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Intrarea in biserică a Maicii Domniikii
o

fi

ț Viata cea mai strălucită a unei femei, 
i a unei ființe omenești, apare între oa- 
; meni. Sufletul ei cel preacurat și sfînt 
) încă n-a ajuns nimeni să-l deslușească. 
| Ea a trăit pe pămînt acum aproape' 2000 
1 de ani. Patimile lumii nu s-au putut a- 
’ propia de o astfel de femeie. Toate lau- 
j dele, toate Acatistele, toate Meridianele 
l de la Răsărit și de la Apus nu pot s-o 

învrednicească după cum se cuvine l
> împlinindu-se trei ani de Ia nașterea co- 

pilei Maria, drepții Ioachim și Ana au
< luat-o și au dus-o la biserica cea mare 
* din Ierusalim, unde au încredințat-o ăr- 
ț hiereului Zaharia. Acesta a poruncit, ca 
l din voia lui Dumnezeu, s-o ducă în cel 
’ mai sfînt loc din templu, în „Sfînta Sfin- 
ț telor", unde numai arhiereul intră o dată 
i pe an. Aici, în biserică, a petrecut Fecioara 
j Maria pînă la vîrsta de 14 ani.’ Stînd 
1 aici se îndeletnicea cu lucrul mîinilor și 
i cu cititul Sfintelor Scripturi, după cum 
. ne mărturisește Sf. Ambrosie, că era is- 
' teață și iubitoare de învățătură. . Cînd a 
ț împlinit Fecioara Maria 14 ani, după cum 
i spunea istoricul Gheorghe Medrinul, ar- 
’ hiereii și preoții, după rînduiala templu- 
) lui, au vrut s-o mărite, căci nu mai e- 
l ra permis după lege să fie ținută în Sfîn- 
; ta Sfintelor. Dar Fecioară Maria Ie-a zis :

„Eu din scutece sînt închinată lui Dum
nezeu ; pentru Acela sînt hotărîtă să-mi 
petrec și să-mi păstrez fecioria în veci!” 
Deci nimeni n-o putea mărita cu un om 
muritor! Totuși, trebuia să fie încredin
țată cuiva să-i poarte de grijă, căci părin
ții ei muriseră. Se spune că arhiereii au 
făcut sfat și au fost luminați de Dumne
zeu ca s-o încredințeze unui bărbat fără 
femeie din neamul lui David. Iar ca să-l 
poată găsi pe acel bărbat, au hotărît ca 
din casa Iui David 12 bărbați drepți și 
fără femei să-și pună toiegele la Altar 
și al cărui toiag vă înverzi pînă a doua 
zi dimineața, acela s-o îngrijească pe fe
cioara Maria. Așa a ajuns dreptul și bă- 
trînul IoSif, a ’ cărui soție murise și cu 
care a avut cinci copii, s-o întrețină pe 
Maria. Acesta o va luă la casa lui și va 
fi alături de ea ca un tată bun și iubi
tor, nu ca un „bărbat” cum susțin unii, 
încercînd să umilească și să știrbească 
respectul ce se cuvine aceleia care a dat 
viața Fiului lui Dumnezeu !

Intrarea în biserică a Maicii Domnului 
o prăznuim în fiecare an la data de 21 
Noiembrie, fiind una dintre cele cinci 
praznice închinate Fecioarei Maria t

Preot CORNEL ILICA
După botez, moment de reculegere lingă icoana Maicii Domnului.

Foto PAVEI. LAZA

• „NU MOR CAII CI\D 
V OR CllNII, DOMNILOR!" 
Ion Marcu, senator FDSN, 
și-a manifestat într-un fel 
aparte bucuria la aflarea 
scorului votului de încre
dere pentru Guvernul Ni- 
colac Văcăroiu. Domnia 
sa s-a ridicat în picioare 
și, în timp ce colegii de 
partid aplaudau frenetic, a 
strigat triumfător ' către 
sectorul unde se aflau 
membrii opoziției : „Nu 
mor caii cînd vor elinii, 
domnilor !“
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• SÎNT UN INDEPEN
DENT. „Mandatul obținut 
nu este o perioadă mai 
scurtă de patru ani — a 
declarat domnul Nicolae 
Văcăroiu. Așa cum am 
anunțat deja, presa va fi 
permanent alături de mi
ne și la bine și la rău. și 
la critică. Nu pot însă 
să dau detalii asupra apa
ratului tehnic al Guvernu
lui. Pentru postul de se
cretar al Guvernului sînt 
cel puțin 20 de propuneri. 
Prima decizie a Guvernu
lui va fi o reanalizare a 
situației pentru perioada 

imediat următoare, perioada 
de iarnă, definitivarea so
luțiilor pentru găsirea sur
selor de finanțare, de așa 
natură încit să depășim iar
na cu bine. Di Bogdan de 
la PUNR a ridicat cîteva 
probleme interesante, foar
te bine puse, legate de 
realizarea unui program, 
care pune în balanță cu 
ce surse îl faci. Referitor 
la scorul obținut, pot să 
spun că este firesc într-o 
democrație ca părerile să 
fie diferite, respectiv unele 
partide au fost «pentru, al
tele împotrivă.* O ppeziție 
constructivă e binevenită 
oriemd. Nu va fi cazul să 
cer un nou vot de încredere 
la prezentarea unui program 
complet, parlamentul și-a 
dat votul de încredere as
tăzi pentru patru ani. O- 
biigația noastră este să pre
zentăm acest raport cît mai 
rapid. Eu sînt un om des
chis, transparent. Poate 
va supăra cînd voi spuAc 
adevărul, dar asta-i situa
ția. Vom promova o eco
nomie de piață de tip so
cial, singura posibilă în 
situația actuală. în ce pri
vește opțiunile mele. poli
tice, am spus-o răspicat, 
sînt un indepedent, dar am 
fost chemat să duc la în
deplinire programul FDSN- 
ului. Mi-am propus să fiu 
independent de mult timp 
și, de regulă, ce-mi propun, 
respect".
»**»**»*»»*****£***********

Nr. 
crt. Specificare U/M

Realizat 
oct.

1992

% «ață 
de oct.
1991

0 A B l 2

1. Producția' industrială mii. Iei 16359.0 78.8
2. Stoc de produse finite în industrie

la 31. X. 1992 mii. lei 12254,0 X
3. Productivitatea muncii în industrie lei/pers. 163301 84.0
4. Numărul mediu al personalului din • ■■ r

industrie pers 100177 « 93,8
5/ Export mii $ 8092 183,1
6. Desfaceri de mărfuri prin Tomerțul 

de stat și cooperatist mii. lei 2735,9 138,4
7. Profit (9 luni) mii. lei 6533,3 335,9 .
8. Pierderi (9 luni) mii. lei 28845,4 410,9
9. Producția principalelor produse 

industriale
— huilă netă mii to 294,3 93.2
— oțel mii to 86.6 67,8
— laminate mii to 72.6 83,4
— ciment mii to 40 80.0
— bere mii hl 35 102,9
— carne tăiată în abatoare to 1293 72,7
— lapte de consum mii hi 5.7 53,5
— pîine to 7900 102,1

10. Intrările de produse agricole la 
fondul de consum al populației 
— carne to viu 1636 73,0
— lapte de vacă hl 6089 51,2
— ouă mii buc. 3644 66,7

TRAGEDIA UNUI COPIL DE DOI ANI

SERIAL'S ER IA

— Popescule, dumneata asculți uneori 
vocea conștiinței ?

PE ZI — Dar pe ce canal se transmite, dom
nule director ? !

