
Nicolaus Olahus — întîiul mare umanist român
Orăştia, puternic cen- 

tru de cultură, cu o tra
diţie consolidată de.a Iun. ' 
gul secolelor, a găzduit 
simpozionul omagial de
dicat împlinirii a 500 de 
ani de la naşterea întîiu- 
lui mare umanist român, 
Nicolaus Olahus. Mani
festarea se înscrie în se
ria de restituiri ştiinţi
fice de suflet pe care şi-au 
propus-o Muzeul Jude
ţean, cu sprijinul Inspec
toratului Judeţean pen
tru Cultură şi al Primăriei 
locale, privind personali
tăţile care s.au ridicat şi 
au trăit pe aceste me
leaguri, evenimentele cul- 
tural.ştiinţifice care' au 
marcat aceste locuri. Şi, 
Orăştia este extrem de 
bogată în acest sens, în- 
cepînd-cu cultura dacilor

liberi, continuînd cu „Pa
lia”, cu Budai Deleanu, 
Viaicu, Mihu, părintele 
Moţa, Bornemisa ş.a., cu 
mulţimea publicaţiilor po
litice, literare, ştiinţifice

cetările arheologice înfă
ţişate, viaţa sa spirituală, 
personalitatea lui ■ Nico
laus Olahus în spaţiul 
culturii româneşti şi eu
ropene.

SIMPOZION OMAGIAL

de la sfirşitul secolului 
trecut şi Începutul celui 
actual.

Simpozionul omagial de
dicat marelui umanist a 
reunit cercetători din cu
noscute centre universi
tare ale ţării (Cluj-Na- 
poca, Bucureşti, Sibiu), 
precum şi cercetători din 
judeţ. Comunicările au 
conturat imaginea Orăş- 
tiei puternic integrată în 
istoria naţională, prin cer-

Intre cercetătorii pre
zenţi remarcăm pe Radu 
Giuceanu, Mihai Mitu 
(Bucureşti), Ştefan Bitan, 
Mihai Gherman (Gluj- 
Napoca), Sabin Bu
ca, Doina Năgler 
(Sibiu), Adela Herban, 
Ioachim Lazăr, Valeria 
Stoian, Maria Basarab, 
Gheorghe Firkzak (Deva), 
Nicolae Adam, Dan Ql- 
teanu (Orăştie). A parti
cipat, de asemenea, dl.

Mircea Homorodeanu, pri
marul oraşului Orăştie.

Tot cu acest prilej, la 
Muzeul de Etnografie şi 
Artă Populară Orăştie a' 
avut loc vernisajul expo
ziţiei „Orăştia, vatră de 
istorie şi cultură” care, 
prin exponate materiale, 
a consolidat imaginea lo
calităţii în istoria poporu
lui român. Un cuvînt bun 
pentru sponsorii acestei 
importante manifestări cu 
caracter de restituire: 
S.G. „Favior“ S.A., S.G. 

Consumcoop, S.G. REATPL 
Orăştie. Pentru acţiunea 
organizată. Muzeul Jude
ţean, prin cercetătorii 
care au iniţiat şi orga
nizat simpozionul, me
rită tot respectul.

MINEL BODEA
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Ea solicitarea Departamentului Trezoreriei S.U.A., * 
toţi cetăţenii americani ce trăiesc în străinătate au I 
obligaţia să declare veniturile obţinute în, afara gra 1 
niţelor: S.UA..

