20,00 Actualități o 20,35 Film artistic. 
Portavionul (SUA, 1988) a 22,10 Miss 
„Adolescența" o 2340 Duminică sportiv*
• 23,45 Actualități.

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

din program e 16,15 Desene animate * Mi
chel Vailiant o 16,40 Conviețuiri e 17,10 
Serata muzicală TV p 19,00 Campionatele 
Mondiale de gimnastică ritmică o 19,40 
Orașe și civilizații e 20,10 Varietăți in
ternaționale e 20,45 Programul Televi
ziunii Natio-’ale din Republica Moîdova
• 21.10 TVE International o 22,00 TV5 
Europe.

«
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• CELE mai frumoase
flori pentru cele mai dragi 
ființe Ecaterina și Gheor 
ghe Căta, astăzi cînd își 
unesc destinele. „La mulți 
Md și casă de piatră" vă 
Brează nașii, mătușa și ve
rișorii. (9689)

• DE ziua ta dragă 2enn 
Radu, Țiul Marius și soția 
Kuți îți urăm. cu toată 
dragostea. „T.a multi ani".

z (9751)

eicletă „Ucraina". Tel. 
623292, (9744,

• VIND Ford Granada 
și Peugeot Diesel. Tel. 
622041. - (9745)

• VÎND apartament 3 
camere, 2 500 000 iei. Deva, 
bdul Balcescu, 
10, teh 626159.

bl. 12, et. 
(9644/

motor și• CUMPĂR 
cutie viteze pentru Mosk- 
vich 407 șa» M2. Auto 
service Podele, com. Lun- 
coiu de' Jos, tel. 655187.

. (9748)

• VÎND orgă. Yamaha 
Porta Sound PSS. -680 ste
reo/Ilia, tel. 112. (9750)

DIVERSE fon 623641, după -era 18.
(9737)

« r «MV • ••
I

VINZARI —
CUMPĂRĂRI

• VÎND video playei
„Elekta", sigilat teleco
mandă), preț 'iicgoaiabii. 
Telefon 626166. , <B539)

• VÎND ușă din stejar
pentru cameră. Informații 
Beva. tel? 624842. (9125)

• VÎND convenabil gar
sonieră, proprietate bal
con închis. Deva, str. Mă- 
căști, bl. 5. ap. 53. vizita- 
feiiă, zilnic 'erele 8—20.

(97.54) 
IRA'- 
sau

(9749)

• VÎND mobilă 
gerie lemn masiv și 
tor „Felicia". Tel.

sufra- 
dormi- 
629610.

(9752)

• VINDECĂRILE prin 
bioenergie și biovibrațîc 
umană se execută lâ a- 
dresa; Gojdu, bloc O 4, 
scara 2 parter, ap. 5, mu
nicipiul Deva. (9726)

J - AGKOMEC (fosta S.M.A.) CALAN 
telefon 70523 I

I . Oferă ..utilaje aai ,dKn <uma: grape cu, 
' discuri, pluguri, eosituare. remorci T.-n---- L

MATRIMONIALE

• VlND multicar 
25. Brad, tel 650739. 
Mihăiieni. hr. 158.

• VÎND urgent casă, a-
rvgxe, grădină măre, în Vă- 
lișoara Deva, tel- 624612. 
dhpă ora 16. (9680)

• VÎND casă, i riltiină în 
Wbjag. Deva, tel. 625127.

(9690)
• VÎND motor electric

trifazic, 11 kW. Deva, tel. 
611801. 611353. (9697)

• VÎND casă.Mintia, 135.ț41) 629271. (9601)
•', VÎND loc de casă, 

autobasculantă SRD. dubă - 
frigorifică, trafo sudură, 
euvlă, tirolit, circular, a- 

Hu Deva. tel.. 614790. 
518169. (9612)

•). VÎND ■ motor, cutie 
riteae,. planetare Renault 42 (Dacia 1300). Orăștie. 
tel. .641653. (9732)
. •- VIND mașină de spă
lat „.Automatic" și haină 
blană 46. Tel. 620910. (9734)

• VÎND televizor color
cu telecomandă, diagonala 
66, marca „Salora" — sue
dez — bistandard„ preț ne 
gociabii. Tel. 611884. după 
ora 17. (9753)

• JUDECĂTORIA Deva
anunță scoaterea la licita
ție, pentru 17 noiembrie, 
ora 9, a următoarelor bu
nuri : — apartament — 
Deva, Al. Moților, bl. P. 
4/61, casă — Boz. nr. 157, 
autoturism Datsun Stanza, 
mobilă tineret, dormitor 
„Onix", televizor color 
„SetrwT, video’player „E- 
lekta”. Licitația are loc Ia 
biroul executorilor judecă
torești. (9756)

• CUMPĂR apartament 
2 camere. Telefon 635694, 
după ora 12.

