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barfotd <» « u s  l-am aafc» 
impus multora dintre cete 
văzute şi amstte In Mol
dova. Am făcut-o din ra. 
ţiuni exclusiv morale. A 

: 'fast. ca d  cum mi-aş JEi me
najat membrii propriei fa
milii. Dar cam toate au un 
lima», eonsMor neeesară o 

. discretă ridicare de văl de 
deasupra ştirii de lucruri 
de acolo. In baza directei 
cunoaşteri ţ i  a obiectivei 
relatări. A  proceda altfel, 
n-ar echivala cu delicate
ţea, ci cu ipocrizia. Cu atîi 
mai mult cînd cereri ex
prese de a face cunoscută 
adevărata ş t i u te  * Mol- 
dovei se formulează chiar 
de dincolo.

Premisa pe care o institui 
punct de pornire a relată
rilor este următoarea : mol
dovenii prounionişti repre
zintă un procent mic din 
totalul populaţiei. Este o

CU URI Ml (I)
concluzie simplă şi de bun 
simţ, la care se poate a- 
junga fără competenţele 
IRSOP-ului. Cauzele slnt 
multiple, tnscriindu-se pe 
o sculă ce merge de te 
dezinteres pînă la crasă 
necunoaştere a  Isteriei şl, 
evident, la meschine inte
rese ale politichiei. Ce alt
ceva decît ignoranţă dove. 
dese vorbele spuse mie de 
o importantă persoană din 
Front — „România ae-a vîn- 
dat de două o r i: o dată 
in 1812 şi o  datt In 1940. 

Cum să mai credem In « î f  
Şi oare nu tot în ignoranţă 
îşi are sorgintea laît-motl- 
vul ţregăsibîl atit la omul 
cu modestă pregătire şco
lară, cit şi te intelectualul

de marcă, doldora de cu
noştinţe) — „Era mai bine 
ctt ruşii, decît acum !“
Dacă rişti o întrebare, răs- 
puitsul e  ei stei aotip —
„Pentru că aveam de toate" 
(referirea se face te bu
nuri materiale găsibile, dar 
şi accesibile buzunarului). 
P* ee atunci t>ă î '.cerci » 
para •— „bine bine, dar 
ni» te aveaţi de lă ruşi, ci 
de la voi şl de la  a lţii! 
sau „râd ei. In Rusia lor, 
iu i  doc mal bine decît 
vel!"

Ajutorai României , se. 
acceptă, dar — o spun cu 
tristeţe — el pare moldo
venilor firesc, şi mal ales 
obligatoriu. Fără a naşte, 
insă, vreo obligaţie morală

dinspre ei, către nefemul 
românesc, către ce. a l fost., 
România Mare. „Urâte? 
De ce unire ?! Mai bine 
aşa» tşriLagf" mi s t apune 
ţa ce mă duce din
Chişinău eătrs Ocniţa, cel 
mai nordic oraş la graniţa 
cu Ucraina.

Grăitoare, deşi n-a uzat 
4s cuvinte, primirea f ic a ţi  
hunedorenUor la ed ul cen- 
tral al Frontului. Şi nu e- 
ra u ' declt o mtnă de oa
meni ajunşi în Chişinău 
după 48 de ceasuri, în căl
dura sflrşituiui de august, 
aducînd acasă — pe chel
tuiala lor — copii basara- 
beni. Se apropia de eeasu- 
riie nouă din dimineaţă 
dnd au ajuns, dar pe uşa 
Frontului lăfăia un lacăt

NATALIA VASIU

(Continuare în pag. a  2-n)

V 0  C A R E
la  temeiul ari. 81, alin. S din Legea ar. 69/1991, 

privind administraţia publică locală, se convoacă Con
siliu! Judeţean Hunedoara, în şedinţă ordinară, la 
sediul acestuia, pentru data de 27 ianuarie 1993, ora 
10,86, cu următoarea ordine de z i :

1, Informare cu privire te activitatea desfăşurată 
de serviciile publice ale ministerelor şi ale celorlalte 
autorităţi ale administraţiei centrale organizate în  
judeţ.

2, Raport asupra situaţiei bunurilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe anul 1892.

3, Raport privind participarea Consiliului Jude.
: ţean 1a activitatea Adunării Regiunilor Europei.

i  Propuneri pentru elaborarea stemei judeţului.

Ing. COSTEL AUC 
Preşedintele Consiliului Judeţean 

Hunedoara
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Luni, 18 ianuarie a.c., ora 12, sînt convocaţi, la sala 
de şedinţe a Tribunalului Judeţean Hunedoara — Deva, 
directorii societăţilor comerciale cu capital de stat dare 
au un capital de pînă la 60 milioane de lei neevaluat 
(sau sub 600 milioane de lei reevaluat), in vederea pre
zentării normelor metodologice privind procedura stan
dard de privatizare a societăţilor comerciale mici prin 
vînzarea de acţiuni.

Foarte important pentru 
privatizare

Dezbaterea este organizată de către Direcţia Terito
rială Hunedoara a Agenţiei Naţionale de Privatizare, cu 
participarea unor reprezentanţi ai Fondurilor Proprie
tăţii Private I. „Crişana — Banat", cu sediul în Arad.

tn  legătură cu această acţiune, dl Gheorghe Popescu, 
director al Asociaţiei Teritoriale Hunedoara a A.N.P.» 
ne-a mai făcut precizarea c ă : „întrucît normele metodo
logice au intrat in vigoare începînd cu data de 22 decem
brie t ^ î ,  prin semnarea acestora ţtu cete ■- Fon
duri ale Proprietăţii Private, S Fonduri ale Proprietăţii 
de Stat şi Agenţia Naţională de Privatizare, este necesară 
prezenţa directorilor consiliilor de administraţie ale so- 
ciets V’m come eiaie vedere® lupul ionărsi procesului 
de privatizare fi a clarificării unor asfteet® ce trebuie 
soluţionate I ainfe do publicarea 1* MonHoru Oficial a 
listei - cu societăţile comerciale care urmează a fi priva
tizate prin vînzarea de acţiuni". (N.T.)

ana pe zî-
— Cînd nt-am căsătorit, soţul meu avea 

citeva obiceiuri uri te.
— Şs uram  T
— Are nenumărate!

— Dacă este vorba de
spre cei furnizat de Regia 
Autonomă „Romgaz" Me
diaş, prin Distribuţia Ga
zelor Naturale Tg. Mureş, 
din cadrul căreia face par
te şi Regionala Deva, pot 
să vă spun că îl ard foarte 
mulţi — ne spune dl ing. 
Radu Popescu, directorul 
sus-numitei regionale. Pon
derea o au agenţii econo
mici — îndeosebi energe
tica, siderurgia şi industria 
cimentului — dar impor
tante cantităţi de gaz me
tan consumă şi populaţia, 
pentru care reţeaua alimen
tării cu acest preţios com
bustibil se extinde conti
nuu.

— Ce posibilităţi de fur

nizare a gazului metan sînt 
în judeţ la această oră, dle 
director?

Lum ea trebu ie  să ştie

— Relativ bune. Atît din 
punctul de vedere al can
tităţilor de gaz metan, cit 
şi din cel a l presiunii a- 
cestute, deşi au fost cîte- 

zite ea 1 uni eratui ■ 1 
te scăzute. Menţionez că 
unele. mari unităţi econo- 
mice ,din domeniile amin
tite, au fost nevoite, totuşi, 
să-şi diminueze cons imuri 
le, pentru ca populaţia să

poată beneficia da cantităţi 
îndestulătoare.

— Cit mai costă azi ga
zul metan, dle Radu Po
pescu ? •

— Agenţii economici îl 
plătesc cu 19,70 lei/mc, iar 
populaţia eu 3,70 lei/mc. 
Dar, aşa cum se ştie, în 
acest an subvenţiile vor fi 
sistate şi’ la gazul metan. 
Nu ştim exact cînd.

— Şi plăteşte lumea, plă
teşte ?