UNA Pag, a n-a

CALEIDOSCOP
DUMINICAL

Doamne ! De ce atîta 
murdărie în lumea asta? 
De ce atîta gunoi în su
fletul și mintea oameni
lor ? De ce o floare se 
transformă în cîteva se
cunde într-un... nimic ? 
De ce viața nu valorează? 
Viața unui copil...

Cititorul își va da sea
ma că toate aceste între
bări nu sînt în van. Spe
răm că, prin tragismul 
său, cazul pe care îl pre 
zentăm va fi de luare a 
minte. Merită din plin, 
credeți-ne. Pentru că, la 
doar doi ani, Octavian a 
trebuit să plece în alte 
lumi. Fără a se dumiri 
cîtuși de puțin ■ de ceea 
ce înseamnă lumea în 
care trăim. Și știți de ce? 
Pentru că a fost victima 
putregaiului nostru. Vie 
tima răului și a mizerie!

. ce sălășluiește în noi.

Iar aici lacrima nu-și 
inai are locul și nici ros i 
tul., ?

Octavian trăia la Lu- 1 
peni. Avea doi ani și trei 
luni. Mama sa, Rozalia 
Olteaiju, înjghebase o re
lație de concubinaj cu 
Niculiță Guia, tot din 
Lupeni. împreună își du
ceau traiul la domiciliul 
lui Niculiță. Pînă într-o 
zi de noiembrie, cînd 
concubinul pleacă la cum
părături, Ceva îmbrăcă
minte pentru copilaș, 
doar vine iarna. îl ia și 
pe Octavian. Avea să fie 
ultimul drum al aceluia 
ce abia gîngurea. Va fi 
mîncat de șobolani. Iar 
șobolanii pot fi de mai 
multe feluri.

TIBERIU MEDEANU. 
procuror criminalist, . 
valentin neagu
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0 ADUNARE GENERALA. In 
ziua de 26 noiembrie a.c., ora 
17, la sala mică a Casei de Cul
tură din Deva, va avea loc adu
narea generală a Alianței Civice 
din județul Hunedoara. Stnt aș
teptați reprezentanții filialelor din 
județ, precum și simpatizanții A- 
lianței Civice din Deva. [COMI
TETUL DIRECTOR AL AG DIN 
JUDEȚUL HUNEDOARA).

0 ROLUL MASS-MEDIA tN 
PREVENIREA IHV/SlDA. Sub 
acest generic s-a desfășurat fă—

Jj—J—J—J—

Călimănești (Vilcea), în perioada 
15—19 noiembrie a.c., seminarul 
— atelier la care au participat 
ziariști din toată țara. Organiza
tori : Direcția Medicine! Preven
tive din cadrul Ministerului Să
nătății, Organizația Mondială a 
Sănătății, 'Asociația Română Anti 
SIDA, Centrul Național pentru 
Promovarea Sănătății, (E. S.)

0 SCHIMB DE EXPERIENȚA. 
Timp de două zile, la Geoagiu 
Și Orăștie, s-a desfășurat un 
schimb de experiență cu parti
ciparea membrilor inspectoratelor 
școlare județene 'Alba și Hune
doara, In prezența unor reprezen-. 
taăți ai Ministerului tnvățămln-

tului și Științei. Cu acest prilej, 
au avut loc asistențe la ore, s-au 
purtat discuții pe compartimente 
și specialități. A mai fost vizitat 
Liceul Sportiv din Deva. [M. B.)

0 MĂCELĂRII. Pentru o a- 
provizionare bună în toate car
tierele, la Hunedoara s-au deschis 
și s-au renovat mai multe spații 
comerciale ■ destinate desfacerii 
cărnii și produselor din carne 
(magazinul „Comtim", măcelăria 
din piață etc.). Recent a fost re
deschisă măcelăria din Piața Li
bertății, unitate care a fost com
plet renovată;, deci, bani să fie ! 
(S. G.)

0 CERCURILE CADRELOR 
DIDACTICE. Pe centre și spe-

o—o

cialități, au avut loc cercurile 
cadrelor didactice din județul 
Hunedoara, acțiuni periodice de
venite tradiționale, care au reunit 
oameni de la catedră — învăță
tori, profesori ș.a. Un moment 
deosebit, avindu-se în vedere ne
cesitatea conectării permanente a 
cadrelor didactice la noutățile 
din domeniu, la ridicarea perma
nentă a pregătirii profesionale, 71a 
mai buna cunoaștere și apreciere 
reciprocă. (M. B.)
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11O ani de la nașterea r/iarelul 
Inventator și plot român Aurel Vlaicu

Vlaicu și scriitorii timpu
lui" (Ritmuri); .Aurel 
Vlaicu, prieten al scriito
rilor" (Pagini școlare); „Un 
document inedit despre Au
rel Vlaicu"; „Aurel Vlaicu 
în conștiința scriitorilor" 
(Limba română); „Aurel 
Vlaicu — Vulturul Carpa
ților" — 1982 (micromono
grafie}; „Pe urmele lui 
Aurel Vlaicu" — 1991.

In lecțiile predate de
spre scriitori, prieteni al 
Iui Vlaicu, Octavian Goga, 
I.L. Caragiale, nu se uită 
cu nipi o ocazie colabora
rea lor rodnică. Iată ce 
spuneau aceștia despre e- 
roul din Binținți: O. Goga: 
„Vlaicu e primul sol al 
unui vis milenar, întîiul 
soldat căzut pe un cîmp 
de bătaie, movila lui Vlai
cu e întîiul popas al unei 
idei în drumul spre tri
umf' (Luceafărul); I.L. 
Caragiale: JPlîng pentru 
că simt că acest geniu al 
nostru va trebui să moară, 
ca gloria ce o revarsă a- 
supra neamului românesc

• să fie veșnică".

In liceul din Orăștie, ee 
poartă numele lui Aurel 
Vlaicu, așezămînt de cul
tură ce va împlini, în 1994, 
75 de ani de la înființare, 
s-a creat de la început un 
cult pentru-omul al cărui 
nume stă scris pe frontis
piciul instituției. încă în 
Anuarul III al liceului, pe 
anul 1922/1923, se consem
nează că la împlinirea a 
10 ani de la moartea lui 
Vlaicu, elevii ău participat 
la parastasul de la Binținți 
ți au prezentat o evocare 
dedicată eroului. In 1928 
s-a încrustat pe frontispi
ciul instituției medalionul 
de bronz „Aurel Vlaicu — 
Vulturul Carpaților", dă
ruit liceului de poetul Oc
tavian Goga, prieten al lui 
Vlaicu.

Generațiile de dascăli și 
Aevi de după reînființarea 
ln«,ului în 1954 și mai a- 
les de după reatribuirea 
numelui de „Aurel Vlaicu" 

instituției în 1957, s-au mîn- 
drit cu patronul lor spiri
tual. In 1957 s-a dezvelit 
bustul Iul Vlaicu, sculptat 
de Ana Olaru ; în 1958' 
a fost pusă la Intrare ta
bla de onoare, cu numele

lui. Tot la intrarea princi
pală s-a dezvelit ta 1969 

macheta Aeroplanului „Vlai
cu II", lucrată de I. Ren- 
tea, fost elev al liceului. 
In 1982, anul centenarului 
Vlaicu, s-a amenajat în 
holul central o vitrină 
„VLAICU", avînd în cen
tru o reproducere după ta
bloul pictorului V. Simio- 
nescu, prieten al lui Vlai
cu, ce îl redă pe zburător 
în fața aeroplanului.