I

I

Potrivit prevederilor articolului 24 din Convenţia " 
de evitare a dublei impuneri, încheiată între Guver- |  
nul României şi Guvernul S.U.A., Direcţia Generală '  
a Finanţelor Publice şi a Controlului Financiar de J 
Stat Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, I 
nr. 30, roagă agenţii economici să comunice, pentru '  
anii 1991 şi 1992, drepturile băneşti plătite cetăţenilor ] 
americani pînă la data de 1 februarie 1993, sub formă ■. 
de salarii, dividende, dobîn zi, comisioane, redevente, I 
pensii şi alte asemenea venituri. Situaţia va cuprinde J 
următoarele date: numărul curent, numele şi p re -i 
numele, domiciliul în România şi în S.U.A., natura J 
venitului plătit, data plăţii, suma brută cuvenită, im- | 
pozit reţinut potrivit legislaţiei române şi suma netă J 

j plătită. I
Cetăţenii americani neînregistraţi ce trăiesc în J 

[ afara graniţelor S.U.A. pot obţine informaţii supli- j 
mentare contactînd : Y.R.S. INTERNATIONAL,/I.N ; J 
C, TPS/950 T.’enfant Piaza, SW/Washington. D C. 20024. |
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Opriţi dram a e c o lo g ic ă !
Am revenit asupra unei 

probleme extrem de grave 
care se revarsă mereu în 
„viaţa cotidiană" şi anume 
aceea a poluării mediului 
ambiant, în speţă a cursu
rilor de apă. Nu întîmplă- 
tor vă supunem atenţiei 
acest subiect, întrucît a- 
peiurile repetate ale cetă- * 
ţenilor, deopotrivă cu cele 
ale mass-mediei, se izbesc 
de „urechile ceruite” ale 
guvernanţilor sau ale in
stituţiilor care sînt îndri
tuite să ia măsuri pentru 
combaterea unor asemenea 
fapte. Am revenit asupra 
acestui sindrom al poluării 
apelor nu numai în urma 
unui apel adresat de mai 
mulţi cetăţeni, ci şi dato
rită pasivităţii legislativu
lui care, decîţivaani, „clo
ceşte”, Eegea Protecţiei Me

diului, sancţiunile prevăzute 
de vechea legislaţie fiind 
departe de ceea ce este 
necesar.

De altfel, semnalam în 
toamnă, într-unul din nu
merele ziarului nostru, ca. 
zul Ş.O. „Siderurgica” S.A. 
Hunedoara care a deversat 
fenol în apele rîulul Cema, 
concentraţia de fenol înre
gistrată depăşind da peste o 
sută de ori limitele ad
mise. Faptul ca atare a fost 

sancţionat cu o amendă de... 
500 de lei.

Recent, într.un răvaş a- 
dresat redacţiei, dl. G.H., 
din Deva ne semnalează 
că „din 22 decembrie 1992 
au început să curgă pe 
Gerna uleiuri minerale, din 

26 decembrie, pe canalizarea 
Devei însemnate cantităţi 
de ulei, motorină, reziduuri 
care formează ,o peliculă 
pe toată suprafaţa apei”. 
„Din 10 ianuarie a.c., de 
la Distileria de gudroane

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag. a 2-a)
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J Dacă întrebi un local* |  
I nic din Bucef cum se I 
* numeşte cîrciumloara de j 
|  sub pădure, de la Buceş- |  
J Vulcan, graniţă a jude- J
I ţului nostru cu judeţul |  

. Alba, o să spună: „La % 
I Cotoncu“, |
|  „De ce ii spune astfel, * 
'  căci pe firmă scrie alt- |  
I ceva ?" — l-am întrebat I 
- pe unul din bătrînii ca- ! 
|  re-şi sorbea în linişte |

î I . !i Cum se mai \

■  |
|  Citiţi în ziarele noastre de săptămina vii-
|  toare

I
• ' 1 v L .

j Mafia in România i! i
Propunere pentru „ ti

! poate intra
Ain
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UH& fie  if-
Viermele către şoim :

.Nici măcar nu ştii să te tîrăşti!“

I berea, intr-o zi de 
J nuarie cu soare mol- I 
|  com. „Pentru că atunci J 
* cînd s-a aşezat aici bu. i 
|  fetul, primul cu care se 1 
J învecina era unul Co- J 
I toncu. Aşa a fost „bote- I 
J zată" C r î ş m a * 
|  Bătrînul Cotoncu e | 
■ de mult oale şi ulcele. „ 
'  Cîrciumloara însă a ră -j