— Cu asociaţiile de lo
catari, cu consumatorii in
dividuali — în general — 
nu prea avem probleme. In

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cit este de caid in apartamentele din Haţeg?
Răspunsurile locatarilor 

din Haţeg te întrebarea de 
mai sus au fost diferite. 
Cîteva persoane au fost 
mulţumite de căldura din 
«ase, în schimb cele mai 
multe ne-au spus că nu 
mai departe decît în r. iua 
documentării noastre — 
mărfi, 12 ianuarie a.c. — 
te ora 7 dimineaţa calori
ferele erau reci, că in ge- 

temperatura din 
eulnfe cte-* trista ti . „Locu
iesc tn blocul 17 B, bloc 
rituat In zona centrală — 
spune dna A.R. De circa

doi ani locatarii au cerut 
debranşaraa de te centrate 
termică la care eram ra
cordaţi. Ne încălzim acum 
fiecare cum putem : eu 
reşouri, cu sobe, cu gazul 
de ia bucătării, cu radia
toare." Ni s-a promis că 
vom fi racordaţi Ia noua 
centrală, dar nu s-a făcut 
nimic".

Ca se intimplă te centra
tele teiTOl.ee ?

Ne deplasăm la CT 2, 
torp'fîtmă cu ing. loan 
Prip, şeful secţiei gaz — 
combustibil a R.A.G.C.E

Aici cazanele nu funcţio
nau. „Deoarece temperatura 
a mai crescut — ne spune 
dumnealui — am schimbat, 
începînd de azi, orarul de 
funcţionare al centralei. 
Pînă ieri a fost intre orele 
S—11 dimineaţa şi 16—22 
după «miaza, iar de azi am 
redus timpul de funcţionare 
M CÎteVa - respectiv ln- 
tre 5—8  dimineaţa şi 18,39 
— 22 după-amiaza. La a-

ESTERA SlNA

(Continuare în pag. o 2-a)

O CERCURILE CADRE OR 
DIDACTICE, tn  judeţ au avut Im  
ieri cercuri pe discipline de te» 
văţim int ale cadrelor didactice. 
Aceste tntilniri s-au constituit 
tntr-un utU schimb de experienţă 
ce va contribui la creşterea cali- 
Păţii, procesului instructiv-educa- 
tiv. (M.B.)

O EXPOZIŢIE DE ARTĂ  
PLASTICĂ, La Secţia de Artă a 
Muzeului Judeţean s-a deschis 
ieri expoziţia de artă plastică cu- 
prinztnd lucrări semnate de VI»- 
tor Vosdreîy. Apreciata expoziţie

de opp-art s-a organizat prin grija 
dnel prof: Doina Reghiş, (M.B.)

O  SCHIMBARE DE PEISAJ. 
De la Primăria Municipiului Deva 
am prim it un  fa x  prin care se 
acksce la cunoştinţa celor ce eu 
ridicat diferite construcţii (cocini 
in speciali fără autorizaţie— zona 
Bejan, organizarea de şantier a 
S.C. Condor, precum şi fa zona 
blocurilor SI, 82, 84, 85, 78, 79 şi 
lingă Liceul „Traian* — ca pînă 
la date de 15 februarie a.c. s i 
demoleze aceste obiective f i  să 
readucă terenul la starea iniţială. 
Această acţiune este impusă de 
Central de Medicină Preventivă, 
ca o măsură de prevenire a  «nor 
surse de transmitere a  bolilor cu 
efect epidemic. In caz d l « r e s 

pectare a termenului stabilit, se 
va trece la demolarea şi eva
cuarea materialelor de pe terenu
rile respective. (N.T.)

O  OMENIE. Dl Popa Pascu 
din Deva a găsit o brăţară din 
aur. Păgubaşul (a) poate găsi o- 
biectul pierdut la adresa:: car
tier Dada, Aleea Romanilor, bloc 
6, scara W , etaj III, apartament 
17, intre orele 8 şî 10 dimineaţa.

Frumos gestul dlui Popa care 
s-a prezentat kt redacţie cu gin- 
dul că nu se va îmbogăţi trecind 
sub tăcere această pierdere. Dim
potrivă ! (EE.)

O  OAMENI DE INIMĂ, La 
Consiliul Local dl comunei Ciriş- 
cior, am înUînit doi oameni de

m m m ;. in ii Jficolm fQrvu, con- 
ductor ari tect, si Alexandri Mo- 
ga, .tehnician principal. De luni 
de sile, pe orice vreme, dumnea- 
lor ajută I- imite împărţire a 
pămintului pentru ni C’t *j  
paratele de măsurat in spate, în
soţiţi de membrii Comisiei loca
le pentru aplicarea prevederilor 
Legii fondului funciar, bat hota
rul comunei. Dacă la Crişcior 
pămtntul este împărţit oamenilor 
te proporţie de peste 89 Ia su
tă, cei doi oameni de inimă au 
un mare merit (Gh.I.N.)
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a  HONECKER ELIBE
RAT. Fostul numărul unu 
al R b .G , Erich Honecker, 
a părăsit Frankfurtul, unde 
a făcut escală venind de 
la Berlin, pentru a ajunge 
te Santiago de Chile pe 
calea aerului, a anunţat 
lin purtător de euvînt al 
aeroportului.

Honecker, eliberat din 
închisoare in cursul zilei 

»de marţi in capitala ger-, 
mană ca urmare a cance
rului său de ficat, urmează 
să efectueze o nouă escală 
la Sâo Paolo, în Brazilia, 
înainte de Chile.

Fostul lider comunist, fa 
virstS de 80 de ani, este 
aşteptat la Santiago de 
Chile, de către soţia sa 
Margost, în vîrstă de 65 de 
ani, şi una dintre fiicele 
sale, Sonia, precum şi de 
simpatizanţi, menţionează 
Agenţia France Presse.

a DECLARAŢIE 1VAR- 
s m  CIIRISTOPHER. Se
cretarul de stat desemnat, 
4m- viitoarea administraţie 
democrată SUA, Warrera 
Christopher, a declarat, 
miercuri, ca preşedintei# 3- 
Ifcs totl Clinion *>*»*» hotărit 
să determine Irakul „să 
respecte necondiţionat" re- 
Sî.I's.îfi relatează dlu
Washington Keiitec,
tn  ‘«»rr pentru
confirmarea sa fn funcţia 
de secretar de stat tn vii
toarea administraţie, War. 
ren Christ<qdier a  sabliniat 
că „administraţia Clintoit 
stă umăr la umăr" cu pre- 
yd 'n tt'h  'ămk în
aceariă. criză. Preşedintele 
Clintaa va insista pentru 
respectarea necondiţionată 
a rezotuţiitor ONU — a de
clarat vorbitorul.

a REUNIUNE PROBA
BILA a „PARLAMENTU
LUI" StRBILOR BOSNI
ACI. „Parlamentul" auţo- 
proctamatei re^tblici îSs-V- 
din Bosnia ţi Herţegovina 
se va reuni probabil 
marţea viitoare, penteu a  
se pronunţa asupra planu
lui constituţional prezentat 
in cadrul Conferinţei in
ternaţionale de la Geneva, 
In vederea încetării con
flictului armat din Bos
nia şi Herţegovina, a de
clarat liderul sîrMlor bos
niaci, Radovan Karadjici. 
după cum informează a- 
genţia France Presse.

Radovan Karadjici şi-a 
exprimat speranţa că „par. 
lamentării" vor accepta 
planul respectiv, tn  cazul ■ 
în care proiectul de acord 
va fi respins, îmi voi pre
zenta demisia, a spus Ra
dovan Karadjici, in ca
drul unei conferinţe d e '
presă, organizate la ple
carea sa din Geneva, către 
Bosnia Herţegovina.

