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Actele istorice, .de va

loarea celui de la 24 Ia- 
nuşrie 1859, nu sint ho- 
tărtri spontane şi nici ro
dul strădaniilor unei sin
gure generaţii. - Ele sint 
încununarea unui proces 
de veacuri, izbînda unor 
lupte îndelungate şi pline 
de sacrificii,- ale întregu
lui popor.; Mai înţii a fcist 
ideea originii romane a 
poporului român şi latine 
a limbii române, - ideea 
comunităţii lingvistice şi 
culturale, dezvoltată • pe 
fondul etnic comun al tu
turor teritoriilor locuite de 
poporul român, despărţite 
din punct de vedere po
litic în trei state. Pe te
meiul acestei comunităţi 
etnico-lingvistice şi cul- 
tural-spirituale, la care 
s-a adăugat nevoia unirii 
eforturilor- în faţa primej
diei otomane, s-au născut 
tendinţele Unirii politice a 
celor trei ţări româneşti, 
realizată la pragul de tre-

24 IANUARIE 1859 -  MOMENT CRUCIAL
ÎN FORMAREA STATULUI 

NATIONAL UNITAR ROMAN
cere din veacul al XV-lea 
la cel următor, de dom
nitorul român' Mihai Vi- 
teăzu.1 Această istorică în
făptuire a străbătut veacu
rile generînd alte încer
cări, susţinute de ideea, de
venită o doctrină politică, a 
unităţii naţionale. Incadrîn. 
du-se firesc în conştiinţa 
socială a epocii, ideea de 
emancipare a naţiunii ro
mâne s-a înscris la loc de 
frunte în programul marii 
răscoale de sub conduce
rea lui Horea, Cloşca şi 
Crişan, de la 1784. Planu
rile răsculaţilor de a se 
adresa moldovenilor şi

muntenilor pentru ajutor 
pot fi luate, pe drept cu- 
vînt, intenţii ‘de. unire a 
Transilvaniei - cu celelalte 
Ţări Române. Idealul u- 
nirii a constituit un .ţel 
al revoluţiei de ia 1848, 
găsindu-şi o clară expri
mare în programele revo
luţionarilor moldoveni.' In 
strădania sa de a menţine 
vie flacăra luptei pentru 
binele poporului, Băleescu 
aprecia că revoluţia vii
toare a românilor „nu se
va mărgini a cere liber
tatea dinlăuntru, care este 
peste putinţă a dobîndi 
fără libertatea din afară,

libertatea de sub domina
ţia străină, ci va cere li
bertatea naţională11.

i np «jur i il; irt >ri i i 
determinat ca unirea ce
lor trei ţări să nu se poată 
înfăptui concomitent, ca 
primă etapă a acestui pro
ces înscriindu-sc unirea' 
Moldovei cu Muntenia. 
Datorită voinţei maselor 
largi, patriotismulLii înflă
cărat .şi înaltului simţ po
litic al celor mai înain
taţi fii ai poporului, în 
situaţia cînd Conferinţa 
puterilor europene. re a 
avut loc la Paris, ai vara 
anului 1858, nu a ţinut

’* \ T V . s
seama de dorîîT 
nire a românilor, aceasta 
se realizează prin alegerea 
ca domn al Moldovei, şi 

. apoi al Munteniei, a lui 
Alexandru loan Cuza.

Odată cu alegerea lui 
Alexandru loan Cuza ca 

- domn : al Munteniei . — 
după ce fusese ales domn 
al Moldovei — el a fost 
proclamat oficial domn al 
Principatelor Unite, la a- 
flarea cărei veşti entuzias
mul mulţimii a fost fără 
margini. Presa vremii relata: 
„Poporul cu muzica... cu 
facle aprinse s au purtat 
pe toate uliţele,.. jucînd 
Hora Unirii pe la toate 
răspînliile". Aceştia erau. 
in primul rîiul, zecile de 
mii de cetăţeni care in 
zbuciumatele zile de 22, 
28 şi 21 ianuarie, cînd Ia 
Bucureşti au avut loc (loz-
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REŢETA REUŞITEI
îşi pune papucii „adio, 

tinereţe !“ — cumpăraţi, 
culmea ironiei, tocmai 
din Rusia — şi porneşte 
în depistare de sponsori. 
Nu pentru mărunte in
terese personale, ci- pentru 
ajutorarea basarabenilor. 
Sponsorizare — sună ci
vilizat şi în spiritul e- 
conomiei de piaţă. Con
cret însă, fără o lege a 
sponsorizării, rămîne doar 
... un soi de pomană la 
un soi de cerşeală. Dar 
cauzele mari presupun în- 
frînare de orgoliu, mîn- 
drie reţinută şi putere de 
convingere cît cuprinde. 
Dna Dotanica Livascu, 
profesor pensionar, cu 
rădăcini în Bucovina ce
dată, stăpîneşte de nota 
zece reţeta reuşitei, în 
formula de mai sus. Nu.i 
amintim numele în sco
puri publicitare, domnia 
sa reuşind a se face cu
noscută, prin implicare 
personală, mai mult de- 
cît am putea noi prin cu
vinte. Meritele se cer re." 
cunoscute. In calitate de 
membru al comitetului 
director al filialei Hu
nedoara „Pro Basarabia 
şi Bucovina", dna Bives- 
cu a fost un soi de per- 
petuum mobile al între
gii acţiuni de aducere, a 
copiilor basarabeni în 
România şi de colectare

s

a ajutoarelor pentru Ba
sarabia.

Să nu vă imaginaţi că 
au primit.o cu braţele 
deschise oriunde. • Nici 
vorbă ! I s.au pUs între
bări peste întrebări, U- 
nele tendenţioase, altele 
aproape jignitoare, a fost 
descusută în fel şi chip 
şi, în cele din urmă, po- 
sedînd formidabilul har 
al persuasiunii, a primit 
răspuns pozitiv solicită
rilor. Alteori, mai rar ce-i 
drept,, urechile au rămas 
surde şi drumul către 
înţelegere -r- închis. „Cc- 
sponsorizare ? ! Noi i-am 
sponsorizat pe hoţi!“ — 
i s.a aruncat răspuns că
tre uşă la consignaţia 
„întreprinzătorul", veci
nă cu restaurantul „Mio
riţa", restaurant al cărui 
patron i.a îndatorat pe 
moldoveni cu omenia. Nu 
toate bolile sint însă 
contagioase, generozita
tea sigur nu se ia de la 
un vecin la altul.

Vă mai rugăm să nu \ 
v.o imaginaţi pe această : 
doamnă drept o naiv- )

romantică în privinţa mol- ( 
dovenilor. Vă asigur că-i } 
vede şi-i judecă Ia rece. * 
Dar, ca mai noi toţi, pu- î

NATALIA VASIU J
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Economia judeţului Hunedoara în 
luna decembrie ş i în anul 1992

Realizat în °/u faţă de

\

Specificaţie U/M decem
brie

anul
1992

decem
brie 1991

anul
1991

Producţia industrială mii. lei 16 592,7 165 302,0 88,0 78,5
Stoc de produse finite în indus, 
trie la 31. 12. 1992 mii. lei X 13 816,0 X 190,8
Productivitatea muncii în indus
trie Ici/pers. 162 5-10 1 615 192 89.6 8t,9
Numărul mediu al personalului 
din industrie pers. 102 086 102 323 98,2 95.8
Investiţii mii. lei X 20 121,2 X 61,1
Apartamente date în folosinţă nr. X 275 X 31,2
Export mii S • 8 731 88 176 213,7 119,0
Valoarea vinzărilor de mărfuri 
prin comerţul de stat şi coopera
tist mii. lei 3 816.6 31 111,3 160,7 170,5
Profit (11 luni) mii. lei X 8 777,5 X 292,2
Pierderi (11 luni) mii. Ici X 38 360,2 X 337,5
Producţia principalelor produse 
industriale 
— huilă netă mii (o 249.0 3 527.1 108,2 105,7
— oţel mii to 67,8 1 068,1 61,5 75,9
— laminate mii to 48.6 770,0 95,4 76,8
— ciment mii to 15 415 300.0 59,2
—• bere mii hl 15 421 125,0 105,5
— carne tăiată in abatoare to 762 12 962 71,6 76,1
— lapte dc consum mii h! 2.1 79,6 32.0 61,2
— pîine to 7 151 91 983 101,0 109,8
Intrări de produse agricole la 
fondul dc consum al populaţiei 
— carne to viu 910 15 202 75,1 69,1
— lapte de vacă hl 4 386 82 812 67,8 56,9 .
— ouă mii buc. 3 992 18 916 86.0 59,9