(mas şi probabil va mai J 
m rămîne mulţi ani, per- t 

j petuînd numele unui om I 
I care a avut pentru co. J 
j lectivitate meritul de a |  
I fi trăit în mijlocul ei. * 
J Şi iată aşa se mai poate | 
I intra in istorie. (T.C.) ,
! «

Prizonier urii şi deliciilor 
suburbane, postat, zi mun
că, între ulucii porţii, în
jură trecătorii, îşi resoarbe 
gălăgios flegma, înconju- 
rîndu-se de substanţa mu. 
cilaginoasă izvorîtă din 
propria anatomie. Iar cum 
privatizarea nu-i ocoleşte 
nici pe cei marcaţi de ură, 
şi-a transformat în birt o 
insalubră dependinţă, nu 
pentru că negustorii de al
cool ar fi utili în vreun 
fel, cît pentru că este sin
gurul negoţ care se asor
tează urii, urii profunde. 
Şi de atunci împrejmuirile 
celei mai solare instituţii 
de cultură din istoria lo
cală s-au transformat în 
pisoar public şi loc de 
defecat. Primăria nu se 
implică pentru că dc cînd 
cu „Pisoarul Letiţia” in
stalat în plină promenadă 
urbană, a devenit, după 
celebrul Clochemerle, ad
ministraţia română cu cea

mai înalta experienţă in 
materie.

Cum locul din care ani 
la Tind a  înjurat tihnit s.a 
suprapopulat iar unii mar
tori ar putea devenL > in 
comozi şl, nu în ultimul 
rînd, pentru că nu.şi poate 
înfrînge obi.şnuiţa, con
tinuă să-şi aştepte obiş
nuiţii preopinienţi şi pre- 
opiniente (nu face discri
minări de sex) adoptînd o 
tehnică de înjurat ce me
rită atenţie. înjură duios, 
înjură cu dragoste (!), în- 
văluindu-şi fiinţa intr-o 
aură dc incantaţie so
ră cu religiozitatea. 
Cum n-a reuşit să 
adapteze o tehnică muzi
cală de absorbţie (nas via 
gură) a substanţelor muci- 
lagene cînd decorul nu per
mite, acest tabiet se sus. 
pendă, Invenţia va fi o- 
coliţă, oare, de Premiul 
„Nobel” pentru înjurat ? 
Sau acest premiu se sus
pendă? (T.V )

O ASOCIAŢIA ŞOMERILOR 
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA. 
Sîntem informaţi că s-a format 
Comitetul de iniţiativă pentru 
înfiinţarea Asociaţiei Şomerilor 
din judeţul Hunedoara. Cei ce 
doresc să se înscrie în  această 
asociaţie se pot adresa la telefon 
nr. 616138, între orele 10—17, sau 
direct la sediul din str. 1 Decem
brie, nr. 18, Deva. (N.T.)

O CONCURS. Biblioteca comu
nală Şoimuş, cu sprijinul Biblio
tecii judeţene, a organizat recent 
concursul „Recunoaşteţi persona
jele din poveştile lui loan Sla. 
viei ?"

La întrebare au răspuns e- 
levii clasei a IlI-a a Şcolii gene
rale din Şoimuş. Iată cîşttgătorii: 
Alina Cioroagă, Alina Almăşan, 
Dana Opreau şi Scrgiu Ţindiriş. 
(L.1I., bibliotecar)

. O VIOL. Un recidivist înrăit şi 
fără nici o ocupaţie. Acesta este 
Greuşean Muntean, de 24 ani, din 
Vulcan. Ultima Iui fărădelege a 
fost un viol asupra L.A. din 
oraş. Va plăti, desigur. fV.N.)

O ...DAR POMPIERII ? Dl Tra- 
ian Başiu, primarul comunei Pui, 
are multe of.uri. Consemnăm ţi
nui dintre e le : „Formaţia civilă 
de pompieri, ani la rînd frun
taşă pe judeţ, a fost desfiinţată 
din luna iulie anul trecut. Avea 
garaj cald pentru maşină, ca
meră pentru pompierii care erau 
în tură, dotare bună. De ce să 
apelăm la formaţii civile dc pom
pieri din altă parte cînd aveam 
formaţia noastră ?“ (Gh. I.N.)