* * * * 11 ********** ********



Pag. c CtfVINTlil LIBER
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ceastă' centrală sînt"racor
date 60 la sută din blocu
rile oraşului. Dar, din ca
uza frigului din case, lo
catarii a cel puţin 20 de 
blocuri au cerut debranşa- 
rea de la sistemul de ter- 
moficare, hiînd pe cont 
propriu problema încălzirii 
spaţiilor. Din situaţiile în
tocmite aici, observăm că

nu există) ar fi trebuit să 
fie făcut de către S.G. 
Condor, care a construit în 
zonă. Deocamdată locatarii 
care nil sînt racordaţi se 
descurcă cum pot. Cei ra
cordaţi — spun specialiştii 
— nu vor avea probleme 
deoarece prin eforturile 
primăriei s-a procurat sto
cul de păcurină necesar în 
acest sezon. „Aşteptăm un 
vagon de combustibil — 
preciza dl Prip — care ne

Cît este de cald în 
apartamentele din Haţeg?

luni agentul termic avea 
80 de grade la ieşirea din 
centrala term ică; exista 
deci siguranţa că blocurile 
sînt încălzite". „Probleme 
au existat foarte mari — 
spunea dl ing. Virgil Dra- 
gotă, de la sectorul de 
tormoficare. Reparaţii şi 
înlocuiri de conducte s-au 
făcut în funcţie de banii 
pe care i-am avut: Ne în
cadrăm în cota repartizată 
de gaz metan, dar presiunea 
este insuficientă. Altă pro
blemă care afectează tem
peratura este canalizarea 
oraşului. Apa- adunată în 
subsoluri reduce mult tem
peratura agentului termic. 
Conductele pentru canali
zare sînt subdimensionate 
(2500), deci este imposibil 
să preia apa reziduală. E- 
xistă apoi blocuri greşit 
proiectate, cu subsolurile 
mai jos decît canalizarea".
GT 3 funcţionează pe com

bustibil lichid. De fapt ar 
trebui să funcţioneze, că la 
ora descinderii noastre la 
faţa locului nu era nici 
urmă de aşa ceva. Ni se 
(iau ămănunte cu privire 
la orar, la blocurile ra
cordate precum şi la cele 
neracordate. Construită de 
anul trecut, nici la ora 
actuală nu sînt echipate 
toate cazanele centralei 
cu arzătoare. De fapt, 
R.A.G.C.L. nu a semnat 
pînă în prezent contractul 
de predare-primire de la 
constructor ̂ deoarece lucră, 
rile nu sînt ‘ finalizate. Ni 
se spune că de fapt racor
darea blocurilor nou con
struite la această centrală 
ca şi drumul de acces (care

va costa acum dublu, adică 
4 milioane de lei faţă de 
preţul din primăvară. To. 
tul se rezumă la bani. Dacă 
nu-i avem la timp, preţu
rile urcă..."

Deci, pe de o parte cen
trala pe gaz este subdimen
sionată iar cea nouă, pe 
combustibil lichid, nu-i 
finalizată. Şi atunci ne mai 
miră că era răcoare în 
locuinţe, în birouri, în ma
gazine ? Unii spun că ra
cordul blocurilor la noua 
centrală nu s-a făcut din 
lipsa banilor, alţii spun 
că nu s.a făcut din negli
jenţă. Cine trebuia şă ra
cordeze blocul 17 B, spre 
exemplu, la conducta de 
termoficare, aşa cum li se 
promisese locatarilor? Poate 
ne dezvăluie „enigma" 
R.A.G.C.L. Haţeg.

CU LUCIDITATE (I)
(Urmare din pag. 1)

uriaş, de veche pivniţă. Să 
se vadă de departe! Ade
vărat era, cam devreme 
pentru o vizită, fie chiar 
anunţată din timp, aşa 
cum era cea a hunedoreni- 
lor.

Grăitoare şi ofuscarea 
domnilor Roşea şi Secăreş
— preşedinte al Frontului, 
cel dintîi, şi redactor şef- al 
ziarului frontist „Ţara", 
cpl de.al doilea. Pentru că 
hunedorenii au greşit şi în 
decembrie, avînd lipsa de 
delicateţe de-a anunţa prin 
fax sosirea autocarului cu 
şcolari şi daruri şi de-a 
ruga o rezervare de hotel
— în contul lor — pentru 
o noapte. Odihnă absolut 
necesară echipelor de con
ducători auto, după mai 
bine de 1000 de kilometri 
pe alunecuş şi zăpadă. Lasă 
că şi-au auzit-o ei, hune
dorenii ! Ce dac-au adus, 
pentru birourile Frontului, 
cafea şi dulciuri de zeci de 
mii de lei ? !

Rămînînd pe tărîmul rea
lităţii, se cere amintit re
fuzul multora de a vorbi 
româneşte (moldoveneşte, 
susţin ei) începînd cu co
pilandrii din graniţă şi în
cheind cu vînzătoarele. 
Doamne, cum doare ascul- 
tîndu-i dînd-o pe ruseşte,

(Urmare «fin pag. 1)

schimb, o serie de unităţi 
economică au datorii foar
te mari la noi. Numai Fi
lialele Electrocentrale Deva 
şi Paroşeni au de achitat, 
împreună, mai mult de 2,2 
miliarde de lei, S.C. „Side
rurgica" S.A. Hunedoara 
871 milioane de lei, S.C. 
„Sidermet" S.A. Călan 154 
milioane de lei etc. înţe
legem că au greutăţi, dar 
nimeni nu poate consuma

la infinit, chiar şi gaz me
tan, fără să plătească. Pen
tru consumatorii indivi
duali mai subliniez — deşi 
cred câ au simţit-o pe pro
priile buzunare — că, în 
funcţie de puterea arzătoa
relor -de gaz folosite, în 
centrale şi în locuinţe, tar 
xa de contor s-a majorat 
de la 3—6—12 lei/ lună la 
15—29— 30 de lei/lună. Deo
camdată garanţiile la abo
naţi nu au crescut.

— Deci, cu gazul, încă 
mai e bine.

Da, cu condiţia ca noi

Un mare umanist român 
-Nicolae OLAHUS

In calendarul marilor ani
versări cuprinse în progra
mul organizaţiei UNESCO, 
pe anul 1993, se înscrie şi cea 
închinată marelui umanist 
român, Nicolae Olahus, de 
la a cărui naştere se îm
plinesc 500 de ani. S-a 
născu! la 10 ianuarie 1493, 
la Sibiu, ca fiu al judelui 
regesc Ştefan, descendent 
din familia domnitoare a 
Drăculeştilor şi nepot de 
soră a lui Iancu de Hune
doara. Tatăl său, Ştefan 
Olahus, s-a refugiat la Si
biu, în timpul celei de-a 
doua domnii a lui Vlad 
Ţepeş (1476). în anul 1504, 
Ştefan este numit jude re
gal al Orăştiei şi „prefect 
al salinelor" din Transil
vania, fapt ce a nemulţu
mit pe saşi.

Nicolaa Olahus s-a re
marcat prin bogata sa cul
tură, fiind cunoscător al 
limbilor română, maghiară, 
germană, latină, greacă şi 
franceză. A scris o vastă 
lucrare istorico-etnografică 
intitulată „Hungâria", în 
' care vorbeşte, despre ori
ginea sa românească şi 
despre românii din Mun
tenia, Moldova şi Transil
vania. A susţinut pentru 
|»iina dată $n istoriografia 
noastră ideea unităţii po
larului român, aducînd în

sprijinul acestei teze ar
gumente de natură lingvis
tică şi numismatică.

Efortul militar al româ
nilor şi implicaţiile sale 
europene se reflectă şi în 
Diploma de înnobilare a- 
cordată lui Nicolae Olahus, 
în 1548, în care împăratul 
german Ferdinand I îi a- 
mintea cărturarului şi o- 
mului politic de origine 
română faptele de arme ale 
conaţionalilor săi, care au 
născut -mulţi conducători 
dintre cei mai vestiţi, şi 
că românii, excelînd în 
războaie au stăvilit incursi
unile vecinilor duşmani în 
provinciile romane. PHn- 
tre aceştia — se spune în 
diplomă — au strălucit, în 
chip cu totul deosebit, 
Iancu de Hunedoara, tatăl 
vestitului rege Matei.

Nicolae Olahus a între
ţinut legături de prietenie, 
dublate de purtarea unei 
bogate corespondenţe, cu 
mulţi umanişti contempo
rani, printre care cu celebrul 
Erasm din Rotterdam. Ni
colae Olahus a murit la 
Pojon (Bratislava), la 14 
ianuarie 1568, fiind în- 
mo'rmîntat în biserica Sf. 
Nicolae din Ţymau.