(9757)

• VÎND casă cu grădi
nă Vetel, informații preot 
Vasiu. (9758)

• ViNi> video player 
Funai, nou. Hunedoara, te
lefon 724271,.după ora. 16.

. (9354)

• VÎND video 
și reeoider Funai. 
Telefon 715876.

player 
sigilate.

(9355) .
• VÎND convenabil te

levizor color „Megavision", 
telecomandă, model 1991. 
tel. 621873. orele 18—20.

(9729)

aparta-

•'-VÎND Aro 10, avariat 
sau Ford Taunus 1,6 break. 
Beva, Pescărușului, nr. 40.

(9731).

• VÎNJj 170 oi. 
ton iță, Căpîlnaș -

Bucur
Arad.
(97â0)

• VÎND Aro 320 
naionetă. nouă. 
611074.

— ca-
Deva. tel.

(9728)

• Vi ND butelie 
Bevă, tei. 622197.

aragaz.
(9714)

• VÎND loc de 
șosea, în Băcia — 
Davâ, tel. C12703.

casă la 
,centru.

(9708)

• - VÎND Volkswagen
Scirocco, stare foarte bu
nă, negociabil. Relații tel. 
«17625. ’ (9736)

a
• VÎND video recorder 

.jPaîadium", nou sau schimb
CU ifistalatie satelit. Tel. 
818177. (9740)

• -VÎND casă, livada, Al- 
mașu Sec, 107, preț 
«BQROOO. Tel. 627G38. (9741)

• 'VÎND sfeclă furajeră
25 lei/kg. Informații tel. 
«28002. (9742)

• VÎND remorcă monoax, 
frigider „Fram 112”, bî-

• CETĂȚENI germani, 
doresc să cunoască, în ve
derea căsătoriei, tinere pre
zentabile sub 25 ani. Cele 

. interesate expediază foto- • 
grafH șl datele personale, 
pe adresa : KAI E. SCHUL
ZE — Hugo Eckener. — 
Strase 27, 6500 Mainz — 
Gonsenheim — Deutschland. 
Relații suplimentare De
va, magazinul „Phoenîx 
Gold”,. bdul Deeebal, bl.
5, parter. (9695)

ÎNCHIRIERI

» .

• CAUT gersonieră de 
închiriat. Deva, telefon 
619141. -< (8727)

, • TINERI căsătoriți, se
rioși, căutăm garsonieră 
sau apartament de închi
riat Deva, telefon 613045. 

(9716)

• TINERI căsătoriți cău
tăm apartament, garsonie
ră de închiriat. Deva, te
lefon 613463, după era 16. 

(9739)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB (vînd) garso
niera, central, Petroșani 
cit Deva. Telefon 611399.

(9641)

OFERTE 
DE SERVICII

• ÎNCOȚA ATLAS REI- 
SEN efectuează*- transport 
persoane și pachete pe rtî- 
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga —'Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, 
18, 25 noiembrie, 2,
14, 16, 19 decembrie ,și pe 
ruta Simerîa — Deva 
Praga — Nurnberg 
Frankfurt — Siege n 
Dortmund, în 18. noiem-• VÎND urgent _ _________ __

meni 2 camere, ddcoraan- . . brie. , înscrieri, informații 
la telefon ..618882, orele 
16—21. (9583)

date, centrul civic. Tele 
fon 718505. . (9.356)

• VÎND apartament 2 - 
earner», zonă centrală. Te
lefon 724294. (9358)

• COMEX BECOM 
Hunedoara, str. N. Băl- 
cescu, 11, telefon 
713369, vinde en gros 
cafea Wiener, alcool 
96 la sută — import, 
palinka — import, li
chior import, marga
rina 250 g, țigări, pre
turi avantajoase.