După reatribuirea nu
melui instituției de ,Aurel 
Vlaicu", anual, la această 
dată aniversară, se organi

za serbarea patronului școlii 
cu program „Vlaicu", ia 
care participau părinții și 
Un numeros public. In con
tinuare aveau Ioc vizite la 
Muzeul Memorial. Elevii 
de la cercul literar au scris 
poezii despre Vlaicu, o 
piesă de teatru, jucată ani 
la rînd în cadrul școlii, 
s-au organizat expoziții o- 
magiale, s-au interpretat 
cântece despre el, montaje, 
coruri, evocări. Dascălii din 
instituție au întreprins cer
cetări asupra lui Vlaicu, 
concretizate în studii, arti
cole și volume ca: „Aurel

Alături de mii de copii 
și cîțiva maturi, sînt ți 
eu membru al Partidului 

Desenelor Animate. Atunci 
cînd timpul îmi permite, 
urmăresc, cu mare plă
cere, desene animate. 
Noul serial animat ce se 
prezintă în fiecare seară 
copiilor noștri ar trebui 
urmărit mai ales de pă
rinți. Acest Făt-Frumos 
modem ce învinge întot
deauna răul, Căpitanul 
PLANET, nu se putea 
naște decît din puterea 
copiilor, a bunătății și 
sincerității lor, a dragostei

care nu ține cont nici de 
limba vorbită, nici de cu
loarea pielii; acest Căpi
tan — președinte al uma
nității ecologiste — ne în-

vață in fiecare episod cum 
să apărăm Planeta de mi
na omului superteKnolo- 
glzat, care uită că viața 
poate exista doar dacă 
menținem planeta curăță. 
Poate aceasta ar trebui să 
învățăm, în primul rînd

noi, maturii, acum, cînd 
se aude zăngănit de arme 
ațît de aproape, cînd de- 
șeurile au devenit o ade
vărată problemă și atîtea 

specii de animale și plante 
sînt pe cale de dispariție, 
tind 
un 
prea 
nați,

, vieți
cele mai multe ori se o- 
prește la punga cu auro- 
lac și la infracțiune...

mii de copii nu au 
acoperiș, cînd încă 
mulți sînt abando- 
fiind sortiți unei 
dezordonate care de

INA DELEANU, 
Deva

Prol. PETRU BACTU. 
Orăștie

DIN „DICȚIONARUL 
UMORISTIC AL 

LIMBII ROMÂNE"
de TUDOR MUȘATESCU

Timpul costă bani I
,Ce ți-e ți cu scum- 

de- 
tră- 
bani 
ta d 

să-i

Societatea noastră „post
revoluționară" promovează 
tendința general-europeană 
a deschiderii către demo
crație, iar economia are In 
vedere severitatea legilor 
universale ale competiției 
fi competenței, deși mai e 
o cale lungă pînă la apli
carea lor în practică... E 
clar că stntem într-o pe- 

ioadă de tranziție dificilă, 
iar românului îi este greu să 
gîndească cu totul altfel 
de cum a fost obișnuit să 
o facă pe parcursul mal 
multor generații de îndoc
trinare marxist-leninistă. 
De unde toate ideile as
tea ?... Ah, sînt „Speculații 
filozofice" făcute la coadă 
la pline...

O seară de vineri obiș
nuită la Deva, la mijlocul 
lui noiembrie. Vîntul su
flă înghețat, pătrunzător, 
ca o prevestire a ternii ce 
se apropie. Nu e decît ora 
șase fără un sfert și afară 
s-a întunecat — un întu
neric ce devine minut cu 
minut mai consistent, pu- 
nînd în evidență luminile 
aprinse ale magazinelor și 
firmelor luminoase ale 
boutiqurilor.

înăuntrul magazinului 
de pîine și produse de pa
nificație din centru, pe li
nie cu cinematograful „Pa
tria", lumea așteaptă să 
sosească de la fabrică ma
șina cu pîine. Intre timp 
coada de afară se prelun
gește tot mai mult, dînd 
impresia unui uriaș șarpe 
încremenit brusc, observînd 
cu atenție o presupusă 
pradă...

Faptul că trebuie să stau 
la coadă ore întregi nu e 
ceva deosebit, dimpotrivă, 
e un vechi obicei pe care, 
deși-nu ne face plăcere. îl 
acceptăm... în plus, avem 
ocazia să facem noi cunoș
tințe șl, vorba aia, să mai 
„punem țara la cale"...

petea asta, domnule, 
abia apuci să mai 
iești... înainte aveai 
și te uitai ca proetu’ 
că nu prea puteai 
cheltuiești, n-aveai pe ce, 
iar acum am ajuns să 
n-avem bani și să căscăm 
ochii degeaba. Dar și așa, 
cu puținii bani pe care îi 
mai avem, ca să ne cum
părăm o pîine, niște me
zeluri mai ieftine ți de ca
litate de la „Comtim**, 
trebuie să stăm la cozile 
astea infernale, la fiecare 
sfîrșit de săptămînă".
—- „Așa e, s-au schimbat 
vremurile, dar năravurile 
au rămas aceleași... Tre
buie să treacă încă multă 
apă pe Mureș pînă n-or 
mai fi cozi ca asta la care 
ne pierdem noi timpul a- 
cum", conchise un bărbat 
înalt, solid, de vlrstă mij
locie, dînd replica interlo
cutorului său, ceva 
bătrîn decît el.

Gîndul mă poartă 
voie în acel viitor al 
mâniei în care hu 
există noțiunea de „coadă* 
sau „timp pierdut stînd la 
coadă la..." Mă derutează 
serviabilitatea și amabilita
tea naturală, neostentativă, 
a vînzătoarelor viitorului, 
dar hu pentru mult timp, 
deoarece năluca ivită pe 
neașteptate în imaginea 
mea a dispărut tot atît de 
repede... Venirea mașinii cu 
pîine a făcut să se pună 
în mișcare valul de oa
meni... Au încetat și dis
cuțiile, acum se vorbește 
din ce în ce mai rar... 
Toată lumea adunată la 
coadă are un singur gînd: 
să cumpere pîine, să a- 
jungă acasă, tacheind ast
fel ultima zi de lucru a

• Ibovnic «— schimbul doi 
în căsnicie.

& Infidelă — cea fidelă 
altuia.

• Mireasă — alba care îți 
face zile negre.

• Mincărime — boală a 
limbii la femei.

• Prost — persoană care 
îți dă părerea cu cotul.

• Soție — pîinea noastră 
cea de toate nopțile.

• Ștab — om pînă la care 
te ridici aplecîndu-te.

• Tată — cuvînt care nu 
înseamnă totdeauna e- 
xact ceea ce spune.

• Taur — răzbunarea va
cii, fiindcă soțul e bou.

• Ultrascurte — jurămin
tele femeii.

• Vorbe — cuvîntul fe
meii.

• Viață — reportaj între 
două eternități.

• Vițel — unul fericit da
că ajunge bou.

ir*************************

Selecție de 
ILIE LEAHU

jtețtecția uită

Selecție de ILIE LEAHU

• „A vedea multe și a nu avea nimic înseamnă 
a avea ochii bogați și mîiniie sărace".

• „A cunoaște bine pe cineva e ca și cum te-ai 
cunoaște pe tine însuți".

• „Nu poți impune cuiva să te ierte".
• „Cea mai gingașă iubire, denaturindu-se, 

transformă în cea mai acră și mai de moarte ură'*
• „Cel ce și-a călcat o dată jurămîntul nu mai 

este vrednic de încredere".
• „Lumea e un teatru unde fiecare trebuie 

joace un rol".
• „Un rang modest nu înseamnă și o modestă 

fericire".