•  PARLAMENTUL MOL
DOVEI RESPINGE RE
FERENDUMUL: In par
lamentul Republicii Mol
dova a fost respins miercuri 
proiectul dc hotărîre pe 
marginea declaraţiei pre
zidenţiale din 24 decem
brie 1992, elaborat de a- 
grarieni, independenţi şi 
grupul „Soglasie — Con
ciliere", care, între altele, 
prevedea organizarea la 28 
martie 1993 a unui refe
rendum republican eu ur
mătoarea întrebare: Sîn- 
teţi „pentru" sau „contra" 
articolelor 1 şi 2 din pro
iectul noii Constituţii ? A- 
cesto articole arată că Re
publica Moldova este uu 
stat suveran şi indepen
dent, unitar şi indivizibil, 
forma dc guvornămînt a 
statului este republica, că 
Republica Moldova1 este un 
stal de drept şi democra
tic. De asemenea stipu
lează : suveranitatea na
ţională aparţine poporului 
republicii, care o exercită 
în mod direct, prin refe
rendum şi "prin organele 
sale reprezentative în for
mele şi limitele stabilite 
de constituţie : nici un 
grup social, nici un par
tid politic sau altă forma
ţiune, nici o persoană par
ticulară nu poate exercita 
puterea de stal in numele 
poporului.

•  „s.u. v. trebui: sa
CONDUCĂ LUMEA11. In 
discursul de învestitură, 
noul preşedinte al Sta
telor Unite, Bill Clinton, 
a afirmat eâ „Astăzi în 
timp ee o veche ordine 
dispare, noua ordine este 
moi liberă, dar mai puţin 
stabilă", a spus preşedintele 
Clinton. „Prăbuşirea co
munismului a provocat a- 
pariţia unor vechi animo
zităţi şi a unor noi peri
cole", a menţionat el, a- 
dăugînd că „în orice caz. 
America, trebuie să continue 
să conducă lumea". Noul 
preşedinte american a ară
tat că, împreună cu a- 
Iiaţii lor. Statele . Unite 
vor acţiona pentru mode
larea schimbării. „Cînd 
interesele noastre vitalf 
sau voinţa şi conştiinţa 
comunităţii internaţionale 
vor fi sfidate, a spus el. 
vom acţiona prin interme
diul diplomaţiei, în cazul 
în care va fi posibil, prin 
forţă, dacă va fi necesar". 
Abordînd pe larg proble
mele cu care >e confruntă 
economia americană, Bill 
Clinton, a apreciat : „Ştim 
că trebuie să facem faţă 
unor adevăruri dificile şi 
să adoptăm măsuri rigu
roase... Astăzi, promitem 
că era blocajului şi a de
rivei este înciudată".

U N A  

PE ZI
— Scoală, băiete ! E 

timpul să te duci la 
şcoală!

— Dar trebuie neapă
rat, mămico ?

— Trebuie, băiete, 
trebuie! Doar tu eşti 
învăţătorul...
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■  „unire-n cuget şi-n
SIMŢIRI". Este genericul expo
ziţiei dc documente, stampe, fo
tografii, deschisă la Arhivele 
Statului din Deva. Bogata expo
ziţie scoate în evidenţă cîtcVa 
domenii importante, între care: 
ideea de Unire la români, ac
ţiuni Sn preajma Unirii, între
prinse de divanurilc ad-hoc, a- 
legerea lui Alexandru loan Cuza 
ca domn al Moldovei şi acţiunea 
maselor de la Bucureşti, din 21

Ianuarie 1859, privind alegerea 
acestuia şi în Muntenia, reforme 
de modernizare a statului naţio
nal unitar român. (M.B.)

■  EXPOZIŢIE DE CARTE. 
La Secţia de împrumut a Bi
bliotecii Judeţene s-a deschis ex
poziţia dc carte „21 Ianuarie 
1859 — pas hotărîtor pe drumul 
făuririi statului naţional unitar 
român". Pot -fi întâlnite lucrări, 
volume dedicate măreţului eve
niment de la care aniversăm 131 
de ani. (M.B.)

■  ACTIVITATE UTILĂ. In 
Ilia a luat fiinţă o nouă socie

tate comercială româno-belgiană 
— S.C. IVilain-Kiss. Funcţionează 
în strada Unirii, cu activitate 
de autoservice. Este un început 
bun. Prin serviciile oferite, par
tenerii intenţionează să-şi per
manentizeze clientela. (E.S.)

■  GAZ METAN LA BAItU. 
tn comuna Baru — cum nc 
spunea dl viccprimar Marcu 
Popescu — urmează să sc in
troducă gazul metan în aparta
mentele din blocuri şi în peste 
500 de casc. Proiectul lucrării sc 
află în stadiul de execuţie şi, 
în colaborare cu unitatea in
dustrială dc pe raza comunei,

a fost adusă o mare cantitate 
din ţeava necesară. în primă
vară. sc speră, lucrarea propriu- 
zisă va începe. (Tr.B.)

■  VENITURI. Consiliul Lo
cal Pui arc două tractoare care 
efectuează, contracost evident, 
lucrări pe ogoare, transporturi 
ş.a., la cererea cetăţenilor. Pe 
această cale, consiliul local rea
lizează lunar venituri băneşti 
importante. (Tr.B.)
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1 REFLECŢIA ZILEI
.1 • •  „Vinul este creaţia Ini Dumnezeu, beţia
1 creaţia diavolului".
J Proverb latin

i  
i •

este ̂
■' I

f
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■ •  „Vinul are darul de  ̂
a arăta gîndul omului". ^

•  „Vinul şi tinereţea \ 
înseamnă foc peste foc", ţ

•  „Vinul este piatră \ 
de tocilă pentru minte". I

Proverbe engleze ^

•  „Vinul şi femeia îi ^
corup şi pe cei mai în- l 
ţelepţi". )

Proverb francez ]

•  „Vinul scoate la i- )
veală multe taine ale ' 
sufletului",' . A

— --------- —  \
• . I

VINUL — ÎN

PROVERBE

-------- „----------- ţ

( !

•  „Vinul este una ; 
beţia este alta".

Proverbe latine

•  „Vinul bun şi fe
meia frumoasă sînt două 
otrăvi dulci",

Proverb românesc

Zilele trecute, pisoiul
cel negru a prins o vră
biuţă. L-am. certat... tn- 
tlmplarea mi-a amintit de 
vremea cînd eram copil 
de-o şchioapă şi o tot în
trebam pe mama de ce 
nu m-am născut pasăre... 
Păsările erau libertatea, 
bucuria, lipsa de griji, în 
ochii mei ele nu aveau 
nici o răspundere, nu tre
buiau să dea socoteală de- 
cît lui Dumnezeu. Dar 
cîte probleme au şi pă
sările, cîte griji. Cele mi
gratoare zboară mii de ki
lometri infruntînd ploi şi 
furtuni, atit de statorni
ce însă atingerii ţelului 
lor, cele care rămîn în
dură frigul iernii şi lip-

O R Z U L  P E  G l Ş T E

CA PĂSĂRILE 
CERULUI. . .

sa de hrană dar nu se |  
revoltă niciodată. Apoi ■  
cîte responsabilităţi în |  
construirea cuibului şi ■  
creşterea puilor şi peste |  
toate acestea trebuie să |  
înfrunte şi pofta de vî-1 
nătoare a pisicilor. Toată ■  
viaţa le este o permanentă |  
zbatere, pentru că se mul- |  
(urnesc cu atit de puţin I 
în sufletul lor bucuria es- I 
te mare. • I

Dar noi, oamenii, de ce I 
nu ştim să trăim ca pă- ■  
sările cerului ? [

Toată viaţa adunăm a- * 
veri, ne mănîncă invidia 
şl egoismul şi uităm prea 
des măreţia simplităţii, 
bucuria sufletului.