O DOSAR PENAL. Pentru tă
iatul materialului lemnos din 
pădure fără a avea autorizaţie se 
întocmeşte dosar penal. Aşa ceva

i s-a întocmit şi lui Viorcl Met. 
tiş, din Val a. (V.N.)

O PREJUDICIU RECUPERAT. 
Intr-o zi, un cetăţean din oraşul 
Lupenl a rămas fără o parte din 
bunurile din locuinţă. La scurtă 
vreme insă ele au fost recuperate 
de la loan C&rămizan, tot din 
Lupeni. El era hoţul, iar pre
judiciu! sc ridica' la aproape 
100 000 dc lei. tV.N.

M M M

•  NOUA ADMINISTRA. 
ŢIE AMERICANA are în 
vedere o revizuire a poli
ticii faţă de fosta Iugosla
vie care ar . antrena o ati
tudine mai dură faţă de. 
sîrbi.

Agenţia Reutcr citează 
mai multe surse de la Casa 
Albă, pe care nu le iden
tifică însă, care au afirmat 
că secretarul de stat VVar- 
ren Christopher a cerut oa
menilor din departamentul 
său să analizeze posibili
tatea bombardării pistelor 
aeriene şi a armamentului 
greu aparţinînd sîibi'lor 
bosniaci, precum şl impli
caţiile relaxării embargo
ului asupra armelor în fa
voarea guvernului musul
man al Bosniei şi Herţego- 
vinei.

Potrivit uneia din a- 
ceste surse, sînt analizate 
toate aspectele problemei ■ 
şi există un consens asupra 
ideii că actuala politică 
americană trebuie schim
bată.

„Ideea (la Casa Albă) 
pare a fi că ori adoptăm 
un roi mai activ, ori Ser
bia va continua să cîştige” 
— a afirmat o oficialitate 
americană citată de Reuter.

> IN CURSUL ÎNTÎL- 
N1RU CU LIDERUL OEP. 
Vasser Arafat, şi alte ofi
cialităţi palestiniene, Vik- 
Ior Posuvaluk, şeful de
partamentului pentru A. 
frica şi Orientul Mijlociu 
din Ministerul rus al Afa. 
cerilor Externe, a _ cerut 
palestinienilor să nu boi
coteze procesul dc pace 
din cauza deportării de că
tre Israel a celor peste 400 
dc palestinieni. El a su
gerat, în context, ca pa
lestinienii să abordeze ne. 
gocierile de pace şi pro
blema celor expulzaţi că 
două chestiuni separate, au 
informat surse diplomatice 

Surse palestiniene au de
clarat că sugestia nu a fost 
acceptată, In schimb li
derul OEP a solicitat gu
vernului rus să facă un e- 
fort in plus, împreună cu 
Statele Unite şi Israelul, 
peniru rezolvarea proble. 
mei palestinienilor expul
zaţi, transmite Associated 
Press, recepţionată de Rom- 
pres.
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REFLECŢIA ZILEJ 

„Nu ne pot răni decît oamenii la care

J.L. Borges

MOZAIC SPIRITUAL I
• V.

•  „E de temut cel care n-are nimic de pierdut**. I
Goethc j

•  „Pentru durerea ta, stai singur, la bucurie chea- |
mă şi pe a lţii ; numai aşa vei avea tovarăşi nefăţar- * 
nici**. |

J N. Iorga .%
* •  „Poţi zîmbi şi iar zîmbi şi totuşi să fii mişel". |
» ’ Shakcspeare *
|  •  „Singurele lacrimi a căror amărăciune e deplină >
* sînt acelea care nu cad pe pieptul nimănui şi pe care •