Desen de
* „Ce altceva stnt fastul, puterea, gloria, 

decît păiuîut și pulbere ?“

CU
WILLIAM SHAKESPEARE (1564—1616)

C-TIN GAVRILA
mai

fără 
Ro- 
mâî

fel ultima zi de lucru 
săptămîniî...

MONA JUȘCA, 
Deva

ZEXE
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ORIZONTAL: 1) Manifestare mobilă cu 

multă trecere peste tot; 2) Expeditiv în- 
tr-o ipostază nonconformistă ; 3) Variantă 
de încrucișare intrată în rețea; 4) Mod 
original de a ajunge la răsărit — Se an

trenează cu asiduitate pentru mersul tî- 
rîș; 5) Rouă cerului adunată ta cornul a- 
bundenței — Dirijori solemni al mlădie
rilor vegetale; 6) Calificativ obținut la 
sflrșitul unui curs de sudori — Elitre so
nore de greieri trubaduri — Elemente e- 

sențiale prezentate la un proces I; 7) Mintea 
de pe urmă într-0 metaforă... cu cap — 
Bau-bau zămislit de fantezia oltenească; 
8) Suspensie vitală de minimă rezistență
— Naufragiat efemer în apele tulburi ale 
vieții; 9) Unitate de referință în comer
țul cu ridicata — Pictați după ploaie în 
stilul plasticii rurale ; 10) Familie de neam 
nobil așezată la masă.

VERTICAL: l) Trecere obișnuită mar- 
I cată din loc în loc; 2) înregistrat mereu 
cu efecte cutremurătoare; 3) Figură re
marcabilă sacrificată la curte — Context 
definitor pentru o diferență de clasă ; 4) 
Posturi de veghe la mare înălțime — A- 
petisant indigen pentru cei mici; 5) Ge
neratoare simple pentru forțe de tracțiune
— Cadru special pentru o producție de 
lung metraj; 6) Coupe-papier cu veleități 
de passe-partout — Fard înfiripat din

logodna soarelui cu marea; 7) îmbrăcate 
eu mare cinste la o curte mare — Ironia 
Unui bravo pe înțelesul străbunicilor; 8) 
Element de referință a sistemului periodic
— Discontinuitate marcantă pe potecile Iul 
Cronos ; 9) Se obțin cu precădere ta urma 
unor rotunjiri; 10) Gen de stlrpire a rău
lui din fașă.

VAȘILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI „JONGLERII" 
APARUT IN ZIARUL NOSTRU db 

S1MBATA TRECUTA :

1) TRATAMENTE ; 2) RIGA — HREAN; 
3) INELE — GĂRI; 4) MANETA — MAG; 
5) B — TRUDA — FM; 0) IȚ* —- EVURI
— A; 7) ȚAP — ANIMAT; 8) AMOC — 
APARI; 9) RALIU — ALAC; 10) ENOR
MITATE.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziției:

Alb : Rd2, Dgl, Dd5
Negru : Ra8, Tbg. Cb7, p : a2

Soluția problemei din sîmbăta trecută

1. Dc2
2. Dg6 mat
1. — ...e5
2. Dh2 mat.
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UN FUNCȚIONAR PUBLIC REFUZA SĂ 

APLICE O SENTINȚA JUDECĂTOREASCĂ
Vreau să semnalez un 

caz care îmi dă mult de 
furcă legat de aplicarea 
Legii fondului funciar. 
Prin sentința nr. 2450/1992 
a Judecătoriei Deva, ră
masă definitivă, a fost ad
misă plîngerea depusă de 
mine împotriva hotărîrii 
nr. 68, din 30 septembrie 
1991, a comisiei județene 
pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra te
renurilor, pe care o modi
fică și, în consecință, în
lătură pa numitul Gheorghe 
Motorga de la poziția nr. 
23, anexa 3, a comisiei mu
nicipale Deva.

După emiterea sentinței, 
m-am adresat comisiei ju
dețene prin cerere, la care 
am anexat și hotărîrea ju
decătorească. Aceasta a

trimis la comisia munici
pală o adresă prin care 
dispunea ca sentința Ju
decătoriei Deva Bă fie 
pusă în aplicare întocmai. 
Adresa, după înregistrare, 
a fost repartizată dnei 
Maria Gherman pentru so
luționare. Dînsa refuză însă 
să pună în aplicare hotărîrea 
instanței, susținînd că nu 
este valabilă.

Întrebăm prin ziarul „Cu- 
vîntul liber" cum de un 
funcționar public refuză să 
țină seama de, o sentință 
a instanței de judecată și 
de o hotărîre a comisiei 
județene pentru aplicarea 
Legii fondului funciar 7

OTILIA TRIF,
Deva, bdul Decebal, bl. I, 

ap. 35

POVESTE CU UN MĂGAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ORAȘTIETRANS“ 

S.A. ORĂȘTIE

înștiințează agenții economici cu capital de 
stat sau privat, precum și persoanele particu
lare interesate că scoate la licitație următoa
rele :

• 5 (cinci) remorci 2 RPF —- 7

• 1 (un) tractor cu șa R 12 45 DFK
<

• 1 (un) autocamion R D 135 F

• diferite alte mijloace de transport, sec
țiuni sau utilaje casate.

LICITAȚIA va avea loc (pînă Ia epuizarea 
listei care se află la sediul societății din Orăș- 
tie, str. Unirii, nr. 76) în fiecare zi de vineri a 
săptămînii, ora 10.

Informații suplimentare in legătură cu li
citația se pot obține zilnic la sediul societății 
sau la telefoanele: 647055, 641495. (1318)

lntr-una din duminicile 
lunii noiembrie, în satul 
Hondol, comuna Certej, a 
avut loc un tîrg de ani
male. La tîrg, ca la tîrg, 
au venit și vînzători și 
cumpărători, ca și gură 
cască, cum se întîmplă de 
obicei. Intre cei din prima 
categorie s-a numărat și 
Traian C. din Balșa care 
a adus spre vînzare, într-o 
desagă atîrnată pe un mă
gar, purcei. Omul a vîndut 
cițiva purcei, dar nu pe 
toți. La spartul tîrgului a 
cdmpărat pîine și țigări, pe 
care le-a pus tot în desagii 
din spinarea măgarului. A 
luat apoi animalul de fu
nie și s-a dus ață la bu
fetul „Cric". Aici a legat 
măgarul de un gard și a

intrat în local să se cin
stească cu o „tărie". A stat 
o vreme înăuntru. Gînd a ie
șit din bufet, măgarul ia-1 
de unde nu-i. Urechîatul 
se topise cu purcei, pîine 
și țigări cu tot. S-a uitat 
omul în dreapta, în stin
gă, măgarul ioc. A venit 
atunci la postul de poliție 
și a reclamat că animalul 
i-a fost „subtilizat" de nu
mitul Marin Cocoș din O- 
răștie. In finalul reclama- 
ției, cerea poliției să-i gă
sească urechiatul. Păi, dacă 
știe cine i l-a luat, de ce 
nu s-a dus personal să-și 
recupereze animalul și ceea 
ce purta dinsul în spinare?

TRAIAN BONDOR

DIRECȚIA JUDEȚULUI HUNEDOARA 
A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU 

PRIVATIZARE ȘI DEZVOLTAREA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 

ANUNȚĂ
Au rămas numai 5 zile calendaristice 

pină la încheierea distribuirii carnetelor cu 
CERTIFICATE DE PROPRIETATE.

ATENȚIE!