XNA DELEANU

• ÎNTRE PĂRINŢI
— Draga mea, Gigei a 

luat încă un trei la mate
matică. Trebuie să luăm 
măsuri !

— Sigur, dragul meu, 
mîine mă duc să mă cert 
cu profesoara !

• DIALOG TATA — CO
PIL
— De ce l-ai bătut pe 

Nicuşor, că-i mai mic decît 
tine ?!

— Păi... eu zic ceva cînd 
mă baţi dumneata ?

• ÎN FAMILIE
— Draga mea, azi sînt 

liber. Aş vrea să fac ceva 
ce n-am mai făcut pînâ 
acum.

— în cazul ăsta, dragul
meu, du.te la bucătărie şi 
spală vasele ! ,

• CONCEDIERE
— M-au concediat pen

tru că am spus că şeful e 
un incapabil...

— Explicabil. Nu trebuie 
să divulgi secretele de 
serviciu!

• SOŢIE ECONOMA
— Ştiţi, domnule direc

tor, soţiei mele nu-i ajung 
banii pe care-i cîştig la 
firma dumneavoastră.

—• Şi de ce nu-ţi iei al
tă soţie, mai eeonomă.

• REDUCERE DE PER
SONAL

— Se vorbeşte că direc
torul nostru pregăteşte o 
nouă reducere a persona
lului cu 10 la sută. . '

— Asta nu ne priveşte 
pe noi. El s-a certat cu 
nevastă-sa şi vrea . acum 
să concedieze toate rudele 
ei,.

Culese şi prelucrate de 
> ILIE LEAHU

AVATARURILE
FAMILIEI
MAXWELL

Multimilionarul Robert 
Maxwell a promis să nu 
lase nici o moştenire fiilor 
săi. Nu s-a putut ţine de 
cuvînt. Moartea sa sus
pectă, acum un an, i-a 
lăsat pe doi dintre fiii săi 
„moştenitorii" unui impe
riu construit prin fraudă, 
înşelăciune şi datorii, u- 
nul din ei, Kevin, fiind cel 
mai mare falit britanic. 
Kevin şi Ian sînt imDlicaţi 
într-o serie de procese de 
delapidare şi faliment 
fraudulos. Soţia lui Ke
vin. Pandora, care aş
teaptă cel de-al cincilea 
cooil, a oferit un bun su
biect de scandal ziarelor, 
spunînd poliţiştilor care 
veniseră să-l aresteze pe 
soţul ei „să se care*, de
oarece credea că sînt zia
rişti. Soţia ■ lui Ro
bert Maxwell, Elizabeth, 
după ce a declarat presei 
că şi-a pierdut pensia şi 
este la limita pauoerttătii, 
a ieşit la iveală că a ofe
rit peste 1 milion de do
lari fiilor ei. pentru a-şi 
organiza apărarea în pro
cesele în care sînt impli
caţi.

‘

i •  „Nu există om atît 
I de înţelept îneft vinul 
i să nu.l facă necugetat".
|  Proverb german i

|  •  „Trei pahare de vin \
£ te fac să înţelegi o doc- I 
} trină profundă". J
1 Proverb chinezesc 1

. •  „Un tînăr beţiv 
un bâtrîn cerşetor".

Proverb

Selecţie de 
ILIE LEAHU

idiş

Caii de rasă sînt ultimele
victime ale căderii econo
mice a Japoniei, unii din
tre ei ajungînd sâ hră
nească animalele din gră
dinile zoologice, la preţul 
derizoriu de opt dolari pe 
cap. Renumiţii crescător! 
din Hidaka, în nordul Ja
poniei, au contractat dato
rii importante ca urmare 
a scăderii cererilor de cai 
de rasă, anunţa tin coti
dian din Tokio. Ca urma
re, trei sferturi din cei a,? 
proximativ 10 000 de pur- 
sînge de unul şi doi ani, 
vînduţi în 1992, au sfîrşit 
în abatoare. Cei de un an 
s-au vîndut la preţul unei 
cutii cu hrană uscată pen
tru cîini, în timp ce caii de 
doi ani, căutaţi de restau
rantele unde se serveşte

came de cal, au ajuns la 
160 de dolari. în timpul în
floririi economice a Japo
niei din anii ’80 s-au chel. 
tuit sute de mii de dolar» 
pentru importul de rase 
faimoase şi creşterea mtn- 
jilor, relatează agenţia 
REUTER.

Un grup ecologi st ame
rican a declarat că 
a încercat să scufunde o 
balenieră norvegiană ca 
protest împotriva planuri
lor de la Oslo de a relua 
vînătoarea de balene. Or
ganizaţia Păstorul Mărilor 
a Inundat sala maşinilor 
de Ia bordul, vasului Ny-

I

în v a ţă  evrei es  te

Un număr ereseînd de iordanieni învaţă ebraî 
ca, pregatindu.se pentru ziua cînd îi vor putea în
tâmpina pe israelieni cu „shalom". Iordania este o- 
ficial încă în stare de război cu Israelul, iar studiul 
ebraicei se limitează de obicei la cîţiva ofiţeri de 
securitate, arheologi şi viitori lingvişti. Acum însă, 
nevoia de a învăţa această limbă pătrunde şi în pă
tura mijlocie. „Procesul de pace i-a făcut pe oameni 
să se preocupe să înveţe ebraica", a spus Ghazi al- 
Saadi, care a deschis unica şcoală particulară de e. 
braică în Iordania. '
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D O P I N G

1 ? 3 U 1 6
7 8 9 10

2 ■
3 U
4 ■ '
5 %■ ■n ■
7 ■
8 ■
9 U '
10 ■
ORIZONTAL : 1) Angajată într.o par

tidă oficială ; 2). A i se duce vorba — 
Mulţime nemărginită; 3) Pauze de ma
să la turnătorie — Mod de a se purifica ; 
4) Indicaţie... proximă — Pus la zid; 5) 
Blană prelucrată, călcată în picioare — 
Ochi rece într.o. situaţie de forţă majo
ră ; 6) Cititori ad litteram ! — Atacă în 
vaiuri; 7) Vechi comercianţi pentru ar

ticole de toaletă — Vine ca turnat în pîl- 
nie ; 8) Se dă cu capul de pereţi — Tre
cere de nivel; 9) învelitoare pentru un 
roman (pi.) — Transatlantic în circula
ţie ; 10) Apreciată cu precizie.

VERTICAL : 1) Bază de recepţie ; 2)
Deraiere periculoasă în viteză nebună — 
Reproducător de mare eficienţă ; 3) Flori 
de mină (sg.) — A pecetlui o alianţă; 4) 
Unităţi de cavalerie — Oprit din acţiune; 
5) Un soi de tei! — Reprezentante di
plomatice ; 6) Regizoare de culise — Sti
mulator la drum ; 7) Luată cu frumosul
— Cîştigul partidei din tu r; 8) Lipsit de 
cultură — Drumul belşugului ; 9) Lup dirt 
haita flămîndă a mării — Seria armei; 
10) Limbi de circulaţie universală.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„HIBERNALA" APARUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SÎMBATA TRECUTA :

1) FAUR — GELIV; 2) AURORE — A- 
LA ; 3) IRA — ERATIC; 4) N — TINOS
— CI; 5) AZOT — SPRE ; 6) ARAT — 
ROLA ; 7) AP — RĂPUS — L ; 8) RĂ
CIRE — IVI; 9) ADA — ARCTIC; 10)
n  * Uf  TXT . Tt lV T* — - ■■■■■_

Ş A H  
MAT IN 2 
MUTĂRI

VtNĂTORII DE 

BALENIERE

braena, în portul Steine, în 
timp ce. echipajul se afla 
la petrecerea de Crăciun. 
Vasul a fost salvat cînd se 
afla pe punctul de a dis
părea în Marea Arctică. 
„Este un dar de Crăciun 
făcut Atlanticului şi co
piilor lumii, ca să poată 
avea balene cînd vor fi 
mari", a spus reprezentan
tul Păstorului Mărilor, ci
tat de REUTER. Norvegia 
intenţionează să încalce un

moratoriu internaţional 
semnat în 1985, care pre
vede limitarea vînă‘orii de 
balene. Cota de balene pe 
1993 nu a fost stabilită, dftr 
în 1992, Norvegia a ucis 
93, dintre care 13 au fost. 
capturate de Nybraena, nu
mai pentru cercetare. Car
nea lor a fost apoi vtndM- 
tă în magazine, ca aliment. 
Păstorul Mărilor, cu ,26 mii 
de membri în toată lumea, 
a declarat că Lji asumă 
toate responsabilităţile le
gate de actul său, dar că 
e gata să reia lupta eu 

• prima ocazie.