JOACHIM LAZAR
Muzeul judeţean Deva

Aduce la cunoştinţa a- 
genţilor economici urmă
toarele :

— tipărirea formulare
lor de bilanţ contabil 
pentru închiderea exerci. 
ţiului financiar pe anul 
1992 şi a normelor me
todologice se face în mod 
centralizat şi unitar sub 
directa îndrumare şi co
ordonare a Ministerului 

Finanţelor, iar distribuirea 
lor se asigură prin or
ganele fiscale teritoriale 
la termenele ce se vor 
comunica în timp util 
prin presa locală ;

— în anul 1993, regiile 
autonome, societăţile co
merciale cu capital inte
gral de stat şi alte Uni. 
tăţi economice de stat 
(societăţi comerciale cu 
capital de stat autohton 
şi străin, cele cu capital 
de stat şi privat autohton 
şi străin, societăţi comer
ciale cu capital de stat şi 
privat autohton şi socie
tăţi comerciale cu capital 
de stat şi privat străin) 
vor efectua ca şi pînă în

prezent raportări lunare 
şi trimestriale, iar restul 
agenţilor economici (pro
prietate cooperatistă, pro
prietate obştească şi pro
prietate privată, respectiv 
cele cu capital privat 
autohton, privat autohton 
şi străin, privat străin, 
societăţi agricole) numai 
trimestrial ;
— începînd cu trimestrul 

I 1993, toţi agenţii eco. 
nomici vor efectua rapor
tările pe formulare noi, 
care vor fi tipărite şi di
fuzate în timp util ;

— pentru lunile ianua
rie şi februarie 1993, re
giile autonome, societăţile 
comerciale cu capital in
tegral de stat şi alte uni. 
tăţi economice de stat, 
precum şi societăţi co
merciale mixte cu capital 
majoritar de stat vor 
întocmi şi raporta la ter
menele cunoscute indica
torii economico-ţinanciari 
pe formularele folosite în 
anul 1992, cod. 01 „rezul
tatele financiare şi obli. 
gaţiile fiscale".

{Atenţie la substanţe toxice S
fie la serviciu, fie In fa* 
milie — ei, înde ei, mol
dovenii.

Cele de pînă acum au 
fost semnale din cotidianul 
obişnuit. Dincolo de ele, se 
cer băgate în seamă atl. 
tudinile ţinînd de uzanţa 
diplomatică. Se includ aici 
ameninţările cu referendu
mul, venite din partea pre
zidentului Snegur, sau mal 
recentele reproşuri ale sale 
vizavi de afirmaţiile pro- 
unioniste ale diplomaţiei 
româneşti care, chipurile, 
i-ar fi tulburat tandrele 
relaţii cu Ucraina şi cu 
Rusia.

Omul obişnuit se teme de 
•pierderea locului . de 
muncă — „voi aveţi şomeri, 
au să nc ia locul în fa. 
brici" şi de situaţia încă 
tulbure de la noi. Politi
cianul se teme de pierde
rea privilegiilor. De cîţi 
dintre cei 5000 de înalţi 
funcţionari ar mai fi ne
voie după unire ? De toţi, 
în nici un caz... Şi, atunci, 
de ce să nu privim lucru
rile cu luciditate, chiar dacă 
nu ne place ce vedem ?! 
La 1918, Unirea Basarabiei 
a impus-o Sfatul Ţării. 
Pentru că dintotdeauna de
ciziile mari au fost impuse 
maselor de către persona
lităţi. Cît de departe e ac
tualul Parlament de la Ghi- 
şinău de acel Sfat al Ţării...

I

De la Inspectoratul Ju- din culturile de cereale 
deţean pentru Protecţia păioase, în vii şi livezi. 
Plantelor Deva am pri. folosindu-se substanţe 
mit un anunţ care tre- foarte toxice, de către 
buie să fie cunoscut în personal autorizat. De 
special de către deţină- aceea, atenţionăm deţină
torii de animale şi pă
sări. Intre altele, în a- 
nunţul respectiv se pre
cizează că, în lunile ia. 
nuarie şi februarie, Se e- 
xecută tratamente de 
combatere a rozătoarelor

torii de animale că este 
interzis păşunatul în a- 
ceste locuri, întrucît sub
stanţele sînt foarte to. 
xice, puţind produce in
toxicaţii şi chiar moartea 
animalelor şi păsărilor. 
(N.T.)

să întreţinem şi să exploa
tăm cu atenţie şi respon
sabilitate întreaga reţea de 
alimentare cu gaz metan, 
să intervenim opera dV şi 
eficient în remedierea de
fecţiunilor şi evitarea unor 
pericole, iar consumatorii, 
la rîndul lor — mari sau 
mici — să folosească ra
ţional şi cu cea mai mare 
grijă arzătoarele, contoare
le, conductele şi să ne a- 
nunţe prompt despre orice 
nereguli. Deoarece cu gazul 
metan, ca şi cu energia e- 
lectrică, nu te poţi juca.

| 'BUCURA* Haţeg

Cu sediui în Haţeg Str. M. Emincscu Nr.41) 
prgaiuzează îa fiecare a de tuni, orete,10J 
|dc îSianuarie 1993licitaţie pemhi:
( •  înehirierea de. spaţii cu
! ‘şi pentru birouri.

bis*

, şt a unor
• iafontmţh suplimentare la teleforf770413 Haţeg.

SC ODONTO — FITOTERAP1A 

S.R.L. DEV A

Aduce la cunoştinţă deschiderea cabinetului 
de TERAPIE NATURISTĂ care prin specialişti 
cu o înaltă competenţă profesională vă stă la 
dispoziţie şi vă oferă tratamente tradiţionale şi 
moderne din domenii ca : fitoterapie (tratamente 
diferite cu plante medicinale), terapie ionică cu 
oligosoli biocatalitici, acupunctura, homeopatie, 
dietetică, balneo-fizioterapie, terapie reflexo- 
genă, presopunctură etc.

Adresa noastră este : Deva, str. Gheorghe 
Lazăr, nr. 16, telefon 618225, zilnic intre orele 
14—19, excluzînd duminica şi sărbătorile legale.

V
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\ FIRMA GERMANA „GABOR-REISEN" ţ

I I
I Direcţia generală a Finanţelor j
j Publice şi Controlului Financiar j 
j de Stat Hunedoara —  Deva j

Efectuează, începînd cu luna ianuarie 1993, 
TRANSPORT RAPID DE PERSOANE Ia tari 
te  reduse si confort maxim pe ruta : DEVA -r 
NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART 
— KARLSRUE — MANHEIM, cu autocare ul 
tramoderne, dotate cu aer condiţionat şi circuit 
video-tv.

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire li 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re
laţii suplimentare Ia telefon 612331. (1200)

SOClETAIiîA COMESGfAU , 
«VtfiAÎX’OOL" DEVA S.A. - ,

O» sediul ift municipiu! Deva bdul 22 Decembrie;

[ ORGANIZEAZĂ îndata de 1 februarie 1993 \

f  *cdscu«s^iriu? b<!*<¥AmKAK)STW.L'i »e şopfic. "
m-i î ' M • ' :’■ ■ .--U .■ :.v V-,. f, •• ' 'i-1 ': ' Jl ^
j Comliţii:-vechime minim 8 aui în fuBcţiadeşofcr; , 

-domiciliul stabil în Devat

jducert -.CjDşlE. |
înscrierile se fac Ia sediu! Societăţii piuă ia data de 
27 ianuarie 1993.

-I Salarizarea se fete. a  ■ mtu legislaţiei în vigoare. ;
î ' Informaţii supîinjcurare .se pot obţine, la vedial 
jSocifitâţnşila telefoanele!625882,- - - - <

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEOAGIU

•  Angajează cioban pentru comună.

Ofertele se vor depune la sediul primăriei 
pînă la data de 27 ianuarie 1093.
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CUVÎNTBl LIBER Pag. 3

REFLECŢIA ZILEI

o  „Cuvintele sînt intelect, sufletul e sunet; cuvin
tele sînt limitate ca şi mintea ; sunetul, numai el e 
nedefinit, aidoma sufletului",

N.F. PAVLOV

MUZICA IN DEFINIŢII
•  „graiul sufletului".

G. CALIN ESCU
•  „adevărata limbă universală".

K.J. WEBER
•  „e însăşi poezia".

O.' VECCHI
•  „cea mai pur omenească şi cea mai generală 

dintre arte".
•IEAN PAU L

•  „ultimul cuvînt al artei, aşa cum moartea este 
ultimul cuvînt al vieţii".

II. ÎIKIN'E
•  „cerească baie a sufletului".

J.I1.D. /SCIIOKKE
• „zeiţă in întregime umană".