V
li

Cetățenii români, cu domiciliul in Româ
nia, care au împlinit 18 ani pină la 31 decem
brie 1990 și care nu și-au ridicat carnetul cu 
certificate de proprietate pină la 27 noiembrie 

i 1992, pierd acest drept prevăzut în Legea Pri- 
> vatizării Societăților Comerciale nr. 58/1991. 
I (1220)
l l

• t

COMAT HUNEDOARA S.A.
cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 5 -

Invită toți agenții economici interesați a I 
obține materiale de la noi să depună la biroul g 

i necesa- J 
I

î*IhI
. uujuie uiaieriiuu uu iu noi sa uepuna i
I MARKETING al societății specificația 
î rului de aprovizionat în anul 1993.
' Prin aceasta ne aîntatî adnr<

I*IwI
J w promise aie construcției ue mașini (scuie, g 
I dispozitive, piese de schimb auto DACIA, ARO, < * - *I

*

Prin aceasta ne ajutați să aducem in depo
zitele COMAT HUNEDOARA S.A. sortimentele | 
și cantitățile ce vă sint efectiv necesare, din UT- « 
mătoarele categorii de mărfuri: |

• produse metalurgice (profile, table, țevi 3
trefilate); i

• produse ale construcției de mașini (scule, g

TV, ROMAN-DIESEL); I
• produse chimice (grunduri, chituri, vop- J

(sele, adezivi, anvelope si alte produse din cau- | 
duc); ?

* produse electrotehnice (aparataj, surse | 
de lumină și corpuri de iluminat, acumulatori); *

• produse ale industriei ușoare (textile, | 
cazarmament, echipament de protecție);

• materiale pentru construcții și instalații' I 
Nomenclatorul sortimentelor ce le putem * 

aproviziona nu are nici o restricție. Tratăm 
egală solicitudine orice cereri formulate 
dvoastră.

Vă mulțumim pentru promptitudine. 
Ajutîndu’ne, vă asigurați șansa unei apro-

I
I*I*IwIwI ,------- -------*-------
I vizionări complete, la cele mai reduse prețuri. | 

Vă mulțumim! (1309) *

I
I« - _
| mică, financiară, gestiunea stocurilor, gestiunea „ 
« producției, plăți, salarii etc. în versiune mono- j 
I post sau rețea. ,

Relații la tel. 0 95 711919, 0 95 17148 sau | 
î la sediul firmei din Hunedoara, str. Revoluției, • 
Î nr. 5. (CEC) I

cu 
de

I 
I*I

S.C. COMSER S.R.L. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT GIEL

Vă oferă programe de contabilitate econo-

*I
* ■t
i* 
t

irrar
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LUNI, 23 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități • 14,10 Calendarul 
zilei • 15.20 Avanpremiera săptămînii • 
15,40 Copiii noștri — viitori muzicieni • 
16,00 S.O.S. natura ! • 16,30 Muzica pen
tru toți • 17,00 Actualități • 17,05 Emi- 
siunea în limba maghiară • 18,35 Pro 
patria • 19,30 Desene animate * Captain 
Planet • 21,35 Studioul economic • 22,00 
Teatru TV. Casa ciudată. (Producție FR 3) 
0 23,00 Repriza a treia • 23,20 Actualități
• 23,35 Confluențe • 24,00 Închiderea pro
gramului.

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

mate • 16,40 Tradiții • 1740 Veniți ctt 
noi pe programul doi! Oamenii săraci, 
bătrini și singuri • 20,00 Album coral • 
20,15 Magazin auto-moto • 20,45 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republica 
Moldova • 21,30 TVE Internacional • 
22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC: News 
from London • 23,05 închiderea progra
mului.

MARTI, 24 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități
• Meteo • 10,10 Calendarul zilei • 12,10 
Ora de muzică • 13,00 Oameni de lingă 
noi • 13,30 Muzica pentru părinți • 14,00 
Actualități * Meteo • 14,15 Muzica pentru 
toți • 14,55 Preuniversitaria • *15,30 Tele- 
școală • 16,00 Cohviețuiri-magazin • 17,00 
Actualități • 17,05 Repere transilvane •
17.35 Melodii și jocuri populare • 18,00 
Salut, prieteni! • 19,00 Studioul economic
• 19,30 Desene animate • 20,00 Actualități
• 20,35 Sport • 20,45 Telecinemateca. 
Poartă-'te frumos! (SUA, 1951) • 22,15 
Michael Jackson în România (II) • 22,45 
Cultura în lume • 23,15 Actualități •
23.35 Meridianele dansului • 24,00 închi
derea programului.

r îm i » K - - ■ « r, ,

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

mate • 16,35 Studioul de literatură • 17,35 
Film serial. Doamnele de la malul mărit 
Episodul 2 • 18,25 Tribuna non-confor- 
miștilor • 18,35 Video-satelit • 19,10 Euro- 
gol • 19,55 De-ale pieței în economia Ca
pitalei • 20,15 Muzica azi • 20,45 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republica 
Moldova • 2140 TVE Internacional • 
22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC : News from 
London ■ 23,05 închiderea programului.

MIERCURI, 25 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,20 Film serial. 
Marc fi Sophie • 11,20 Worldnet Usia • 
12,10 Ora de muzică • 13,00 Vîrsta a treia
• 14,00 Actualități * Meteo • 14,15 Civi
lizația montană • 14,45 Avanpremiera TV
• 14,55 Preuniversitaria • 15,30 Tele- 
școală • 16,00 Festivalul internațional de 
folclor păstoresc „Miorița" — Tîrgoviște, 
1992 • 16,20 Lumea sportului • 17,00 Arte 
vizuale • 17,30 15, 16, 17, 18 • 18,30 Oas
peți la Festivalul internațional „Cerbul de 
Aur" • 19,00 Studioul economic « 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități • 20,35 
Sport • 20,45 Film serial Din voia domnu
lui (Franța) o 21,45 Universul cunoașterii
• 22,30 Pro musica • 23,00 Lumea idei
lor. Statul și economia • 23,30 Actualități
• 23,45 Armoniile nopții • 24,00 închiderea 
programului.

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

mate • 16,35 Video-clipori • 16,50 Tea
tru TV. Unchiul Vania de A.P. Cehov
• 18,20 Emisiune în limba maghiară • 
19,50 Muzica de cameră • 2045 Dialog 
cu edilii Capitalei • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC : News from Lon
don • 23,05 închiderea programului.

JOI, 26 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități * 
Meteo • 10,10 Calendarul zilei • 12,00 Ora 
de muzică • 13,00 Interferențe • 15,30 
Jazz-magazin • 14,00 Actualități * Meteo
• 14,20 Tradiții • 14,50 Preuniversitaria
• 15,30 Teleșcoală • 10,00 Agenda muzi
cală • 17,00 Actualități • 17.05 Repere 
moldave • 17,30 Drumuri în memorie • 
17,55 Simpozion. Revistă de literatură și 
arte • 18,40 Trofeul „Carpați" Ia hand

bal feminin : România — Polonia (repriza 
a II-a) • 19,15 Studioul economic • 19,45 
Desene animate • 20,00 Actualități o 20,35 
Sport • 20,45 Film serial. Dallas. Episodul 
183 • 21,45, Reflecții rutiere • 22,00 Dosa
rele istoriei • 22,30 Mica serenadă de 
W.A. Mozart • 22,45 Ancheta TV. Dosa
rul „Căciulați" (I) • 23,15 Actualități •
23.30 ^Stadion • 24,00 închiderea progra
mului.

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

mate • 16,35 Motor ! o 17,05 Emisiunea în 
limba germană o 18,05 O viață pentru o 
idee • 18,35 Conviețuiri-magazin o 19,35 
Hai, țațo, la „Iunion"! o 20,45 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republica 
Moldova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC : News from 
London o 23,05 închiderea programului.