A P IT E R A P IA

Controlul poziţiei : 
Alb : Rg4, Dh6, Nai, 

Ph7
Negru: Rh8, Tc4

.Soluţia problemei 
sîmbăta trecută:
L Ra5 orice 
2. Db6 mat
1. ... d6
2. Ce7 mat
1. <„d5
2. Nefl mat -

Cd4,

de

Api erapia se referă la 
folosirea produselor apico
le naturale directe (mierea, 
polenul, păstura, lăptişorul 
de matcă, apilarnilul, pro. 
polisul, veninul de albine 
şl ceara), precum şi la pro
dusele apicole derivate 
(medicamente şi cosmetice), 
care contribuie la comple
tarea şi îmbunătăţirea hra
nei omului, şi la întărirea 
stării de sănătate, preveni
rea şi vindecarea unor su
ferinţe. Produsele albinelor 
(mierea) s.au înscris în rîn- 
dul alimentelor naturale 
din preistorie. Mai tîrziu, 
s-a eonstatat că, în cadrul 
relaţiei plantă-albină-om, 
principiile active ale di
verselor plante medicinale 
se. regăsesc în produsele a- 
pkole, la care se adaugă 
unele secreţii proprii or
ganismului albinei, sporin- 
du-le astfel valoarea te
rapeutică. In legătură cu 
efectul consumului de pro
duse apicole, s-a constatat 
pe plan mondial sănătatea, 
longevitatea şi lipsa can
cerului la cei ca folosesc 
aceste produse în mod o- 
bişnuit, remarcîndu.se în 
primul rînd apicultorii. 

Mierea este o substanţă 
zaharoasă pe care o pro
duc albinele din nectarul 
floral sau extrafloral, pe 
care-1 transformă cu ajuto
rul unei diastase numită 
Ihvertină, la care se adau
gă in mod natural fer
menţi, enzime, substanţe 
baetericide şi bacteriostati- 
ce. Mierea conţine un a-

mestec de glucoză, frueto- 
ză şi zaharoză şi un con
ţinut semnificativ din toa
te vitaminele hidrosolu- 
bile ca şi majoritatea să
rurilor minerale (fier, clor, 
cupru, man^an, siliciu po
tasiu, calciu, aluminiu, 
magneziu ş.a.). Mierea es
te un aliment-medicament 
hipercaloric, revenindu.i în 
jur de 3300 calorii/kg, echi
valent cu 50 ouă, 5—6 1 
lapte, 40 portocale sau 1,5 
kg carne de vită.

Sorturile de miere cele 
mai apreciate din punct de 
vedere terapeutic sînt: 
mierea de lei; folosită ca 
sedativ nervos, în tuse. in
somnii şi bronşite ; mierea 
de saicim (calmant al tu
sei, antiseptic); mierea de 
mentă (tonic, dîschinezii 
biliare, antidiareic); mie. 
rea polifloră (antispastic- 
sedativ); mierea de coni
fere (pin, brad, molid), cu 
un conţinut mult mai ri
dicat în substanţe mine
rale necesare organismului 
uman, prezintă o acţiune 
şi Utilizare terapeutică deo
sebită, antiseptică, anti- 
Smflamatoare pentru căile 
respiratorii ş! urinare ; mie
rea în fagnri (din toate 
sorturile) are o valoare bio
logică sporită prin aportul 
de vitamine conţinut în 
ceară (vitamina A — reti- 
nol) precum şi alte substan
ţe şi principii active.

îng. TRA1AN IACOB, 
Orăştie
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baterile Adunării Elective, 
s-au aflat zile şi nopţi în 
preajma Adunării Depu
taţilor, de pe Dealul Mi
tropoliei, avînd, prin 
combativitatea lor, un rol 
hotărîtor în alegerea lui 
Alexandru loan Cuza ca 
singur domn al celor două 
Principate.

- O vie impresie a pro
dus unireă Principatelor 
în rîndul românilor- din 
Transilvania, care se a- 
flau încă sub dominaţie- 
Străină. Nenumărate au 
fost localităţile de dincoace 
de Carpaţi, în care entu
ziasmul faţă de unirea 
Moldovei cu Ţara Româ

nească, aşa cum arăta Al. 
Papiu Ilarian,- „era mai 
mare decît în Principate".

Unirea Principatelor Ro
mâne a 'avut ample şi 
profunde consecinţe de 
ordin politie, economic şi 
social, dar în primul rînd 
a pus bazele statului mo
dern român, centralizat, 
eu un guvern unic şi o 
adunare legislativă unică, 
cu o singură administraţie 
şi o singură ' armată. Ea 
a constituit o adevărată 
premisă în lupta poporului 
nostru pentru cîştigarea 
independenţei din 1877 
şi făurirea statului naţio
nal unitar român în 1918, 
prin unirea Transilvaniei 
cu România.

PfitAi* D ISP A R IŢ IE

Anunţă angajarea prin concurs a urnaăto- 1  

rului personal:

•  o secretarST-— dactilografă cunoscătoare U 
a unei limbi de circulaţie internaţională;!

•  doi şefi de depozit, posesori ai permisului;!
de conducere auto categoria „B". 5

•  un merceolog
:; •  un director comercial cu studii superi- ;!

oare, cunoscător a două limbi străine ;!
•  un director tehnic cu studii superioare. ;! 
Doritorii şlnt rugaţi a înainta cererile în-1

soţite de o copie xerox după actele de studii şi | 
o autobiografie, pînă la data de 29 ianuarie 1993;

Informaţii la tel. 619430, 619470, 614909, | 
sau la sediul societăţii DEVA, str. A. Mureşanu,; 
nr. 2, (lîngă Casa de Cultură). î

(212)1

(Urmare din pag. 1)

ne înaintea impulsului de 
moment nevoia salvării 
unei treimi de ţară şi, 
de ce nu, a cîtorva mi
lioane de oameni care, 
sperăm, vor învăţa sau 
reînvâţa să , fie români. 
Aflu ce La spus lui furie 
Urnea, preşedintele Fron
tului, în decembrie, cînd 
acesta a refuzat să sem
neze de primirea daruri
lor. Motivul, divulgat g u  

ocazia altui material, l-a 
constituit civilizata soli
citare a hunedorenilor 
pentru o cazare de o noap
te (csntracojHt?- Să revin 
la replică : „Dacă veţi cu. 
teza să candidaţi pentru 

Parlamentul României, ve
niţi la Hunedoara! Noi, 
cei care d e a tw  vă cu
noaştem. rudele şi priete
nii noştri, care vă vor 
cunoaşte din exacta noas
tră relatare, vă promitem 
e formidabilă şi justifica
tă anticampanie!“ 

Situaţiile critice căro
ra, inevitabil, trebuie să

RETETA r e u ş it e i

le facă faţă „un condu
cător de caravană" sînt 
inedite şi, vai t, neaştep
tat de numeroase. Am 
surprins-o pe dna Lives- 
cu într-o dispută cu va
meşii moldoveni. Leneşi 
şi răutăcioşi. Bătăioasa 
şi răzbâtătoarea doamnă 
încerca să-i convingă, în
tr-o noapte de august, că 
cele două autocare hu. 
nedorene n.au motiv să 
aştepte zile lungi Sn ali
nierea autocarelor de tu
rişti. Ele duceau către 
casă copii basarabeni, cu 
băgăjehil încropit de gaz
dele lor, nicidecum ma
gazii de marfă, asemeni 
ruşilor, ucrainenilor sau 
armenilor. Nu era însă 
ora potrivită parlamenta
rilor, ci somnului pentru 
vameşi. Deoarece, tre
buie sâ ştiţi, Indiferent de 
aglomeraţia din vamă, ei, 
sţăpîniî vămii, îşi rezer
vă două — trei ceasuri 
de somn, în care nimeni

nu intră şi nimeni nu 
iese din Moldova. Ur
mează trezirea şi cafeaua; 
sau invers. Cu ochi mici 
şi faţa şifonată de şomn, 
singurele vorbe la înde- 
îitfna vameşului, repli
că la argumentele de bun 
.simţ ale doamnei, au 
fost: „Baţi din gură ca 
un poliţist!“ Preţul plă
tit mitocăniei l-a consti
tuit trecerea autocarelor 
cu copiii rupţi de obosea
lă, înaintea comercian
ţilor din centrul, sudul, 
vestul sau din orice altă 
parte a fostei Uniuni So
vietice.