» nimeni nu le şterge**. î
m; F. de Lameninaât |
î •  „Soarta e o prăpastie în care cădem numai dacă r  
1 privim pFea mult în ea“. I
J L. Blaga ;
|  •  „Oricine crede că viaţa sa proprie sau aceea |
* a semenilor săi nu are semnificaţie, nu este numai * 
I nefericit, ci chiar nevrednic de a trăi". I
î  ■ A. Einstein *

Selecţie de ILIE LEAIIU i

Polenul, ce poate fi con
siderat ca o adevărată mi
nune a vieţii, elementul 
fecundat al florilor, se gă
seşte pe organele bărbă
teşti; ale tuturor plantelor 
cu flori sub forma unei 
pulberi impalpabilei divers 
colorată. Aceste celule ger. 
minative ale plantelor con
ţin forţa minunată a per
petuării Vieţii. Polenul din

cit morcovul, importante 
minerale, mieroelemente şi 
acizi nucleici.

Valoarea terapeutică a 
polenului, ca aliment şi 
medicament total lipsit de 
toxicitate, constă în faptul 
că activează fenomenele de 
regenerare la oamenii care 
îmbătrînesc, permite re
cuperarea copiilor subdez
voltaţi şi previne oboseala

*
•  Gr. Aiexandrescu 

„ciupeşte" şi el societatea 
burgheză prin fabulele sale.

•  Alecsandri s-a inspirat 
din toate sursele avînd o 
muză multilateral dezvol
tată.

•  Măreţia lui Mircea este 
fabuloasă, ea transmlţîn- 
du-se din deal în deal, din 
munte în munte, iar apoi 
pe Olt în jos, pe Dunăre 
pînă la Mare unde este 
transmisă din val în val 
spre toate părţile lumii.

• •  ...după aceea sînt che
maţi şi jandarmii pentru 
a lua un interviu lui Ilie 
Cuţui.*

•  Nerăbdarea poetului 
creşte mereu, vrea să se 
întâlnească cu iubita cît 
mai repede ; semnificativă 
este interjecţia exclama
tivă ,.Ah !“

•  Oamenii se întorc os. 
teniţi de la muncile cîm. 
pului acasă, fără nici o 
poftă de mîneare. abia a- 
pucînd să se culce pentru 
că ştiau că a doua zi tre
buia să o ia de la început.

•  Dragostea în concepţia 
lui Emineseu nu este un 
sentiment de scurtă du
rată ci ţine „noaptea în-

treagă", „ore întregi", „sub 
înaltul, vechiul salcîm", 
cuvîntul „vechi** simboîi- 
zînd că nu este acum pri
ma lor întâlnire de dra
goste.

Emineseu în viaţa perso
nală nu şi-a putut satisface, 
îndeplini dorinţa de a iubi 
din anumite motive,:

ILIE LEAHII

SI
ghemptoacele aduse de al
bine constituie rezerva de 
proteine a  coloniei pe baza 
căreia se cresc în stup, 
In ritmuri accelerate, ge
neraţiile tinere de albine. 
Polenul conţine substanţe 
indispensabile Vieţii : ami- 
noacizi care acţionează 
funcţionarea ficatului şi' 
dezintoxicarea organismu. 
lui ; acizi nesaturaţi şi a. 
cizî graşi nesaturaţi care 
susţin activitatea ficatului 
şi a cordului şi previn in
stalarea aterosclerozei; fer
menţi, hormoni, vitamine 
şi flavonizi, ce contribuia 
la sporirea puterii de - re
zistenţă a organismului. 
Polenul conţine de 20 ori 
mai multă- vitamină A de-

m
Desen de C-TIN GAVRILA

la copii de virstâ şcolară; 
ameliorează irigarea cre
ierului st randamentul efor* 
tului intelectual, regulari- 
zfnd somnul tulburat. în  
acelaşi timp polenul este 
un remediu favorabil pen
tru bolile de malnutriţie 
şi în fenomenele de creş
tere ; regenerează tulbură
rile hormonale atit ia băr
baţi cit şi la fentei; măreşte 
acuitatea vizuală şi frî- 
nează căderea pârului; 
constituie un remediu i- 
deal pentru bolnavi de 
prostată; normalizează func
ţiile intestinale; constituie 
un izvor de sănătate şi vi, 
talitate pentru omul con, 
temporan supus în perma
nenţă efectelor poluării şi 
stresului. Cu circa 30 grame 
de polen (2 linguri rase), 
se poate acoperi necesarul 
zilnic, pentru o persoană 
adultă, de aminoacizi, vi
tamine, şi săruri minerale.