VINERI, 27 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități * 
Meteo • 10,20 FUm artistic. Trei soți (SUA, 
1950) • 11,40 Super Channel. Video-clipuri
• 12,45 Avanpremiera TV • 12,50 Desco
perirea Planetei • 13,10 Ora de muzică
• 14,00 Actualități * Meteo • 14,20 Mondo- 
muzica • 14,40 Medicina pentru toți * 
SIDA — cit de mare e pericolul ? • 15,25 
Preuniversitaria • 16,00 Limba noastră o
16.30 Muzica pentru toți • 16,45 Tragerea 
Loto • 16,55 Actualități • 17,00 Emisiunea 
în limba germană • 18,30 Divertisment 
internațional • 18,45 Trofeul ,.Carpați" la 
handbal masculin: România — Croația 
(repriza a II-a) • 19,20 Viața parlamen
tară • 19,45 Desene animate • 20,00 Ac
tualități • 20,35 Sport ■ 20,45 Film serial. 
Destinul familiei Howard. Episodul 49 •
21.45 Michael Jackson în România (III) •
22.45 Gong ! 22,55 Top 10 • 23,30 Actua
lități • 23,45 întâlnirea de la miezul nopții
• 0,45 închiderea programului.

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

mate • 16,40 Tradiții • 17,10 Sport-ma- 
gazin • 19,00 Concertul Orchestrei Națio
nale Radio • 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe •
22,35 BBC: News from London • 23,05 
Închiderea programului.

SÎMBAtA, 28 NOIEMBRIE '
PROGRAMUL 1

• 9,00 Bună dimineața ! • 9,50 Șahul de 

la A la Z o 10,00 Actualități * Meteo « 10,10. 
Ala-bala-portocala! • 11,05 Alfa și O- 
mcga • 11,55 Itinerare spirituale • 12,25 
Avanpremiera TV « 12,30 Ora de muzică,
• 13,30 7 x 7 • 14,00 Actualități * Meteo
• 14,10 Reflecții rutiere • 14,20 Desene 
animate • 14,45 Amanda Lear Show (I)
• 15,10 Magazin cinematografic • 16,10 
Rugby : Barbarians — Australia (meci test)
• 17,45 Top 3, 2, 1 • 18,15 Mapamond •
18,45 Trofeul „Carpați" la handbal femi
nin : România — Ucraina • 19,15 Tele- 
enciclopedia • 20,00 Actualități • 20,35 
Film serial. Twin Peaks. Episodul Z8 •
21,35 Concertul lui Michael Jackson de Ia 
București, din turneul mondial Dangerous, 
1992. Spectacol transmis de Televiziunea 
Română prin amabilitatea domnului Mar
cel Avram o 23,35 Actualități • 23,50 De
sen animat de lung metraj Ferma ani
malelor (Anglia) • 1,00 TV Deva.

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

16,15 Desene animate • 16,40 întâlnire cu 
baletul • 17,40 Film artistic. Doctorul Tey- 
ran (Franța, 1980) • 19,10 Clasici ai mu
zicii românești • 21,00 Programul Tele
viziunii Naționale din Republica Moldova
• 21,30 TVE Internacional • 22,00 TV5 
Europe o 22,35 Campionatele Internațio
nale de badminton ale României • 23,00 
închiderea programului.

DUMINICA, 29 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 8,30 Bună dimineața! • 9,30 Ping, 
pong • 10,40 Actualități * Meteo • 10,50 
Comemorări • 11,25 Trofeul „Carpați" la 
handbal feminin : România — Germania 
(repriza a II-a) • 12,00 Viața satului • 
13,25 Toamna în Maramureș • 13,55 Ac
tualități * Meteo • 14,05 Atlas • 20,00 
Actualități • 20,35 Film artistic. Domni
șoara Christina. (Coproducție româno- 
franceză, 1992) • 22,55 Duminica sportivă
• 23,10 Actualități • 23,25 Maeștrii teatru
lui românesc: Dina Cocea • 0,25 închi
derea programului.

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

mate • 16,40 Orașe și civilizații • 17,10 
Serata muzicală TV • 19,45 Varietăți in
ternaționale • 20,15 Serenada • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Internacional
• 22,00 TV5 Europe • 22,35 Campionatele 
internaționale de badminton ale Româ
niei • 23,00 închiderea programului.
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CONVOCĂRI

ORGANIZAȚIA 
Simeria convoacă " 

i .și simpati- 
li la adunarea 

intru alegeri 
de 24 noieni- 
, la ora 17, în. 
ședințe a Pri- 

(99!9) -

ANIVERSĂRI

•înd în buchetul 
prinzi cel de-al

• A
Vieții
18-lea 
colet'a ®
rează, dragă Nicu Leonte, 
„ta multi ani »“ și succes 
în viață. (9894)

joori mrțnoc

• DE ziua ta, dragă Ton 
Gîrmaci, soția și copiii îți 
urăm „La multi ani !“ 

(9808)

.9 SOCIETATE Corner . •. VÎND Fiat .și Opel, ain-
cială vinde en gros alcool ■ bete pe motorină. Tel. 095/ 
rafinat, 65 grade, vin soi 145350, Cluj. - (9944)

• VÎND apartament 2 
camere, ultracentral -Deva.

; Tel. 618117. (9911)
• VÎND cățel „Dog ger-: 

man“ Arlechin, vîrsța 2 
luni, strada. Aurel Vlaicu 
(aproape de. cabana Că
prioara), Rel.- tel.' 615737.

. ' (9904)
• VÎND cîini Ciobănesc

german, negri. Deva,, ștr. 
Aurel Vlaicu 104.* Tel 95/ 
612260. (9925)

• VÎND dubită Fiat Du- 
cato Diesel, fabricație de
cembrie 1988. Tel. 
orele 8—18.

• VÎND casă cu grădină 
mare și anexe în comuna 
Vălișoara. Informații tel. 
62-1612. . ' (9766)

• S.C. Quasar Electro 
SRL Deva vinde televizoa
re color TEC, diagonala 51 
cm și Megavisîon, diagona
la 37 cm și 51 cm. bdul 
Decebul, bloc R. parter, te! 
61.1261: .

• VlND 
fabricație

’ng. Tel.

rafinat, 65 grade, vin soi 
pur. Merloț, vechi, de 4 . ani, . 
vin Cabernet, vechi de 8 
ani vin Pntna«3r*ă Reayly

ții
din____ ,

' Cultură sau le 
618308
- • s.p. CO 
GER PETRC 
en gros l 
pepsi 1/4; 1, 5 
tel.. 720915

la ca 
Dea

*--*— *-- *—.*■-* — *■

: • S.C. - LANINET
vinde en gros lăn 

portocale, adaos cc 
cial zero. Tel. 715

•619387;
(9900)

VÎN/AR1 — 
CU MP A RĂRI

4 
ca 

tic, 
16.

(9852)
• VÎND garsonieră, zona 

Dacia, 950 000 lei, negocia
bil. Relații tel 624590. (9857)

• VÎND garsonieră cen
tral. Relații tel. 619328.

(10009) 
ușă din brad 

Deva, 
(9873) 

Si
la cc- 
stejar.

sau 
(9996) 

2
AB 1,. 
(9997)

3 
camere, parter, posibilități 
de privatizare, str. Zam- 
firescu, bl CI, ap 29. 
Deva. (9998)

• VÎND loc de casă cu
anexă construită, compre
sor, ștanță. trafosudură. 
Relații tel. 614720, 618169.