Meritele se cer însă 
împărţite egal între cei 
care au mobilizat adu. 
narea de ajutoare şi cei 
care le.au acordat. C»ţ 
speranţa că veţi suporta 
prozaicul unei înşiruiri, 
ne facem datoria de a 
numi gesturile de mare 
generozitate făcute de: 
Transilvania SA, Alimen

tara SA, Mureşul SOCGM 
Deva, J.J.F. International 
şi Sibrina SRL, IMPEX 
Borza SNC, Comlemn SA, 
Floricon SRL, Kadett — 
Telecom SRL, Consigna
ţia Mare, Ardeleana, A- 
limserv SRl, Romserv 
SRL. Primăria Deva, Pro
topopiatul Ortodox, Bi. 
serica greco-eatolicâ şi 
RATP Deva au fost, la 
rîndu-le, la înălţime. Cu
vin t de mulţumire se cu
vine şi către sponsorii în
treţină tori de copii — 
Staţiunea de Cercetări Po
micole Geoaphi, Bancpost, 
Melkart — Bifeicu, Mi pa 
Orăştie, familiile Glîgor 
ş! Mttrtga. Ţoi Biteţuniifl 
pentru găzduitorfi copii
lor basarabeni — familii
le prof. Delagramatîca, 
Kladni şi Almăşan. Nu 
se cade să trecem sub tă
cere darurile consistente 
pregătite de persoane par
ticulare.

Păcat că nu întotdeauna 
binelui i se răspunde co 
bine...

La data de 20. 04. 1992, 
a dispărut de la domiciliul 
din Bueureşti numita MI- 
HAI ALEXANDRA-CA- 
TĂLINA, în vîrstă de 23 
de ani.

SEMNALMENTE: cu.
loarea pielii albă, înălţi
mea 1,70 m, corpolenţa a- 
tletică, tenul palid, faţa 
ovală, părul castaniu, tuns 
scurt.

SEMN ~ P  ARTICULAR: 
prezintă umflături la glez. 
na piciorului drept şi are 
varice pronunţate.

ÎMBRĂCĂMINTEA : blu
ză bleumarin cu floricele 
mici, geacă roşie din fîş, 
producţie englezească, fas
tă din stofă culoare gri. 
pepit cu alb.

Cine poate da relaţii să 
sune la telefonul 95/611250 
— Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Hunedoara, san 
Ia cel- mai apropiat organ 
de poliţie.
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■  S.C. „CEPROMIN" S.A. 

str. 22 Decembrie nr. 37 A, Deva |
Anunţă scoaterea la concurs pe data de 28 ia- i 
nuarie 1993 a unui post de:

•  contabil principal I
Condiţii de participare: — studii de spe- J 

cialitate şi o vechime în specialitate de minim j 
5 ani. J
Relaţii la telefon : 11560/int. 110. ; |

PROCURATURA LOCALĂ j

PETROŞANI j
■! • ’ . 'v-v'-’.; : : . > ■ •" ■- -v: :■ . >.

Vinde prin Jicilaţie publica un autoturism |
ARO 243 DIESEL.

Licitaţia se organizează în ziua ele 24 telnuarie |  
1993 orele 10.(H) la sediul unităţii din * 
Petroşani, Str } Decembrie I9l8nr.7.7. j

V IInscrierite se iac pe baza taxei de participafe j 
care va fi depusă Ia CEC-Petroşani. |

Informaţii la lele fon 54.19.16, j

LUNI, 25 IANUARIE
PROGRAMUL I

•  14,00 Actualităţi •  14,15 Ora de mu
zică • 15,00 Preuniversitaria •  15,30 Te
leşcoală •  1630 Magazin agricol •  17,00 
Actualităţi •  17,05 Magazin în limba ma
ghiară * 18,35 Tezaur folcloric •  19,00 
Sighişoara — dialoguri medievale (6) •
19,30 Desene animate « 20,00 Actualităţi
• 20,35 Sport « 20,45 Gala premiilor U- 
NITER •  22,05 Azi, în prim-p|an •  23,03 
Repriza a treia.

PROGRAMUL II
• 15,55 Recomandări din program *

16.00 TVE Internacional « 16,30 Desene- 
animate •  17,00 Actualităţi •  17,05 Ve
niţi ţu noi pe programul doi ! Politica la 
români.. « 20,00 Actualităţi •  21,00 Pro
gramul Televiziunii Naţionale din Repu
blica Moldova • 21,30 Lumea sportului •
22.00 TV5 Europe • 22,33 Magazin auto- 
moto. ’

MARTI, 26 IANUARIE 
PROGRAMUL I

•  730 Programul Televiziunii Naţionale 
din Republica Moldova •  10,00 TVR Iaşi
•  ÎI,00 TVR Cluj •  12,00 Teatru TV (Re
luare). „Bătrîna şi hoţul" de Viorel Savin
• 13,30 Desene animate * 14,00 Actuali
tăţi •  14,15 Ora de murită e ’5.00 'Pre
universitaria •  15,30 Teleşcoală •  16,00 
Convieţuiri-magazin e 17,00 Actualităţi •
17,05 Medicina pentru toţi « 17,35 Salut, 
prieteni 1 (1) •  18,35 Mari ansambluri 
folclorice « 19,00 Drumuri în memorie • 
19,30' Desene animate • 20,00 Actualităţi
•  20,35 Sport •  20.45 Film soriaL „Oco
lul Pămîntului în 80 de zile" (Anglia) •  
21,45 Oaspeţi la „Cerbul de aur" • 22,15 
Azi, în prim-pian. Opoziţia • 23,00 Ac
tualităţi « 23,15 Salut, prieteni! (II).

PROGRAMUL II
•  15,55 Recomandări din program •

16.00 TVE Internacional • 16,30 Desene 
animate •  17,00 Actualităţi « 17,03 Stu
dioul de literaturi» • 18,05 Film serial. 
„Bonanza" • 19,00 Sport-studio • 20,00

Actualităţi •  20,30 Microrecital Chris Rea
•  20,40 Tribuna non-conformîştilor « 21,00 
Programul Televiziunii Naţionale din Re
publica Moldova • 21,30 Lumea ideilor
•  22,00 TV5 Europe •  22,35 Divertisment 
internaţionaL

miercuri, 27 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" « 12,50 TV5 Europe •
13.30 Desene animate •  14,00 Actualităţi 
« 14,15 Ora de muzică « 15,00 Preuni. 
versitaria • 15,50 Tragerea Pronoexpres

■ •  16,00 Oameni de lîngă noi • 17,00 Ac
tualităţi •  17,05 Sport-club •  18,05 Tele. 
viziunea vă ascultă! •  18,35 Vatră fol
clorică •  19,00 Mesaje prin milenii « 19,30 
Desene animate •  20,00 Actualităţi •  
20,35 Sport « 20,45 Teleciliemateca. „Ploa
ia" (SUA, 1932) •  22,00 Memorialul du
rerii « 23,20 Actualităţi •  23,30 Simpo. 
zion.

PROGRAMUL II
•  1535 Recomandări din program •  16,00 

TVE Internacional •  16,25 Desene anL 
mate • 16,50 Teatru TV. „Visul unei 
nopţi de iarnă" de Tudor Muşatescu •
18.30 Emisiunea în limba maghiară •  20,00 
Actualităţi •  21,00 Programul Televiziunii 
Naţionale din Republica Moldova •  21,30 
Dialog eu edilii Capitalei* 22,00 ŢV5 
Europe •  22,35 Învăţaţi engleza america
nă. „Album de familie" (2).