\V. UillTMAN
•  „ u n  fel de cuvînt nearticulat şi. insondabil care

ne-duce la ţărmul Infinitului şi ne lăsă cîteva clipe 
acolo să ne aruncăm privirea". '

:■ TII. CARLYLE 
Selecţie de ILIE LEAHI

BUCURIE 
PENTRU TOŢI?

Au fost de ajuns trei 
degete d.e zăpadă şi co
piii au făcut derdeluş 
spre disperarea celor 
mari, ce se grăbesc di 
mineaţa la serviciu şi 

prin semiîntunericul zo-

I f f f  f
•  LA MAGAZINUL DE 

DULCIURI

— Am trimis copilul să 
cumpere un kilogram de 
stafide şi n-a adns decît 
600 de grame !

Le-am cîntărit.
— Cînţarul nostru este 

perfect. Cîntărîţi mai bine 
copilul..." -

•  IN VIZITĂ
— Gigele, de ce tragi cu: 

urechea ?
Nu trag cu urechea, 

tăticule... Nu mi ai spus 
matale că trebuie să-mi... 
ascult părinţii ?
•  ÎNTRE SOŢI

— Te-am prins ! Acum 
ştiu de ce băiatul are noto 
slabe ! Cînd merg cu el la 
cinema, tu dezlegi rebus, 
în loc să înveţi la mate
matică...

Culese şl prelucrate de 
ILIE LEAIIU

rilor mai cad din cînd 
in citld, spre dispera
rea celor bătrîni, care 

au uitat bucuriile iernii 
şi mersul lor este în
greunat de ani, nemai- 
itpsindu-le alunecuşul.

Glasuri vesele de 
copii, clinchet de clo
poţei se aud pe der
deluş pînă seara tîrziu. 
Lumina din ochii lor 
ce ascunde atîta bucu
rie este şi ea darul 
iernii şi dacă va mai 
ninge puţin vor apare 
oamenii de zăpadă şi 
castele de gheaţă. Nu 
e nici o ruşine dacă 
alături de copii ppar 
şi părinţii. Iarna e pen- \ 
tru toţi şi, pe lingă ' 
frigul ce.-l aduce zi şi 
noapte, zăpada este < 
mantia albă . care aco- I 
peră griul plinii noas- , 
tre dar şi minunată ju-  | 
cărie dăruită gratuit •
tuturor. . j

IN A  DELBANU • J 
Deva

• * • •  * •
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parntorie 
d  i onor

ORIZONTAL : 1) Scurtă de iarnă din 
garderoba timpului (var.) — Uşor -t.czin- 
tegrat do frigurile hibernale ; 2) Visuri 
nostalgice ale-unei nopţi de iarnă Pa
rolă de recunoaştere în masa anonimă ; 3) 
Banderolă sui-generis la livrarea cojoa
celor - - Nestatornic gheţar trecut odată 
cu apa ; 4) Finalul fără strălucire al can- 
dorilor zăpezii — Liant gramatical pentru 
lipit contrariile ; 5) Albul, binefăcător o- 
goarelor, presărat cu parcimonie — Uzi
tat exhaustiv ca mijloc de îndreptare ; (i) 
Realizarea unor cunoscute pîrtii de bob 
— Roată grăbită pe drumuri alunecoase ; 
7) Ape ajunse acum în zăpezi ! — Vesti
giu catastrofic implantat în imperiul ghe. 
ţii veşnice ; 8) Realitate hibernală prove
nită dintr-o degradare atmosferică — Co
respondentul verbal al unei priviri furi
şe ; 9) Imperativ în materie de transport... 
pe zăpadă ! — Regatul alb al universului 
de gheaţă ; 10) Oază familială în pustiul 
rece al iernii îmbrăcăminte pastorală a 
unor cochete friguroase.

VERTICAL > 1) Albă ca Zăpada, neto
pită de razele soarelui — Prinşi de vii 
şi despuiaţi în toiul iernii (sg.) ; 2) Desco
perirea înţelepţilor din Marea Tăcerii — 
Hlamidă hibernală ou sclipiri diamantine ; 
3) Menestrel hibernal cu repertoriu tra
diţional — Evaluare verbală in condiţiile 
incertitudinii ; 4) Element de înţelegere 
din scrierile eline ! Tradiţionalul echi
pament alb al colindătorilor hibernali; 5)

Năvod cu ramuri in eternitatea zăpezilor 
- Are un loc de muncă cu repaus hi

bernal ; 6) Spărgător de piatră venit oda
tă cu iarna • -  Indicaţie precisă a exis
tenţei unui susţinător ; 7) Atributul unui 
ger care crapă pietrele — Cele dinţii în- 
scrise-ntr-o reclamă ! ; 8) Model de cra
vată perfid înnodată — Au reflexii san
guine generate de frigul iernii ; 9) Zăvo. 
raş cu găitane la porţile frigului — Bu
chet oferit cu căldură în sezonul hiber
nal ; 10) Lactovegetariene puse iarna să 
mănînce uscături — Comprimat malefic 
cu efect de îngheţare totală.

VA SILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ÎNCEPUTURI" APARUT tN ZIARUL 
NOSTRU DE SÎ.MBĂTA THECUTÂ

l) STRATAGEMA ; 2) TRADUCĂTOR ; 3) 
REMUNERATA 4) AMINA -- AL — T ; 
5) BUFA — ARATA ; 6) URI — ATÎ- 
TAT ; 7) NACELA — ARO ; 8) 1ŢARÂŞI 
-tu TA ; 9) COR* — MARFAR ; .10)' IRI- 
GATOARE.

M A T  ÎN  2  M U T Ă R I

Controlul poziţiei :
Alb : Ra4, Da7, Cf5, Nf7 
Negru : Re6, pd7, şi ef»

m  « r  f i  i §

m m m  mW m.

Rezolvarea problemei de sîmbăla trecută : 
1. Gb5, Rbl
1. Cc3 mat
1. ... elC
2. Dc4 mat

LUNI, 18 IANUARIE

PROGRAMUL I
•  14,00 Actualităţi •  14,15 Ora de mu

zică •  15,00 Preuniversitaria •  15,30 Te
leşcoală •  16,00 Civilizaţia montană •
16.30 Portativul preferinţelor muzicale •
17,05 Magazin în limba maghiară
•  18,35 Tezaur folcloric •  19,00
Sighişoara — Dialoguri medievale 
(5) •  19,30 Desene animate •  20,00 Actua
lităţi •  20,35 Sport •  20,45 Gala premiilor. 
UNlTER. Spectacol cu public. •  22,15 Azi, 
în prim.plan •  23,00 Actualităţi •  23,15 
Repriza a treia.

PROGRAMUL II f f :

•  15,55 Recomandări , din program •
16.00 TVE Internacional •  16,30 Desene 
animate •  17,00 Actualităţi •  17,05 Veniţi 
cu noi pe programul doi !... Dragostea la 
români... de la sublim... Ia zilele noastre
•  .20,00 Actualităţi •  20,30 Tradiţii •  21,00 
Programul Televiziunii Naţionale din Re
publica Moldova •  22,00 TV5 Europe •  
22,35 Magazin auto-moto.

MARŢI, 19 IANUARIE f

PROGRAMUL I

•  7,00 Programul Televiziunii Naţionale 
din Republica Moldova •  10,00 TVR Iaşi
•  11,00 TVR Cluj •  12,00 Teatru TV. „O- 
mul care a văzut moartea" de Victor Ef- 
timiu •  13,40 Desene animate •  14,00 
Actualităţi •  14,15 Ora de muzică •  15,00 
Preuniversitaria •  15,30 Teleşcoală •  16,00 
Convieţuiri-magazin' •  17,00 Actualităţi
•  17,05 Medicina pentru toţi •  17,35 Salut, 
prieteni ! (I) •  18,35 De la lume adunate... 
Cîntcce populare •  19,00 Timpul culorilor
•  19,30 Desene animate •  20,00 Actuali
tăţi •  20,35 Sport •  20,45 Film serial. „Din 
voia Domnului" • •  21,45 Şlagăre... şla
găre... •  22,15 Azi în prim pian •  23,00 
Actualităţi •  23,15 Salut, prieteni ! (II)

PROGRAMUL 11

•  15,55 Recomandări din program •
16.00 TVE Internacional •  16,30 Desene
animate •  17,00 Actualităţi •  17,05 Stu
dioul de literatură •  18,05 Film serial.
„Doamnele de la malul mării" •  19,00
Sport.stttdio •  20,00 Actualităţi •  20,30
Video-ciipuri •  20,40 Tribuna non-confor- 
miştilor •  21,00 Programul Televiziunii 
Naţionale din Republica Moldova •  21,30 
De.ale pieţei în economia Capitalei •  22,00 
TV5 Europe •  22,35 Divertisment interna
ţional.