(10000)
• VÎND apartament - 2

camere. Informații, str. 
Mureșului, bl. C 45. ap. 48. 
Hunedoara. (9390)

• VÎND butelie aragaz, 
preț convenabil. Informa
ți. Hunedoara, tel. 713945.

(9392)
• VÎND telefax japonez 

șî receptor satelit 
dig. Hunedoara, tel.

• VÎND apartament 
camere și Ford Taunus 
piese de schimb. Orăștie, 
tel. 647221, după ora U.

».V1\D 
pentru apartament, 
tel. 624842.

• S.C. Nistor SNC 
meria vinde parchet 
mandă din fag și 
Relații tel. 661296 
661699.

• VÎND apartament 
camere. Gojdu, bl. 
etaj III, tel. 614437.

• VlND , apartament

• VÎND Skoda .1000 pen
tru piese schimb, anvelo
pe 155/14. lină caiere. Ar- 
tneanu Constantin, Ion 
Creangă, bl. 29/4, Deva.

(10013)
• VÎND piese BMW 320. 

Telefon 650662, Brad
(10014)

• VÎND televizor , alb-
negru Olt 238. Deva tel - 
618587, 626189. (10016)

• CUMPĂR 200 dolari 
. sau mărci, ofertă serioasă.

Relații tel. 612908. (10002)
• VÎND casă cu livadă,

Almașu Sec .nr. 107 Preț 
informativ 2 500 000 lei. 
Tel. 618177. (10003)

• VÎND urgent 2 fotolii
și o măsuță pentru hol. 
Relații la tel. 665162, între 
orele 17—21. (10017)

• VÎND Dacia 13Q0‘, an 
fabricație 1982. Tel. 620790.

(10005)
• VÎND Audi 100 cu 

motor de 1600 cmc in stare 
foarte bună Tel 623242.

(10007)
• VlND urgent casă cu 

baie și grădină în comuna 
Crițcior, str. Subpietrda'să. . 
nr. 10. Informații Deva, tel 
6.188.'

• VÎND
camere, central, 
Telefon 611680,

•
nai
dă

(9868) 
Oit.Jt Club RM, 
1990.- stare bu 
661473, 660165.

(9928? .
căruță pe roti 

. 18
(9929) 

Diesel.
' TeJ.

(9930) 
color 

617218, 
i 8.

(9931)
• SRL 
Deva. 

nr. 86.
următoarele

• vtfțn
tie lemn, Sintăndrei.

• VÎND VW Golf 
an fabricație 1980. 
619140.

• VÎND televizor 
Fanai .sigilat. Tel. ) 
duminică, după ora

- gidere și congelatoare, cu 
avans. Deva, tel. 621122.

' ' (9922)
• CAUT femeie îngrijire 

copil, în Deva. Tel. 611646. 
■ii .; - (îoooi)

ÎNCHIRIERI

• OFER spre închiriere 
garsonieră, ultracentral. In
formații telefon 616361.
- , (10018)
• OFER spre închiriere

garaj, zona Oituz, posibili
tăți amenajare depozit sau 
magazin. Deva, telefon 
627943. (9935)
. • ÎNCHIRIEZ spațiu 
comercial Hunedoara, Pia
ța Libertății 20. Relații 
Brașov, teiefon 092/116233.

(9347,
• ÎNCHIRIEZ spațiu co

mercial amenajat. Deva. 
Cloșca, nr 16. Informații 
str. 22 Decembrie, bloc 
20, ap. 23. orele 18—20 sau 
telefon 627567. orele 16— 
18. (9999)

2. după ora 18. (10008.' 
apartament 2 

Dec? bal.
(109.10) 

VÎND video player Pu
și combină, telecomaiv 
llelații. tel. 619-279,

(100.11) 
VÎND rezervor ben

zină Dacia 1300 nou. Deva 
tel. 627922. (9915)

c VÎND Renault Trafic. 
Telefon 614005, Deva, du
pă ora 12 (9917)

• VÎND două locuri de
casă în Băcia (gaz metan), 
2800 mp la șoseaua na
țională și unul de 4900 mp. 
Informații Deva, tel 612703. 
după ora 16. (98911
• VÎND cutie de viteză Da

cia 1100, planetare cu trom
pe și discuri frînă spate 
Deva. tel. 618330 (9890)

• VÎND pătuț deosebit.
Deva, tel 612555. (9888)
• VÎND Dacia 1310 break.

Deva, tel. 614592. (9784)
• S.C „21 IMPEX“ vin

de en gros whisky cu adaos

Grun- 
718109.

(9389)
• VÎND mașină de tri

cotat Singer și butelie a- 
râga?. normală. Tel 619007.

(10020)
• VÎND apartament 4 

camere etaj 1, în Petro
șani. Tel. 098/727354. (10019)

• VÎND apartament con- „ __v ______
fort I. 4 camere, îmbunătă- , de 3—5 la sută. Tel. 610043. 
țiri. Micro 5. etai 3. Infor
mații tel. 713566.' (9374)

• VÎND garsonieră zonă
centrală, bloc nou (în spa
tele 'cantinei), posibilități 
privatizare sau schimb 2 
garsoniere zonă centrală 
ca apartament 3 camere, 
zonă centrala. Telefoane 
715310 și 711003. (9387)

• VÎND apartament 4
șainere. Hunedoara, tel. 
716093. (9385)

'•„SOCIETATEA Vado 
Trading Vinde cîntare e- 
ledtronice de 15 kg, preț 
179 000, case electronice 
Elka. 147 000, toate cu 1 an 
gaianție și 
asigurate în 
Tel. -715213.

• S.C. CommetaJ 
Deva, cu sediul în 
str. Aurel Vlaicu. 
achiziționează 
neferoase : plumb, cupru,
bronz, aluminiu, zinc și 
altele. Relații zilnic ore
le 8—16. tel. 613960. (9932)

• VÎND Opel Rekord 
.2000. pentru pies.- Re
schimb Relații tel. 625125, 
orele 12—14. (9933)

• VÎND garaj in zona 
gării. Informații tel.'rt!584O.

(9935) 
.• \ÎND apartament 3 

camere, confort deosebit, 
.etaj (I, central ,orașul fe'it»- 
peni. județul Alba sH 
schimb cu apartament si
milar în Constanta Rela
ții la tel. 620405 Constan
ța și 629570 Deva. . (9936)

• \ .ÎND doi porci, 
t»te 100—130 kg. 
tel. 613977

• VLND aragaz 1 
chitiri și cuptor.- 
6195111.

• VÎND Skoda
motor nesegmentat, 
tel 619325. _____
• VÎND apartament două

camere,'în Deva. Al. Ro
manilor, tel. 6'20810. orele 
9—16 (*94 1)

greu-
Deva.
(9938) 

trei c- 
Telefon

(9940) 
100 S, 

, relații
(9942)

619530.

*—♦ — »—-

(9791)
•—•— »—♦ — ♦

• CUMPĂR mărci și 
dolari — ofertă se
rioasă, Deva, telefoane 
625493, 614156. (8547)

— • —*—• —♦—*—*—♦

postgaranție, 
Hunedoara.

(7379)

• VÎND apartament 4 
camere, Simeria. ocupabil 
imediat. Tel. 661595. (9920)

• VÎND fin în cantitate
mare. Informații Deva, 
tel. 613880. (9923)

• VÎND apartament 2 
camere, confort sporit, e- 
tai II. Deva, tel 620778.