Polenul proaspăt recol
tat de albine şi depozitai 
în faguri se numeşte păs- 
tură, Acest produs natural 
are o valoare terapeutică 
asemănătoare polenului, 
însă de 0 eficienţă mult 
sporită (după unii cerce
tători, de aproape 10 ori) 
faţă de polenul recoltat la 
intrarea albinelor în stup, 
astfel că doza zilnică poate 
fi redusă la cca 10 grame. 
Atît polenul cît şi pâstura 
în asociaţie cu alte pro
duse.îşi măresc efectul te
rapeutic. -

Ing. IACOB TRAIAN

SARABANDĂ

ORIZONTAL: 1) Depozitare a artei 
figurative; 2) Imposibil de reprodus ; 3) 
Veche sursă de energie — Titlu contem
poran de nobleţe — Un plus de rutină 
în vorbirea curentă; 4) Distins prin de
păşirea normelor In vigoare — Plecat la 
cules; 5) Aşezarea lemnelor de jos — Tip
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de anticamere; 6) înfiinţat eu mijloace 
profani — Intră !n componenţa unui port; 
7) lin fel de mie împrumutată de la tine
— Ansamblu tonal realizat în galerii; 8) 
Compoziţie pentru tobă! — Reieşită din- 
tr-o mişcare de rotaţie — Şiret... scurt; 9) 
Codifică formele de plată ; 10) Figură din 
cărţi.

VERTICAL : X) Cîntă din frunză (pl.);
2) Post de lungă dura tă ; 3) Concurent la 
marş — Expresie finală în totalitate mu
zicală — Ordin de transport; 4) Un om 
distins —- Lucru de nădejde; 5) Blocat 
după o acţiune prin surprindere — Acord 
major ; 6) Decor de lagună — Prezentator 
de varietăţi; 7) Varietate de Jac  super ior
— Foaie verde, foaie la tă ; 8) înainte de 
băiet — Concurente la suliţă — Uver
tură la o veche suită ; 9} Maeştri la În
tinsul corzilor ; 10); Paradă de... lux.

- _ VASILE MOLODET

DEZLEGAREA CAREULUI „DOPING"
APARUT i n  z ia r u l  n o s t r u  De

SIMBATA TRECUTA:

1) CĂSĂTORITĂ; 2) AMUŢI — AMAR ;
3) PORI — SPĂ LA ; 4) ACI — A FIŞAT; 
5) C — SABOT — ZA ; 6) IX  — PIRAT
— T ; 7) TELAU —. A LO : 8) ARRTB «* 
PREA : 9) ţpOOl — DOLAR; 10) EXACL
T IT A m

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei î
Alb: Rg3, Dbl, Cgl 
Negru : Rhl, Na4, Cf3, Ch3

Soluţia problemei de

sîmbăta trecută:

1. Dg6 *» orice

2. Dg8 — mat

f. ...T«8

2, Cc6 — mat -

R.A.G.C.L. DEVA
■pe toţi cei care au depus sume de 

bani I„ C.E.C. Deva reprezentind avans pentru 
cumpărarea de locuinţă proprietate personală 
să se prezinte la Sediul R.Â.G.C.L. Deva» ştr. 
Libertăţii nr. 6, pînă la data de 15, 2. 1993, cu 
chitanţele din care rezultă suma depusă la C.E.C. 
în vederea definitivării contractelor de vînzarc- 
c u m p ă r a r e . ^  a ; • ?’ (57)

COOPERATIVA „IIAŢEGANA** HAŢEG 
cu sediul în str. Progresului, nr. 40

Licitează in fiecare zi de luni la orele 12 
următoarele:

•  vînzări de maşini de cusut, maşini de 
tricotat, războaie de ţesut, mobilier etc.