MIERCURI, 20 IANUARIE

PROGRAMUL I

•  7,00 Programul Televiziunii Naţionale 
din Republica Moldova •  10,00 TVR Iaşi
•  11,00 TVR Cluj •  12,00 Film serial. „Din 
voia Domnului" •  13,30 Desene anima
te •  11,00 Actualităţi •  14,15 Ora de mu
zică •  15,00 Preuniversitaria •  15,50 Tra. 
gerea Pronocxpres •  16,00 Oameni de 
lingă noi •  16,30 Soli ai artei muzicale 
româneşti •  17,00 Actualităţi •  17,05 Spjpt' 
club •  18,05 Cabinet juridic •  18,35 Ar
hive folclorice •  19,00 Mesaje prin mile
nii •  19,30 Desene animate •  20,00 Actua
lităţi •  20,35 Sport •  20,45 Telecinemate- 
ca. „Mărturisirea" (Franţa — Italia, 1970)
•  23,05 Actualităţi •  2345 Simpozion.

PROGRAMUL II

•  15,55 Recomandări din program •
16.00 TVE Internacional •  16,30 Desene 
animate •  16,55 Teatru TV. „Anotimpu
rile" de Arnold Wesker •  18,30 Emisiunea 
in limba maghiară •  20,00 Actualităţi •
20.30 Studioul muzicii de cameră •  21,00 
Programul Televiziunii Naţionale din Re
publica Moldova •  21,30 Dialog cu edilii 
Capitalei •  22,00 TV5 Europe •  22,35 în 
văţaţi limba engleză americană.

JOI, 21 IANUARIE : 1

PROfeRAMţJL I

•  7,00 Programul Televiziunii Naţionale 
din Republica Moldova •  10,00 TVR Iaşi
•  11,00 TVR Cluj •  12,00 Film artistic. 
„Domnişoarele din Rochefort" (Franţa, 
1966) •  14,00 Actualităţi •  14,15 Ora de 
muzică •  15,00 Preuniversitaria •  15,30 
Teleşcoală •  16,00 Repere moldave •  16,30

Repere transilvane •  17,00 Actualităţi ţ
17.05 Magazin in limbă germană •  18,05 
Povestea vorbei •  18,35 Tele-discul mu-

. zicii populare •  19,00 Spectacolul lumii
•  19,30 Desene animate •  20,00 Actuali
tăţi •  20,35 Sport •  20,45 Film serial. 
„Dallas" •  21,45 Reflecţii rutiere •  22,00 
Recital — Christian Lafable •  22,15 Azi, 
în prim.plan •  23,00 Actualităţi •  23,15 
Confluenţe.

PROGRAMUL II

•  15,55 Recomandări din program •
16.00 TVE Internacional •  16,30 Desene 
animate •  17,00 Actualităţi •  17,05 Ecran 
•_ 17,35 Bijuterii muzicale •  17,55 Con
vieţuiri •  18,55 Diamond Awards Festival 
1988 (II) •  19,30 Stadion •  20,00 Actuali
tăţi •  20,30 Tradiţii •  21,00 Programul 
Televiziunii Naţionale din Republica Mol
dova •  21,30 Club SF •  22,00 TV5 Europe
•  22,35 Muzică populară,

VINERI, 22 IANUARIE

PROGRAMUL I
•  7,00 Programul Televiziunii Naţionale 

din Republica Moldova •  10,00 T'VR laşi
•  11,00 TVR Cluj •  12,00 Film >eria». „Vh-. 
ginie îşi face de cap" •  13,00 Descoperirea 
Planetei •  13,30 Desene animate •  14,00 
Actualităţi •  14,15 Ora de muzică •  15,00 
Preuniversitaria •  15,25 Teleşcoală •  15,50 
Tragerea Loto •'16,00 S.O.S. natura! •
16,30 Arte vizuale •  17,00 Actualităţi •
17.05 Gong ! •  17,35 Pro Patria •  18,35
De drag şi de voie bună •  19,00 Cultura 
în lume •  19,30 Desene animate •  20,00 
Actualităţi •  20,35 Sport •  20,45 Film
serial. „Din voia Domnului" •  21,45 Me
ridianele dansului •  22,15 Azi în prim- 
plan •  22,40 Mondo-femina •  23,00 Ac. 
tualităţi •  23,15 Magazin cinematografic
•  0,15 Rock-panorama.

PROGRAMUL il
•  15,55 Recomandări din program •

16.00 TVE Internacional •  16,30 Desene 
animate •  17,00 Actualităţi •  17,05 Sporti- 
magazin •  18,00 Emisiunea în limba ger. 
mană •  19,00 Concertul Orchestrei Na
ţionale Radio •  21,00 Pragramul Televi-’ 
ziunii Naţionale din Republica Moldova
•  21,30 Viaţa spirituală •  22,00 TV5 Eu-‘ 
rope •  22,35 Muzica pentru părinţi,

SIMBAt A, 23 IANUARIE

PROGRAMUL I

•  9,00 Bună dimineaţa... de la Iaşi ! •
10.00 Actualităţi •  10,10 Ala-bala-portoca.
la ! •  11,00 Film serial pentru copii.
„Sam" (SUA) •  11,30 Tradiţii ale vlahilor 
din sudul Dunării •  12,00 Alfa şi omega
•  13,00 Spectacole oferite de Fundaţia 
„Brambach" •  14,00 Din sumar : Ştiri — De
sene animate (ora 14,15); Don Coyote şi 
Sancho Panda (Ilanna.Barbera) — Atlas 
— Sport (ora 15,15) ; Schi Alpin •  Topul 
muzical european al săptămâni •  Film 
serial : Povestiri cu final neaşteptat (An
glia, 1986) •  Actualităţi (ora 20,00) •  Po
litica în top •  Film serial: Trandafirii 
sînt pentru cei bogaţi (SUA, 1987) •  Film 
artistic (oră 21,00): Produsul verde (SUA, 
1973) •  Film poliţist (ora 24,00).

::;f „  PROGRAMUL II

•  15,55 Recomandări din program •
16.00 TVE Internacional •  16,30 Desene 
animate •  16,55 Actualităţi •  17,00 Capo
dopere ale artei coregrafice •  18,30 Film 
artistic. .Jntîlnirc la hotel Atlantic" •
20.00 Actualităţi •  20,30 Jazz-magazin
21.00 Programul Televiziunii Naţionale di 
Republica Moldova •  21,30 Studioul mu
zicii contemporane o 22,00 TV5 Europe 4 
22,35 Varietăţi internaţionale.

DUMINICA, 24 IANUARIE
PROGRAMUL I

O 9,00 Bună dimineaţa ! •  10,00 Actuali
tăţi o 10,10 Abracadabra! o 11,00 Film 
serial pentru copii. „Sam" (SUA) o 11,25 
Avanpremiera TV # 11,30 Viaţa satului o
13.00 Lumină din lumină o 14,00 Actuali
tăţi o 14,10 Video.magazin o 16,10 Pom
pierii vă informează •  16,20 Madonna la 
indigo •  16,50 Cupa mondială la schi al
pin •  17,40 Ocolul Pămîntului în 80 de 
zile •  18,36 Documentar TV •  19,00 Film 
serial. „Dallas" •  20,09 Ictuaiităţi •  20 35 
Film artistic. „Viaţa şi epoca judecătoru
lui ltoy 8 i tn “ (SUA, 197') •  22.10 Dumi
nica sportivă •  23,15 Actualităţi •  23,33 
Convorbiri de duminică

PROGRAMUL II
’ 15,55 Recomandări din program •
16.00 TVE Internacional •  16,30 Desene 
animate •  17,00 Actualităţi *17,05 Serata 
muzicală TV •  19,30 Oraşe şi Civilizaţii •
20.00 Actualităţi •  20,30 Pop-club •  21,00 
Programul Televiziunii Naţionale din Re
publica Moldova •  21,30 Concertino •
22.00 TV5 Europe •  22,35 Mondo-musiea



a 'V i M t i  x«&f.r

a n i v e r s a r i

•  PENTRU Cărăban Co- 
rina $  Alexoiu Florin, la 
împlinirea majoratului, fe
ricire, sănătate şi „La 
mulţi ani“. Familiile Sas 
Teodor şi Andrieş Virgil.