(9895)

OFERTE
DE SERVICII

(NCOTA Atlas SRL — 
i efectuează transport 

de persoane și pachete pe 
ruta Sibiu ~
— PFaga 
Heilbronn 
datele de
9, 16 decembrie. Informații 
și înscrieri la tel. 618882, 
orele 16—TI. (9814)

• I
Sibiu

— Deva — Arad .
— NQrnberg —
— Stuttgart, în
25 noiembrie, 2,

★ ★★★★★★★★★★★

• S.C. Dinex Hu
nedoara angajează con- 
‘tracte pentru livrare 
de marfă pentru pache- 
tele pomului le iarnă. 
Contactați-ne la tele
fon 095/728444. Livrăm 
en gros dulciuri și 
portocale- în orice can
titate. (9368)

***•*+**•**********♦■ -
• Societate comercială 

face înscrieri pentru fri-

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
proprietate, trei camere, 
confort 1-, strada Bejan, 
bloc 72, apartament. - 40, 
Deva ' sau apartament' 2 
camere confort II, proprie
tate de stat, cartier Dacia, 
bloc 21, ap. 27, etaj I, cu 
similar Timișoara. Infor
mații Timișoara, str. -Popa 
Șapcă, nr. 3. ap. 85, tel. 
096/153525, Teodorescu.

(9924;
• SCHIMB apartament 

-i garsonieră, cu apartament
trei camere, exclus Micro 
5, 6, 7. Telefon 722607, nu
mai intre orele 11—12.

(9391)
• SCHIMB număr tele

fon Deva cu Orăștie. In
fo rnuiții 612089 (9945)

• SCHIMB apartament 
patru camere, Deva, ultra

central, cu două apartamen
te a două camere;- central.

„Relații tel. 615384, orele 1(1 - 
20. (9821)

• SCHIMB garsonieră cu
apartament 2—3 camere, 
central, de stat. Telefon 
615172, ora 20 (9907)

PIERDERI

• PIERDUT legitimația
de veteran de război, pe 
numele Petrui Solomon, din 
Blăjeni, eliberată de Aso
ciația Veteranilor de Răz
boi din Deva. O declar nu
lă (9901)

• PIERDUT legitimație
serviciu, eliberată de Cor-, 
vin SA Hunedoara, pe nu
mele Andrieș Dorina. O 
declar nulă. (9388)
• PIERDUT legitimație de 

serviciu eliberată de Mero- 
pa SA Hunedoara, pe nu
mele Crăivanu Elena. O 
declar nulă. (9393)

• PIERDUT legitimația
serviciu, eliberată de Me- 
ropa SA Hunedoara, pe 
numele Roșian Daniela. O 
declar nulă. (9394)

• PIERDUT legitimație
de veteran seria 101743, pe 
numele Munteanu loan. O 
declar nulă. (9394)

COMEMORĂRI

• LA 23 noiembrie 1992, 
se împlinesc 3 ani de cînd 
a trecut în neființă cea 
care a fost o bună soție, 
mamă și bunică

RAVECA BUCUR
Comemorarea duminică, 

22 noiembrie 1992, ora 13, 
Ia cimitirul din strada E- 
minescu, Deva. Dumnezeu 
să o ierte ! - (10012)

• AMINTIM tutu
ror celor care au cu- 
noscuLo pe

LIAGAVRILOIU 
din Ludești, că au tre
cut 6 luni de cînd a 
plecat dintre noi fiin
ța noastră dragă. La
crimi de dor și flori 
pentru tine Lia. Fa

milia îndurerată. (10004)

• ÎN 25 noiembrie 
se împlinește un an de 
cînd a plecat pentru 
totdeauna dintre noi 
cel care a fost un bun 
soț, tată și bunic

VICTOR SIMINA
Triste și grele ne 

sînt zilele ce ne-au mai 
rămas fără el. Lacri
mile din ochi și dure
rea din suflet nu vor 
înceta niciodată. A- 
mintirea ta ne va în
soți mereu, dragul nos
tru. Soția, copiii - . și 
dragii lui nepoți, Mo
nica și Cipriah. Paras
tasul va avea loc în 
data de 22 noiembrie 
1992, la Catedrala or
todoxă din str.-Avrăm 
lancu. Dumnezeu să-l- 
odihnească I (9939)

• FIICA Reli. ginerele 
Nelu anunță cu adincă du

rere în suflet împlinirea 
a 7 ani de la trecerea în 
eternitate a celei care a 
fost o bună mamă, soacra 
și bunică,

MARIA TAMAȘ 
Parastasul de pomenire va 
avea loc azi, 21 noiembrie 
"92, ora 13, la cimitirul din 
str. M. Eminescu, Deva 

(9934)

• CU adincă durere, so
ției Tincuța și fiica Corina 
anunță că duminică se îm
plinesc 2 ani de la trece
rea în neființă a celui care 
a fost un bun soț și tata

BISORCA TRAIAN
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace ’ (8548)

DECESE

• CU adincă durere 
in suflet familia anun
ță încetarea -din viață 
a bunului lor soț, ta
tă. socru și bunic,
CONSTANTIN SAS 
înhumarea vă avea 

loc azi, *21 .noiembrie 
19.92, ora 13(. de la do
miciliu, în cimitirul or
todox dim Deva, str. 
Bejan. Nu te vom ui
ta niciodată, . (9926)

I

I
i
i

în •

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE COMUNAI Ă

I ȘI I.OCATIVĂ HUNEDOARA

| ANUNȚĂ
| întreruperea furnizării apei potabile 
.data de 24 noiembrie 1992, între orele 0—24,| 

_| pentru efectuarea unor lucrări de investiții. ;
»

I

I
•

Iî•
| ora 10, licitație, pentru închiriere :
! j ... y_
| destinație comercială, situat în bdul T. Vladi- 

mirescu, Ia parterul blocului 17 B.
2. Un spațiu cu suprafață de 40 mp 

destinația birouri, ! 
vei.

In data de 14 decembrie 1992, ora 10, or-’ 
ganizează licitație pentru vînzarea unei ca-1 
roserii TV 14 F în stare nouă.

Informații suplimentare la telefon 7704131 
Hațeg. (9141)’

------------------------------------------------------- -------------------------------------—— —— --------------—- —■

CU

I
•l

I

I

I

(1341)1
COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA ț 

BUCURA j
sediul în Hațeg,i str. M. Eminescu, nr. 49 bis . 

Organizează în ziua de 16 decembrie 1992, |
- w.. , • -l • *
1. Un spațiu cu suprafață de 72 mp, cu|

*
i 
t 

u suprafață de 40 mp, cuj 
situat la sediul cooperați- J

AI
*I
ii*

I*
I1M
I
| • strung 500 x 2000, tractor U 650, U 800 '
« Ifron, motostivuitor 1,6 t, motor de motosti-l 
| vuitor D-2500, plus piese schimb. >

Licitația va avea loc la data de 27 no-*I iembrie 1992, ora 9, la sediul unității. |
' Informați’ ’* <*'1 cioij» aiacia ’I int. 203, 243.

i
i*l*I
I
I* I 
i*

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CASIAL“ S.A. DEVA 

CHIȘCĂDAGA 
VINDE LA LICITAȚIE : 

Utilaje casate conform Decret 50/1990 :

Informații la tel. 613140, 613141, 616516,, 
(1342) j 

. — . ' — - ț
DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII I 

HUNEDOARA j
Angajează prin concurs : ț
• un referent pentru compartimentul fi-»

' nanciar J
• un referent pentru compartimentul con-j 

trol financiar intern
Condiții de încadrare : studii economice su-J 

perioare sau medii, vechime de cel puțin 3 ani' 
în activitatea financiar-contabilă. |

Cererile se depun la serviciul Resurse U- j 
mane, din cadrul D. Tc. HD„ pînă la data de I 
25. XI. 1992. (1314) j

•
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