•  închirieri spaţii de . producţie şi comer
ciale. ~

Informaţii Ia telefon 770702 Haţeg. (58)

LOGOJFAN ALEXANDRU GHEORGUE 
Deva, telefon 095/616771 

OFERĂ
•  Reţele Ethernet +  sistemul de operare ( 

LANtastic pentru 300 utilizatori sau LANtastic ) 
Z pentru 2 staţii, la preţul de 100 090 lei.

\--------------- ■ ■

Odată cu finalizarea parţială a unor spaţii 
de producţie din investiţia nouă 

S.C. NAGHI •£ ZSOC
Pune fa dispoziţie următoarele locuri de 

muncă:
•  10 locuri de muncă croitori
•  1 şofer profesionist pentru cursă internă 

şi internaţională
•  director generai, experienţă minimum 5 

ani în funcţie
•  contabil şef
•  inspector personal experienţă minimum

5 ani în specialitate. !
Relaţii fa sediul firmei, din str. M. Viteazu, 

nr. 112 sau telefon 616190. *

CONSILIUL LOCAL DEVA 
în atenţia crescătorilor de animale 
In cvtrsul lunilor ianuarie şi februarie şe, 

vor executa tratamente de combatere a roză
toarelor în culturile de cereale păioase, în vii 
şi livezi.

Acţiunea se va efectua cu personal calificat 
şi se vor utiliza substanţe foarte toxice.

Prevenim pe toţi deţinătorii de animale de 
pe raza municipiului Deva, că în această peri
oadă păşunatul este interzis in aceste locuri.

SC AGROMEC SA DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 10, telefoane 622195, 

621902.
Vinde pentru producătorii agricoli următoa

rele utilaje n o i:
•  grapă disc purtată — GDP—  2,2
•  grapă disc — GD — 3,2
•  cabină tractor UVL — 445 \

i
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(Urmare din pag. 6

Hunedoara s.a deversat fe
nol şl gudron, apele Mu
reşului Julnd un miros în
grozitor".

Ne abţinem de la alte 
comentarii privind implica- 
ţiile acestui sindrom —■
poluarea apelor — asupra 
mediului subacvatic şl Im
plicit asupra omului.

•  IM la Agenţia de Pro
tecţie a  Mediului am re
ţinut clteva date, cu pri
vire la poluare, înregis
trate pe două din rîurile 
din judeţ:

RÎUL CERNA: « ianua
rie — cianură — 0,09 mih. 
grame/litru (limita admisă 
0,01) ; ion amoniu — 12,2 
miligrame/litru faţă de 3 
miligrame/litru adm is; 11 
Ianuarie — cianură — 0,138 
milirrame/litru. de 13 ori 
peste limita admisă; 12 
ianuarie — 0,164 miBgTeme/ 
litru cianură, de 16 ori 
peste admis.

RÎUL MUREŞ: Baraj 
Mintia, 3 Ianuarie; cloruri 
— 340 miligrame/litru faţă 
de 300 admis; Gebnar — 
459 milierame/litru ş! la 
Alba Iulia tot în aceeaşi zi
m  -



(T VlNrtti LIBER

nu e x is tă
Zilele trecute am trecut 

pragul restaurantului-pati- 
serie „Ambasador" din 
Brad, patron dna Leţiţia 
Avram. O unitate model, 
cu un vad bun, prin. nu
mărul mare de consuma
tori, care se siiiit ca la ei 
acasă. Se practică o ser
vire civilizată, amabilă iar 
Concurenţa este loială, prin 
preţurile accesibile de aici. 
,Dna patron are o supărare 
—• de la o 2l  la alta apar 
tot mal multe persoane care 
pun beţe îh roate în acti
vitatea de privatizare. Oare 
nici acum nu se ştie Că nu 
există cale de întoarcere 
iar această formă de co
merţ trebuie sprijinită ? 
(Ai. Jurca —" Brad)