JOI, 28 IANUARIE 
PROGRAMUL I

•  7,00 Programul Televiziunii Naţionale 
din Republica Moldova « 10,00 TVR Iaşi
• 11,00 TVR Cluj « 12,00 Film artistic.
„Fratele meu, banditul" (SUA, 1951) •
13,25 Video clipuri •  13,35 Desene ani
mate •  14,00 Actualităţi «14,15 Ora de 
muzică • 15,00 Preuniversitaria e 15,30 
Teleşcoală •  16,00 Repere moldave •  16,30 
Repere transilvane •  17,00 Actualităţi •
17,05 Magazin în limba germană •  18,05
Povestea vorbei •  1835 Tele.discul mu
zicii populare •  19,00 Spectacolul lumU
• 19,30 Desene animate « 2030 Actualităţi
• 20,35 Sport a 20,45 Film serial. -Dallas"
• 21,45 Reflecţii rutiere • 22,00 Microre.

citai — formaţia „Conexiuni" « 2245 Azi, 
în prim-pian « 23,00 Actualităţi « 2340

PROGRAMUL II
•  15,55 Recomandări din program a

16.00 TVE Internacional a 16,30 Desene 
animate • 17,00 Actualităţi •  17,05 Mo
tor ! Incursiuni în lumea filmului o 17,35 
Bijuterii muzicale •  17,55 Convieţuiri •  
18,55 Diamond Awards Festival, 1988 (III)
•  19,30 Stadion •  20,00 Actualităţi •  20,30 
Tradiţii •  21,00 Programul Televiziunjj 
Naţionale din Republica Moldova •  21,30 
O viaţă pentru o idee m 22,00 TV5 Europe
•  22,35 Studio de dans contemporan.

VINERI, 29 IANUARIE
PROGRAMUL I

•  7,00 Programul Televiziunii Naţionale 
din Republica Moldova • 10,00 TVR Iaşi 
» 11,00 TVR Cluj « 12,00 Film serial. 
„Virgînie işl face de cap" •  13,00 Desco
perirea Planetei •  • 1330 Desene animate
•  14,00 Actualităţi •  1445 Ora de mu
zică •  15,00 Preuniversitaria •  1535 Te. 
leşcoală •  1530 Tragerea Loto •  16,00
Cheia succesului •  17,00 Actualităţi •
17,05 Gong •  1735 Pro Patria • 18,35
Melodii populare •  19,00 Cultura în lu
me « 1930. Desene animate « 20,00 Ac
tualităţi e 2035 Sport •  20,45 Film Serial. 
^Destinul familiei Howard" « 21,45 Cîn- 
tec şi vers frumos, bucurii curate •  2245 
Ari, in prim-pian •  22,40 Mondo-femina
•  23,00 Actualităţi •  23,15 Tenis « 0,15 
Jazz-fan.

PROGRAMUL II
• 15,55 Recomandări din program •

16.00 TVE Internacional • 1630 Desene
animate «17,00 Actualităţi • 17,05 Sport, 
magazin •  18,00 Emisiunea In limba ger. 
mană « 19,00 Concertul Orchestrei Na
ţionale Radio •  21,00 Programul Televi
ziunii Naţionale din Republica Moldova
•  21,30 Viaţa spirituală, •  22,00 TV5 Eu
rope •  2235 Muzica pentru părinţi,

SfMBATA, 30 IANUARIE 
PROGRAMUL I

•  9,00 Bonă dimineaţa.- de Ia Cluj!
•  1030 Actualităţi •  10,10 Ala.bala.por- 
toeala ! •  11,00 Film serial pentru copii 
„Sam" (SPUA) •  11,30 Tradiţii ale româ

nilor din Ungaria. •  12,00 Alfa şi omega
•  13,00 Opere oferite de Fundaţia „Bram- 
bach" •  14,00 TRANZIT — TV * ORA 
25 * Din sumar: Ştiri •  Desene animate 
(ora 14,15): „Don Coyote şi Sancfao Pan. 
da" • Atlas •  Film serial (ora 18,00): 
.Trandafirii sint pentru cei bogaţi" • Reper, 
taje •  Mapamond •  Teieenciclopcdia ţa
ra 1945) • Actualităţi (ora 20,00) •  Poli
tica în top •  Film artistic (oră 21,00): 
„Toţi oamenii preşedintelui" (SUA, 1976)
•  Ştiri •  Film seria] (Ora 23,30) : „Poves
tiri cu final neaşteptat" • Film poliţist fo
ra 21,00) • Tenis (ora 0,50).

PROGRAMUL II
•  15,55 Recomandări din program •

16.00 TVE Internacional • 16,30 Desene 
animate • 16,55 Actualităţi •  17,00 Artişti 
lirici români e 17,45 Film artistic. „Ali
na Pavlova" (URSS — Anglia, 1983) e
20.00 Actualităţi •  20,30 Jazz.magazin e
21.00 Programul Televiziunii Naţionale din 
Republica Moldova • 21,30 Studioul mu. 
zidi contemporane • 22,00 TV5 Europe 
O 22,35 Varietăţi internaţionale. ^

DUMINICA, 31 IANUARIE
PROGRAMUL I

o 9,00 Bună dimineaţa f • 10,00 Actua
lităţi « 10,10 Abracadabra •  11,00 Film 
serial pentru copii. „Sam" (SUA) e 1135 
Avanpremiera TV • ' 11,30 Viaţa satului
•  13,00 Lumină din lumină • 14,00 Ac
tualităţi •  14,10 Gala laureaţilor Campio
natelor europene' de patinaj artistic o 16,40 
Ocolul Pămîntului in 80 de zile •  1735
învingătorul • 18,00 De la egal la egal... 
amical • 19,00 Film. serial. „Dallas" •
20.00 Actualităţi « 20,35 Film artistic.
„Frumoasa nebunie" (SUA, 1966) • 22,15 
Maeştrii. Da vid Ohanesian • 23,15 Actua
lităţi •  23,25 Tenis.

PROGRAMUL II
•  1535 Recomandări din program •

16.00 TVE Internacional O 16,30 Desene 
animate •  17,00 Actualităţi « 17,05 Se
rata muzic riă TV « 19,30 Oraşe şi civili, 
zaţii •  20,00 Actualităţi •  20,30 Pop-club
•  21,00 Programul Televiziunii Naţionale 
din Republica Moldova « 21,30 Concer- 
tino • 22,00 TV5 Europe • 22,35 Mondo- 
musica.
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aniversari
•  PĂRINŢII noştri

dragi Oprişa Nicolae şi 
Maria clin Ţcbca sărbă
toresc. la 24 ianuarie 1993, 
nunta dc aur. Familia le 
doreşte din suiţet mulţi 
ani şi multă sănătate.

(1798)
VÎNZAR1- 

CUMPARARI
• -VÎND; casă în Orăştie. 

Informaţii Deva, tel 628035
' şi 014102. (1446)
’: •  VL\D autoturism Mer
cedes 280 SE, albastru meta
lizat, dotări deosebite, preţ 
mic. Tel 621090. (1766)

• CUMPĂR garsonieră, 
zonă centrala. Deva, tel.

. 627253. (1841)
, •  ViND apartament 3 

camere, trei balcoane, con
diţii deosebite, gaz metan. 
Orăştie, str. Pricazului, bl. 
62. 'Informaţii tel. 642279, 

(1848)
•  VÎND apartament 2

cartiere, decomandate, din 
cărămidă, et. 1, Deva, sau 
schimb similar cu Baia 
Mare, Tel. 621000.. (1844)

• SC Itelissiina SUL. 
Constanţa, Filiala dr. 
Petru Ciroza, jud. Bi
hor, vinde en gros 
mohair 12 culori. Tel. 
0992/30234. (1813)

prk.ntţepersonala, mobi- 
lutâ. preţ 1200660, lei. 
negociabil/ Hunedoara) str. 
Mureşului, bl. A 1, et. 4, 
ap. 76, între orele. 17—21.