(9357)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de I. S. 
Mintia, pe nurtlele Prehari 
Doru. Se declară hulă.

(9746)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de „Si
derurgica" S. A. Hunedoa
ra, pe numele Klein Ti
betul Ștefan. S» declară 
nulă. (9353)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de „Me- 
ropa” S.A. Hunedoara, pe 
numele Varga Floarea. Se 
declară nulă. (9359)

• 1NTECON' SRL HU
NEDOARA angajează tîm- 
plari. de preferință pansio- 
nari. Telefon 716288.

(9305)

• S-A deschis 'pen- 
tru dumneavoastră CA
SA DE SCHIMB VA- 
fcUTAR „GARANT”, 
cu sediul pe bulevar
dul Deeebal, bl. P, 
parter. Vă așteptăm 
zilnic între orele 9— 
17. (9634)

• AGENȚIA DE TU- 
WSM „EU^>-F«ffiNDS 
196” urganizează' «ccnrsie 
fn tTuceia ie. perioada 31 
—25 XJ.. 199S. Preț 9506
lei. Irtfocmațil Deva, te- s 
lefon 62d84Qt dup® <®i 18- >

fi* : 
*' .' 5

• SOCIETATEA „ZADO 
TRADING" primește co- : 
menzi pentru case efee^ 
tronice de marcat —: im-

- port, japoneze, pseț ton- 
venabil, un an: garanție, 
reparații postgaranție, în 
Hunedoara. Telefon 715213. 

(9360)

COMEMORĂRI
ELVIRA soți®, Gigi 

si Maria mamă soa- 
cu durere în suflet

fiu 
eră 
anunță că luni, 16 noiem
brie, ■ se împlinesc trei 
ani' de singurătate tristă, 
de cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna neuitatul 
nostru soț, tată și ginere,

GIIEORGHE ȘUTAC
La mormîntul lui ve 

ghează florile și lacrimile 
vom uita 
nostru. 

(9682)

noastre. Nu te 
niciodată dragul

credinței 
creștine 

care nu 
o soartă 

grea ne-a despărțit, ■ după 
o grea suferință, cara _ s-a 
transformat într-o viață 
tristă și fără sens. Să ne 
adunăm încă o dată la 
împlinirea unui an, la J6 

. noiembrie, și împreună să-i 
dăruirii un. gînd și o floa- 

a fost și 
nostru soț

• IN virțptea 
drept măritoare 
și a dragostei 
piere niciodată.

I bine tractoare șfc alte «tilak agriwte _ 
?<teasebit de avantajoase. Informații suplimentase^ 
t și depunerea comenzilor la*1 sediul societății sau) 
11& telefoanele : 79523 și 617453. .
; > In curind «alerte de utilai*
| de Agramec Deva și Hunedoara.
* ■■■IIIIIIII ■ MUI—! __
î . DWECȚkAGENERALA A FINANȚELOR 
fi----------------------------- ---------------------- ---------------------------------------—--------- --------------- ■ -— • -
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.. In curinfi oferte de utilaje vor fi făcute și I

____ . ~______ ____ _____ T_____ 3 | 
PUBLIC® ȘI CONTROLULUI FINANCIAR BE ’

STAT HUNEDOARA — BETA î
str. 1 Decembrie, nr. 30, telefon 519544
Vinde prin licitație publică in data de 1| 

decembrie 1992, ora 1©, la sediul Direcției, w-» 
mătoarele bunuri: drujbe, radio-casetefoaue, | 
magnetofoane, televizoare color și radio '
tofon auto. IwI

iS.C. JUNIOR — SERVICE S.R.L. DEVA 
VINDE

• Case de marcat electronice OLIVETTI!
, ECR-011, preț 159 000 lei. |

• Cîntare electronice CAS-SPACE 2000 de ■
’ 15 kg, preț 250 000 lei. I

Se asigură service în perioada de garanției 
si postgarantie. Informații zilnic, între orele ’ 
7—9, la telefon : 95/612558, fax : 95/625906. j

(9123)^

SOCIETATEA COMERCIALA „UNIVERS” 2 
S.A. DEVA ’

ANUNȚA i
Scoaterea Ia licitație directă pentru acer- . 

darea în LOCAȚIE DE GESTIUNE, în confer | 
mitate cu HX». 140/1991 republicată în 1992 Și * 
H.G. 1228/1990, următoarele spații comerciale * |