<14341

mulţi ani“, 
mult noroc şi sănă
tate domnului Ioan 
Givulescu şi întregii 
lamilii. Marilen.

(1630)

•  CU ocazia aniversării
zilei de naştere a dragei 
noastre Maria Hudrea, îi 
urăm multă sănătate, feri
cire şi „La mulţi ani“. So
ţu l Aurel şi fiicele Aure. 
lia-Maria şi Alina-Da- 
ciarta. (1644)

V tN Z A R l -  
CUM PĂRĂRI

•  VIND urgent instala
ţie sifon absolut nouă, cu 
şase tuburi — bioxid de 
carbon şi spaţiul aferent. 
Deva, tel. 615631, după ora 
18. (1208)

•  VÎND dubiţă Renault
Diesel, 1,5 tone, cumpăr 
şilingi. Deva, tel. 615901, 
614005. (1621)

•  VlND apartament 2
camere, et. 2 Gojdu. Deva, 
tel. 614437. (1623)

•  VlND grîu, porumb, 
frigider. Deva, tel. 621827.

(1622)
•  CUMPĂR apartament 

2 camere, zonă centrală, 
tn Iei, valută. Tel. 618399.

V .............. • (1620)
•  VlND 24 mc. boltari.

Deva, tei. 623221. (1625)
•  VlND autocamion A- 

yia, 5 tone. Tel. 620381.
(1003)

•  VÎND casă în Orăştie,
posibilităţi de privatizare. 
Informaţii Alba lulia, tel. 
09*8/22166. (1542)

•  VÎND mobilă sufra
gerie, canapele etc. Hu
nedoara, tel. 724541. (1532)

•  VlND grup diferenţial
M. 461. Tel. 626706, Deva, 
orele 16—20. (1560)

•  VlND urgent rulotă 
comercială, nouă, preţ ne
gociabil. Tel. 629492, Deva.

(1565)
»  VÎND casă, loc con

strucţie, curte, grădină (800 
mp), gaz, apă, «analizare. 
Deva, str. Căburăreni, nr.

88, tel, 614855, 616410. (1569)
•  VÎND fin. Deva, tel.

612447. (1581)
•  VÎND Renault 5, în

matriculat, stare perfectă. 
Deva tel. 629536, (1580)

•  VÎND In valută casă 
mgre, încălzire centrală, 
dependinţe, curte, grădină. 
Sfefcandrei, tel. 661617.

(1586)
•  VÎND mobilă cameră

combinată „Canix", dulap 
Ctf două uşi, Wfelîotocâ. 7bL 
619737. (1571)

e  VÎND apartament 4 
camere, gaz. Tel. 613244.

(1562)
•  VÎND Mercedes 200

Dj Stare bună. Deva, tel. 
614460. 628040. (1583)

e  VÎND frigider Fram, 
ndu preţ 15060. Tel. 
628236, orele 17—26. (1617)

•  VîNB cazan aramă
pentru baie. Deva. tel. 
623197. (1600)

.« VÎND eîine lup, vîrsta 
4 luni. Informaţii Deva, 
tel. 620815. (1613)

•  VlND Talbot Matra,
sau schimb cu Dacia 1300 
break. Deva, tel. 614267, 
622311 (1608)

•  VlND maşini de scris
electrice. Tel. 647199, d- 
tele 17—31. (1609)

'*  VÎND grădină, posi
bilităţi construcţie. Deva, 
tel. 628739. j (1618)

•  VÎND mobilă sufrage- -
rie. Tel. 626829. (1631)

•  VÎND televizor color, 
preţ convenabil. Bdul Pe- 
cebal, bl, 5, sc D, ap. 141.

(W83)
•  CUMPĂR garsonieră.

Tel. 618117. (1641)

ut*************************

m  SOCIET ATE co
mercială din Deva 
vinde en gros făină 
albă de calitate. In
formaţii la tel. 612881, 
începînd de duminică,
17 ianuarie, după ora 
15. (1637)

* ****** *** *■*■**■+****

•  VÎND teren construc
ţie centru com Băcia. De
va tel. 612703. (1645)

•  VÎND doi cai. Sat
Bretelin, nr. 35. (1646)

•  VÎND -bibliotecă mare 
(cărţi beletristică) 400 vo
lume, preţ 160 000 lei, ne
gociabil. Tel. 714314. (1267)

•  VÎND Skoda S-100, sta
re bună, preţ negociabiL 
Informaţii Hunedoara, tel. 
714823. (1268)

•  VÎND ansamblu faţă 
Dacia 1300, nou. Relaţii 
tel. 721071, după ora 16.

(1270)
•  VÎND Skoda 1000 MB, 

piese schimb, preţ conve
nabil. Hunedoara telefon 
716070, după-ora 16. (1274)

•  VÎND casă in Hune
doara (Chizid) şi loc de 
construcţie 700 mp Hu
nedoara. Stejarilor, 70.

(1275)
•  VÎND garaj cărămi

dă, str. Cernei, tel. 717033, 
după ora 17. (1276)

•  VlND pămînt locali
tatea Lipova, jud. Arad 
4,67 ha, preţ negociabil, în 
lei, sau valută. Tel. 714484.

(1276)
•  CUMPĂR pui pekinez

mascul. Tel. 712368, 716455, 
după ora 18. (1265)

•  S.C. ARDELEAN 
vinde din stoc urmă
toarele : frigidere, ma
şini spălat, maşini' cu
sut, încălţăminte, de- . 
tergenţi, hîrtie igienică 
49 lel/buc-, zahăr şi 
alte produse. Dorim să 
închifiem apartament 
la parter sau casă în 
oraşele din ţară. In
formaţii la magazinul 
Ardelean din. Deva, str: 
Horia. nr. Î72, telefon 
618879. (1498)

•  CUMPĂR franci fran
cezi, lire italiene, lire 
sterline şi şilingi. Deva, 
LL. Ca rasiale, bloc 7, a- 
partament 1, după era 19.

(1436)
•  VÎND caroserie com

pletă Renault 18 şi motor 
Turbo Renault 18, plus cu
tie viteză 5 trepte. Infor
maţii Hunedoara, telefon 
716645, după ora 18. (1432)

SCHIMBURI 
0 £  LOCUINfE

•  SCHIMB apartament 2 
camere, proprietate, zona 
Progresului, cu două gar
soniere, exclus Dacia, Mi
cro 15. Deva tel. 614156.

(1588)
•  SCHIMB apartament 2'

camere, ultracentral cu a. 
partament 3 camere, cen
tral. Tel. 611492,. după o- 
ra 17. (1573)

•  SCHIMB apartament 2 
camere, decomandate, că
rămidă, parchet, central, 
proprietate, cu garsonie
ră, parchet, central şi di
ferenţă. Vînd tricicletă Pe

gas, nouă, dulap bucătărie, 
panel, patru scaune sufra
gerie, noi. Informaţii Deva, 
Dorobanţi, bl. 30, sc. C, et. 
2, ap. 37, după ora 19.

(1616)

•  SCHIMB apartament
4 camere, central, cu apar
tament 2—3 camere şi 
garsonieră, sau cu două a- 
partamente cu 2 camere, 
centrai- Tel. 616720, orele 
17—26. (1629)

•  SCHIMB apartament
proprietate personală, două 
camere, zona gării, cu a- 
parlament patru (trei) ca
mere, zonă centrală, ofer 
valută. Informaţii telefon 
619508. 0640)

•  SCHIMB apartament
2 camere, Hunedoara eu 
similar Cratova. Telefon 
7-17263. (1266)

PIERDERI

•  PIERDUT autorizaţie
pentru meseria de dogar 
pe numele Avram Trnian 
din Călan. Se declară nu
lă. (1642)

e PIERDUT in zona Peş- 
tiş (posibil să se fi urcat 
în autobuzul de Deva) că
ţea corcitură eîine lup, 
culoare gri, piept alb, răs
punde la numele „Purce- 
lu“. Găsitorului recompen
să. Informaţii tel. 713198.