; . , (1286)
• VÎND două instalaţii

satelit garanţie, cu sau 
fără montare, •• complete, 
sau pe componente. Tel. 
715213._..  (1297)

•  ViND .urgent, con
venabil, apartament 3 ca
mere, central. Hunedoara, 
tel. 718169, (1298)
, • VINDEM casă ! cu 

grădină mare, plata po
sibilă şi în rate, schimb 
loc casă, cu fundaţie, pe 
apartamen t, central, -Deva. 
Informaţii Simeria. str, 
Biscaria, nr. 51, tel. 660682, 
sau 619519, (1738)

•  CUMPĂR apartament
2—3 camere, cu garaj. De
va," tel. 623430. (1817)

• VÎND apartament 2 
camere, zona Dunărea, Tel. 
715943, după. ora 16. (1301)

• . VÎND apartament 3 
camere, parter. Informaţii 
Hunedoara. G. Knescu, 
16/4, luni vineri, orele 
18—20.' . (1305)

0  VÎND video player O- 
rion. cumpăr Mercedes 
tamponat, orice stare. Hu
nedoara,, tel. 721941. (1306)

•  CUMPĂR Renault 5 
avariat. Informaţii „ tel. 
718409, după ora 19. (1295)

• VÎND apartament 2 
camere, confort 1, deco
mandate, proprietate. Tei. 
622602. după ora 20. (1867)

0  ViND Lancia Pris
ma Diesel, fabricaţie 1989. 
Fiat Uno Diesel 1986, 
Fiat Fidrino (furgonetă),, 
Diesel, vama achitată, Fiat 
Panorama (break) 1985.

: Ţel. 619101. ora 9—18.
(1758)

• ViND Renault 18 
Turbo Diesel, break. In
formaţii SC Derby — sala

' sporturilor Deva, orele 
10—22. (1804)

•  VÎND autecamionetă
Mercedes — dubă, 3 tone. 
posibilităţi refrigerare. De
va, tel, 612585, (1812)

• VÎND mobilier 
(dulapuri. noptiere, 
studio, servantă), in
clusiv piese rare pen
tru cunoscători. Tel. 
618121. după ora 19.

/■./; ' ■ ■■■■ (1837)

VÎ.ND maşină de îm
buteliat sifon, dozator de 
concentrate + 8 tuburi 

. bioxid, stare perfectă. IU- . 
bita nr. 28, tel. 651360; 
după ora 18. (1779)

; c # VÎND material con
strucţie casă : ţiglă si ma
terial lemnos, esenţă brad.

• Relaţii tei. 619026, după 
ora 20. (1783)

0  CUMPĂR Ceasuri de 
mina vecin marca Pathek, 
Piliph. IWC, Scaffhausen, 
Ioger le Cultre, Omega. 
Swiz, Ofertă - avantajoasă, 
Rel. tel. 722276, după ora 
■16.  ̂ (1773)
• •  VÎND maşină de scris 
electronică, stare excep
ţională, preţ rezonabil. Tel.

' 650363. ; -Ţ/c • (1797)
■ : a VÎND pavilion apicol 
cu cabană pentru 32 stupi, 
(fel. 623252. (1774)

« VIND casă, Deva, in- 
' formaţii tel, 625747. (1739) 

0  VÎND vacă cu lapte. 
Deva V. Babeş, nr. 32, 

(1736)
0  VIND sobă Vesta tip 

•■arăgaz „Varna“, import, 
adaptată şi la gaz. Preţ 
50 000. Deva, Dorobanţi, 
b1 23 sc. 1, et. 1, ap. 3.

(1665)
. 0  VÎND casă în Orăştie. 

posibilităţi de privatizare. 
Informaţii Alba Iulia, tel. 
096/822166. . (1542)

0  PENTRU Audi şi VW 
vînd piese auto, originale. 
Tel. 0956/16614. (1726)

0  VÎND garsonieră pro-

*,.*,***.***,**»*.**•**•***
0  SOCIETATE co

mercială din Deva 
cumpără orice canti
tate de grîu. la preţ 
negociabil, asigură 
preluarea de la pro
ducător. Informaţii 
zilnic la tel. 6Î2881.

(1875)
•«•*••**

ÎNCHIRIERI

0  ÎNCEPÎND cu 25 
ianuarie curent, se des
chide cabinetul medical 
particular, situat în
Aleea Romanilor 7 
(clădirea Creşei Dacia 
— parter), doctor loan 
Haiduc. Se acordă con
sultaţii ginecologice, 
întreruperi de sarcină 
(şi prin metoda aspi- 
rativă) şi consultaţii de 
planing familial şi anti- 
concepţie. Program: 
luni, miercuri, vineri, 
orele 15 18, telefon 
026466. (1441)

0  Agenţia de Turism 
Euroîriends organizează 
excursie în Ungaria între 
3—6 februarie 1993, preţ 
6000 lei şi la Istanbul tn-

-t-ra, "2-7—3ţ -.ianuarie- 4.993-,
, «Preţ iO‘500 lei. informaţii 

la tel, 718788, după ' ora ’ 
16. (1304)

0 INCOTA Atlas Reiseh 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — Praga
— *Nurnberg -r- Heilbronri
— Stuttgart, in 27 ianuarie, 
3—10—17 februarie ’93. 
Informaţii si înscrieri la 
tel. 618882. orele ,16—21.

.(218)
0  EUROFRIENDS vă 

invită în Turcia, şi Un
garia cu autocarul, în 
perioada 27—31. 1. 1993 şi 
respectiv 3—6. 2. 1093. Cos
tul 10 500, respectiv ,6000 
lei. Informaţii la tel. 
624033...  . Ţ ■ (1832)

9/0  SC Şcoala de Şo
feri „Horea", Turda 
SRL, str. Stadionului, 
f.n. tel. 0995/311618. 
pregăteşte în condiţii 
avantajoase condu
cători auto pentru 
categoriile B, C, E. Se 
asigură cazare gra
tuită şr masă. (1796)

• CAUT garsonieră sau 
apartament mic, conforta
bil, pentru închiriat ne 
(mobilat), exclus Dacia, 
Micro 15, pe perioada de 
un ari. Plata în valută. 
Deva, tel. 623728. (1864)

0  CAUT garsonieră peri- 
tru închiriat. Tel. 616086, 
orele 17—20. (Î8W)

0 . PERSOANA serioasă 
posed spaţiu pentru pre
stări servicii la domiciliu. 
Aştept oferte. Tel. 714290.

(1303)
SCHIMBURI 

DE LOCUINIE
0  SCHIMB apartament 

4 camere, proprietate. • cu 
apartament 2 camere, zonă 
centrală, diferenţă. Tel. 
617235. (1776)
y '0 SCHIMB (vînd) - gar
sonieră Bucureşti, str. Tr. 
Măgurele, nr. 19, bl. F 1, 
sc. I. ap. 1, parter. cu 
apartament 2 camere. De
va, tel. 623546. Deva.

(1775)
OFERTE 

DE SERVICII

PIERDERI
. V PIERDUT carnet stu
dent eliberat de Faculta
tea' de Inginerie ' Hune
doara pe numele Geica 
Aurelian. Se declară nul.

(1302)
0 '  ÎN seara zilei cîe 20 

ianuarie 1993, în faţa blo
cului D 5, vizavi de piaţă, 
am pierdut o trusă de 
scule auto. Găsitorului re
compensă. Relaţii la tei. 
623327. (1878)

COMEMORĂRI
0  CU nemărginită durere, 

dor şi lacrimi, familia Dia
conii anunţă împlinirea a 
trei ani, la 20 ianuarie 1993, 
de cînd nc-a părăsit pen
tru totdeauna scumpa şi 
minunata noastră fiică şi 

soră, lăsîndu-ne nemîngîiaţi, 
la numai 16 ani.

FELICIA DIACONU
Ne rugăm la dumnezeu, 

durerea şi neliniştea să o 
aibă şi colegele ei. Slujba 
de pomenire va avea loc la 
mormîntul tău, în data de 
23 ianuarie, ora 12,30.