• Magazinul „CROȘETA" Gojdu Deva
• Raionul '
• Raionul
• Raionul
• Raionul
• Raionul
Licitația va avea loc la sediul Societății Comer

ciale „UNIVERS" S.A. Deva, sir. M. KogălniceanU, M. 
14, în data de 30 noiembrie 1992, ora 9. (

Ofertanții sini obligați să depună : cererea de în ■ , 
I scriere, dovada achitării taxei de participare, garan- | 
’ ția de participare și acte de bonitate pînă în ziua de » 
ț 27 noiembrie 1992, ora- 15, Ia secretarul comisiei de | 

licitație de la sediul societății. '
Documentația privind obiectul licitației se poate I

1
B

I
I
*I
I
NI
wI
tI

în
9,

re .celui care 
rămîne unicul 
sj tată

ALEXANDRU 
A. SĂVULESCl 

(nea SANDU),

„MAROCHINĂRIE" Romarta Deva 
„BIJUTERIA" Romarta Deva 
„FEMEI" Romarta Deva 

„BĂRBAȚI" Romarta Deva 
„ȚESĂTURI" Romarta Deva

procura contracost de Ia societate.
Relații suplimentare la telefon 616015, Deva

I
I
I
*I
1

fost acordeonist la Crama 
Dacilor Deva. El a știut 
să descrețească frunțile 
oamenilor. Ce singure șl 
triste sîntem fără tine. Nu 
te vom uita niciodată. AJ 
fost un suflet bun. Parasta
sul de pomenire va avea 
loc în data 
brie Ia biserică, 
nostru Sandu 
pace I Soția Norica 
fiică Sanda.

de 15 noiem- 
Dragul 

dormi în

(9760)

• SOCIETATEA DE 
INFORMATICĂ „IN- 
FOD1ALOG” anunță 
începerea eursurilor de 
informatică pentru 
IBM, PO (dos 5.00 
Turbo-Pascal, 6.0 Tur
bo 43, Turbo Basic, 
Windows și Wordstar), 
programe de aplicație 
la cerere (contabilitate, 
stocuri, tehnică), insta
lare, service, întreține
re pentru calculatoare 
și echipamente peri
ferice. Informații te
lefon 712441.

(9361)

• FIRMĂ particulară 
angajează croitorese. Tele-

». DECESE
• COLEGII Tabacu, Po

pa, Barabaș, Nagy trans
mit condoleanțe familiei 
Pteșa pentru dispariția co
legului

> TOVH5.
(9719)
/

• DIN buchetul de 
tineri ai satului Cir- ’ 
jiți s-a rupt o floare. 
Sîntem ncmîngîiați de 
pierderea ta dragă

GABRIELA 
JURCOANE,

Nu te vom uita nici
odată ! (9738)

S.C. COTURNIX IMP-EXP S.R.L. 
VȚțide en gros, din stoc :
• Săpun import: Amo, Lux (Germania)
• Deodorante : Axe, Denim, Rexona, Sixth

I sense, Body mist, Brylcreem
b — -
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• After Shave : Axe, Denim, Gibbs
• Creme de față : Pond’s, FA, CD
• Crema rasri Gibbs
• Fixativ : Bristow S
• Pasta dinți: Aquafresh
• Concentrat nutritiv: Horkcks
• Aparate de ras; Derby, Single și

I
I
Ifi 
I fi 
I fi 
I 

sediul |
< 

(#>«>{ — 4V K _ _ __ _ _ _ __ _ I
Organizează concurs pentru ocuparea ur-j 

mă (oarelor posturi: |
• contabil cantină S
• administrator I
• tîmplăr *
• electrician I
Informații zilnic la secretariatul scolii in-| 
orele 7—15,00, telefon 17015. * (1293)!

• Șampon medical: Vosene
• Detergent: Tomi star (Ungaria)
• Produse cosmetice românești, la 

str. împăratul Traian, nr. 52.
Program : 9—18.
Telefon: 625061.

Bou- „

LICEUL CU PROGRAM D^ EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT DEVA

Ziar editat de S.C-. „CUVINTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991 Cont 30 70 50 lîOl B.G. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 3S, jud. Hunedoara
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă-autorii acestora. 

Tiparul executai Ia S.O. „POLIDAVA" S.A. DEVA.
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