(1263)

•  PIERDUT căţea lup, 
Ciobănesc german cu nume
le „Linda“, culoare nea- 
gră-maro-roşcată. Găsito
rului recompensă. Infor
maţii Hunedoara, str. Chi
zid, nr. 115, tel. 724657.

(1271).

' O FER TE 
DE SE R V IC II

♦  SC. LEGUME 
FRUCTE SA BRAD 
organizează CONCURS 1 
pentru ocupajea unui 
post de CONTABIL 
ŞEF. Condiţii: con
form Legii 82/1991. 
Concursul va avea loc 
în daţa «ie 20 ianuarie 
1993 la sediul societă
ţii. informaţii la tel. 
651530. (1549)

•  CAUT femeie îngri
jire copil, vînd masă ex
tensibilă, stejar, panel. 
Tel. 611227. (1554)

•  EXCURSIE in Polonia,
cu autocar confortabil, or
ganizează SC Transcolect 
SRL Orăştie (Cazan Cor
nel). Plecare In ziua de 
20 Ianuarie din faţa Ho
telului Sarmis. înscrieri 
la telefon 641869 Orăştie ş! 
620050 Deva. (1599)

•  CLUBUL „CON. 
STRUCTORUL“ DE
VA deschide un nou 
curs de croitorie. In
formaţii tel. 622426, 
zilnic orele 10—ÎL

(1624)

•  AGENŢIA de Turism
„Eurofriends 90“ organizea
ză excursie în Turcia, în 
perioada 20—25 I. 1993. 
Preţ 10 500 lei. Informaţii 
Deva, tel. 621840. (1634)

•  INCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — Praga
— Nurnberg — Heilbronn
— Stuttgart. în 20 şi 27 
ianuarie 1993. Informaţii

• şi înscrieri la tel. 618882, 
orele 16—21. (1135)

ÎNCHIRIERI

•  OFER spre închiriere 
5200 mp teren în munici
piul Hunedoara. Relaţii teL 
Deva 611492, după ora 1,7.

0573)

•  OFER spre închiriere
garsonieră. Deva telefon 
623694. (1619)

•  CAUT spaţiu de în
chiriat, exclus Micro 15. 
®el. 612009. (1643)

DIVERSE

•  R.A.T.P. HUNEDOA
RA anunţă publicul călă
tor din municipiul Hune
doara, că începînd eu data 
de 20 ianuarie 1993 pro
gramul de circulaţie pe 
traseele locale ÎI—III va fi 
următorul: în zilele lu
crătoare, între orele 6— 
20 din jumătate în jumă
tate de oră, între orele 
20—22, din oră în oră, iar 
ultima cursă la ora 23,15. 
în zilele de duminică, în
tre orele 8—13, din oră în 
oră. Toate plecările vor fi 
din gara CFR. (1272)

•  PROFESOR matema
tică, clasele V—VIII, Ti
mişoara, doresc schimb post 
cu similar Deva. Relaţii 
tel. 95/618693, zilnic 17— 
21. (1105)

MATRIMONIALE

•  PENSIONAR, 06 ani, 
sănătos, doresc căsătorie 
pentru restul vieţii cu o 
femeie-între 55—65 ani. 
Reiaţii la tel. 620050, Deva.

(1599)

COMEMORĂRI

•  CU adîncă durere 
în suflet reamintim că 
a trecut un an de la 
despărţirea de cel ca
re a fost

ILIE POP.
fiu şi frate Iubitor, 
cum niciodată nu vom

mai avea. Gdihneascâ-se 
în pace ! Părinţii şi 
fraţii veşnic îndure
raţi. (1528)'

•  REAMINTIM tuturor- 
celor care l-au cunoscut 
că la 15 ianuarie, s-a îm
plinit un an de la despăr
ţirea de cel care a fost 
un minunat coleg şi prie
ten,

ILIE POP
Colectivul Oficiului de Cal
cul — D.G.F.P. îi aduce 
un afectuos omagiu şi li 
va păştea o vie amintire. 
Odihneaseă-se în pace t

(1528)

•  FIICA Rodica cu' fa
milia anunţă împlinirea a 
şase săptămlni de Ia tre
cerea în nefiinţă a celor 
care au fost
. VASILE GlTIN şi 

DARIA GtTIN, 
din Dobra şi mulţumeşte 
pe această cale rudelor, 
prietenilor, colegilor de la 
A.M.T.G.F. Deva, coloa
na Ilia, Dobra şi Şcoala

Generală ilia, care le-au 
fost alături tn acele clipe 

' grele. Comemorarea du
minică, 17 ianuarie 1993, 
ta Biserica Ortodoxă din 
Dobra. (1598)

•  CU profundă durere 
anunţăm că se împlinesc 
şase săptâmîni de cînd 
scumpul nostru soţ, tată şi 
fiu.

LIVIU MIHUŢ,
ne-a părăsit pentru tot
deauna. Drinuţa, Âdi şi 
Olivia Mihuţ din Veţel. • 

(1590)

•  SE împlinesc şase 
săptămîni de Ia dece
sul dragului nostru soţ, 
tată şi bunic,

ANDRONIC SCCIU 
Comemorarea va a- 
vea loc în 17 ianuarie 
1993, la Biserica Or
todoxă din Boholt. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! (162.6)

•  LA 21 ianuarie se 
împlinesc 6 săptămlni

la cruda despărţire 
de 'iubita mea ■ V:"

U O T Ţ A ,
decedate la numai 45
de ani.

Au trecut şase săp
tămîni/ De chin şi su
ferinţă/ De cînd doF 
ochişori blajini/ O 
prea scumpă fiinţă/ 
M-a părăsit peniru_. 
neant/  Pierind discret 
din viaţă/ Lâsîndu-mă 
pe veci îndurerat şi 
fără de speranţă.

Parastasul de pome
nire, duminică, 17 ia
nuarie, în satul Liva- 
dia. ::;v.

Dumnezeu să te ier
te şi odihnească - in 
pace!

Nu te voi uita nicio
dată, Costică.

(1654)

•  PIOS omagiu şi
neştearsă amintire re
gretatei noastre 
STELA ZAMFIRESCU, 
«Un Hunedoara, la 12 
ani de la deces. Fa
milia. (9511)

DECESE
•  PROFUND îndurerată, 

familia Burza Eugen a- 
dresează lui Demea Ovidiu 
şi familiei, la niciodată 
mîngîiata dispariţie a ta
tălui său, sentimente sin
cere de compasiune. (1628)

•  UN ultim oma
giu din partea tuturor 
apicultorilor, a (Aso
ciaţiei Crescătorilor de 
Albine din judeţul Hu
nedoara, celui care a 
fost un inimos apicul
tor- şi un neobosit a- 
nimator al apiculturii 
hunedorene, activînd 
la început ca salariat 
al asociaţiei şi in uL 
timul timp ca vicepre
şedinte A.C.A. Filia
la Judeţeană Hune
doara,

DAVID DEMEA. 
f (1636)

SOCIETATEA COMERCIALA REMPES ;
S.A. DEVA 1

Cu sediul ift Deva, Str. C.A. Rosetţi, ife l j  
Scoate lâ licitaţie tn data de 15.2.1993 mlj- j  

toace fixe .casate. '  «
tn cazul cînd mijloacele fixe nu se adjudecă j  

la această -dată, licitaţia se organizează peste 151 
zile calendaristice. j

Lista mijloacelor fixe se află la sediul S.C. * 
REMPES S.A.,» biroul Mecano-Energetic. |

Informaţii suplimentare la telefon 621273, . 
interior 170. (20)1

„ S.C. NAGHI * ZSOK SRL DEVA

Odată cu finalizarea parţială a unor spaţii 
de producţie, pune la dispoziţie următoarele 
locuri dc muncă:

•  40 locuri croitor

•  1 şef secţie, specialitatea croitorie

•  1 maistru tricoter

•  1 tehnician aprovizionare desfacere 

O 1 creator modele

•  1 merceolog

1" :4k
1'

I• ■£':
1
4
-b

I
i
A

1A
4

Alte locuri de muncă se vor pune la dispo
ziţie şl vor fi publicate In piresă In perioada lu
nii mâi, cînd va fi finalizată investiţia.

Relaţii la sediul firmei, Deva, str. M. Vi
teazul (piaţă), nr. 112 sau telefon 616190. (1209)
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