Dormi în pace ! (1445)
0  ASTAZI, 23 ia

nuarie 1993, se îm
plineşte un an de 
cînd ne-a părăsit pen- 
trû  totdeauna scumpa 
şi neuitata noastră 
soţie, mamă, soacră şi 
bunica

ANA URS
din Cărpiniş./,,Dacâ 
sufletul meu Doamne/ 
Prea devreme Tu l-ai 
vrut/Mîngiie Tu, Doam
ne Sfinte/Pe cei care 
m-ău pierdut"./ Dormi 
în pace suflet . blînd. 
Dumnezeu să te o- 
dihnească în pace!

(1638)

0  PIOASĂ aducere a-
minte la împlinirea a şase
luni de la trecerea în
veşnicie a celui care a 
fost soţ, tată, socrii şi
bunic

GI1EOKGIIE MANEA
din localitatea Bujoru, co
muna Dobra. Comemorarea

• va-avea- Ioc duminică, 24 
ianuarie 1993, la . Şiserica 
din Bujoru, Odihnească în 
pace! Familia. < (1849)

0  CU adîncă durere lîn 
suflet reamintim că la 26 
ianuarie s-a împlinit un 
an de la despărţirea de 
cea care a fost -

0  CU profundă du
rere în suflet anun
ţăm . că se . împlinesc 
trei ani' de cînd scum
pa noastră mamă

. . . r *  ^ TiJ,
LUCIA CASALEAN 

ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Fiul Mihai 

■ şj nora Alina. (1814)

•mmm

0  AU trecut trei 
ani de la despărţirea 
de cea care a fost 

LUCIA CASALEAN 
o mamă iubitoare, o 
soţia minunată şi o 
femeie plină de dina
mism şi aleasă omenie. 
Familia şi rudele îi 
aduc un afectuos oma
giu şi îi vor păstra me
reu vie şi luminoasă 
amintirea. Odihnească- 
se în pace f (1852)

0  LA 25 ianuarie 
1993, se împlineşte -un 
an şi şase luni de 
tristeţe amară, de cînd 
s.oarta nemiloasă a 
răpit-o dintre noi pe 
fiica noastră, inginer 

DANIELA 
CONSTANTIN 

lăsînd în urma ei un 
gol imens, plin de 
lacrimi şi dor, pe care 
nu-1 va putea acoperi 
nimeni, niciodată. Chi
pul tău va rămîne 
veşnic în sufletele 
noastre. Familia. (1835)

0  LA 25 ianuarie se 
împlinesc doi ani de la 
tragica despărţire de 
cel care a fost 
ing. DORU BURTICA 
Dumnezeu să te odih
nească în pace, fiu 
iubit. Familia. (1842)

0  DUMINICA, 24 
ianuarie 1993, se îm
plineşte un an de cînd 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a 
■fost un bun soţ şi 
tată
AUGUSTIN COSMA 

(GUŞTI)
Nu te vom uita nici
odată. Familia. (1744)

V ELENA LENUTA .
. FARCAŞIU

■ născută Danci, fiica, so
ţie, mamă, soră, cum nici
odată nu vom mai a- 
vea. Fraţii Ştefan, Eva, 
Ionică, Letîţia, nepoţii 
Florin; Adi, Alexandru.

(1745)

| /0  !;,,Ne / ' podideşte
doru-n miez de noapte/ 
Ne taie calea în a- 
miaza mare/Gîndul la , 
tine ne preschimbă-n 
şoâpfe/Şi clocotul din 
piept in val de mare./ 
Din trista soartă care 
nu se vede/Rămîn doar 
amintirile bătrîne/ 
Cînd un părinte-n lu
me se tot pierde/Doar 
chipul lui din lacrimi 
îţi rămîne“./în ziuă 
morţii .tăie şi în, să
tucul care ţi-a dat 
viaţă, clopotele bir 
sericii au , început să 
bată intr-o nesfîrşită 
înfiorare a durerii. în
tregul sat s-a strîns • 
înmărmurit la aflarea 
crudei veşti, . evocîn- 
du-ţi figura blajină şi 
bunătatea inegalabilă 
Aici în oraşul în care 
ai trăit te plîng cei 
care te-au cunoscut 
şi iubit. Soţia Maria 
şi fiicele Fati, Mioara 
şi Moldovan Drăguţa, 
cu familiile lor în 
veci ncmîngîiate, a- 
nunţă că se împlinesc 
şase săptămîni dc cînd 

AURELIAN RADU 
a părăsit pentru tot
deauna pe cei dragi. 
Dumnezeu să-l ierte şi 
să-l odihnească. Co
memorarea duminică 
24 ianuarie 1993, o- 
relc 12. la Cimitirul 
din str. M. Eminescu, 
Deva. (1829)

0  CU profundă du
rere amintim că se 
împlinesc şase săp
tămîni da cînd scum
pul nostru frate, cum
nat, unchi/ V

IOSIF MÂRZA 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace ! Sofica, Nelu, 
Marcel, Dani, Dorina, 
Neli şi Claudiu. (1825)

. 0  SE împlinesc şase
săptămîni de lacrimi şi 
dor de cînd ne-a pă
răsit fulgerător, pen
tru totdeauna, scum
pul nostru soţ, tată şi 
fiu

DIOZEN MICLEA
Dumnezeu să te odih
nească. Comemorarea 
duminică, 24 ianuarie 
1993, la Biserica Orto
doxă Popa Şapcă Hu
nedoara. Soţia Reghina, 
fiul Sorin, nora Delia 
şi mama! Nu te vom 
uita niciodată. (1300)

DECESE
0  COLEGII de la 

Grupul şcolar indus
trial de transporturi* 
auto Deva sînt a- 
lături de domnul ing. 
Ispas Liviu la greaua 
suferinţă pricinuită de 
moartea prematură a 
tatălui său. Sincere 
condoleanţe. (1866)
0  SOŢIA Emilia mulţu

meşte foştilor colegi de 
muncă şi de facultate, prie
tenilor, vecinilor şi rude
lor care au ajutat-o în mo
mentele de grea încercare 
pricinuite de decesul celui 
care a fost un bun soţ, 

ing. POPA IOAN
(1Ş76)

0  FAMILIA Avram Con
stantin mulţumeşte rude
lor, vecinilor, prietenilor 
cunoştinţelor care au aju
tat şi condus pe ultimul 
drum pe cea care a fost 

AVRAM ELENA 
Dumnezeu să te odih

nească în pace, suflet bun! 
■ . ‘ \  (1444]

0  UN ultim omagiu dai 
partea colegilor de muncă 
de la Autocoîoana Cră. 
ciuneşti pentru bunul co
leg, cel care a fost 

BAtAUCA VAS1LK
.înmormântarea va aves 

loc duminică, 24 ianuarie 
ora 13, în satul Peşterea. 

Dumnezeu să-l ierte!
' (1448]

I FIRMA GERMANĂ „GABOR-REISEN“ , j 
j ' Efectuează, începînd cu luna ianuarie 1993, j 
* TRANSPORT RAPID DE PERSOANE Ia tari- ’ 
| fe reduse şi confort maxim pe ruta: DEVA
" \ I T T R \ r R P P r .    HRTT R R n m T  C T I Î T T H  A I

l
î NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART 

— KARLSRUE — MANHEIM, cu autocare ul- 
% tramoderne, dotate cu aer condiţionat şi cilcuit 
1 video-tv.
j Plecarea din gara Deva, ora V, şi sosire la 
I destinaţie a doua zi. Rezervări de. locuri şi re
{ laţii suplimentare Ia telefon 612331. (1200).
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Nr. 1 in microinformatica de gestiune, 
va oferă pentru informatizarea 
gestiunii firmei Dvs., la cele mai 
reduse preturi, următorul pachet de 
programe:

* Contabilitate
♦Salarii
* Gestiune comerciala
* Dosare analitice
* Gestiunea producţiei
* Mijloace fixe 

Se asigura permanent aduce; rea 
acestora la zi, in funcţie de orice 
schimbare in legislaţia economica. 
Pentru orice relaţii, contactăti 
PentaComp SRL Deva. str.M. 
Eminescu t, tel/fax t 095-611564.

70.000 lei
60.000 lei
70.000 lei
60.000 lei 

200.000 lei
00.000 lei
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