. RĂSPUNS

Doamnei M.M. din Deva, 
cu scuzele de rigoare pentru 
întârziere — Justificată, de 
altfel, deoarece a fost ne
cesară consultarea unui 
specialist, ii oferim urmă
torul răspuns. Avînd în ve- j 
dere că fapta s-a comis îri * 
aniui 1967, în cauză nu se 
mai poate face nimic, fiind 
înlăturată răspunderea pe
nală prin prescripţie, con
form art.' 121, alin. 1 şi art. 
122, litera a, din codul pe
nal. (N.V.)

Mesajul pe care ni-1 tri. 
mite un copil din Slmeria 
de fapt nu ne este adre. 
sat nouă direct. Bl 
speră ca prin noi întrec 
bările şi mai ales dorin, 
ţele pe care singură mama 
nu i le poate împlini să 
ajungă ia urechile tatălui.

Ce vrea de fapt Ion 
Sergiu Beca, în numele 
căruia scrie „tanti V“. Ar 
dori ca cel care îi este 
tată, şi pe care nu-1 cu. 
noaşte, deşi este. tot si- 

•. merian, sâ înţeleagă că 
dintr.o pensie alimentară 
de 400 lei pe lună mămica 
nu-i poate cumpăra prea 
multe. Cum ar putea cind 
doar o .ciocolată costă 240 
de lei ?

Cit îl priveşte pe tată, 
acesta a ameninţat.o pe 
mama micuţului Că, dacă-1 
acţionează în judecată pen. 
tru majorarea pensiei ali
mentare, o strînge de gît. 
Copilul, deşi nu-şi cunoaşte 
tatăl, ştie despre el că e 
„privatizat" şl crede că 
s-ar putea ocupa mai mult 
de soarta lui. Dar pentru 
că n-o face, Sergiu în
treabă : „Eu ce să fac ? Să 

. aştept pînă mă fac mare?" 
Mare oricum se va face. 
Dar de cîte arc nevoie pînă 
atunci ? Sperăm să Inţe. 
leagă acest lucru ş i tatăl 
său! (VAL)

verificat - (egal) 280 lei...
Picurau robinetele , la 

chiuvetele din bucătărie şi 
din baie. Telefon la De
ranjamente, apă, canal... 
din cadrul R.A.G.C.L. De
va. Dispecerul de serviciu 
preia comanda şi avem pro. 
misiunea că „astăzi vine 
specialistul nostru în in
stalaţii". A venit. S-a ui
tat la robinetele care pi
curau, a scris chitanţa nr. 
31863 : deplasare, verifi
care, egal 380 lei. Ă fost 
verdictul dumnealui.

— Dar cu reparatul cum 
râmîne ? — îndrăznim să 
întrebăm.
i — Cumpăraţi-vă garni

turi, rozete, cap de armă
tură .sifoane etc. etc. Cind 
le aveţi am să vin să vi 
le pun... îmi telefonaţi.

— Dar dv. nu aveţi ni
mic în taşca de meseriaş, 
de intervenţii la defecţiuni.

— N-am. Vă rog banii.
Am achitat. Robinetele

continuau să picure.
Cu Totul întîmplător am 

întilnit un prieten. I.am 
povestit necazul. A venit 
în apartament, s-a uitat 
la robinete, s.a apucat de 
lucru şi într.un ceas nici 
un robinet nu mai lăsa o 
picătură. Nu-i specialist, e 
amator. Ba nu, e om 1 Se 
numeşte Nicolae Dineş şi 
este muncitor la Chişcă- 
dava. Chitanţă nu a cerut, 
cum făcuse dl V. Cireş 
(aşa semnează dumnealui, 
de ia R.A.G.C.I- Deva). O 
mică diferenţă... ' ■,

Gh. 1. NEGREA

CONFLICTE
-ţa  Tirnava de Criş, pe 

drumul naţional Brad — 
Oradea, într-o clădire pînă 
mai ieri sprijinită în prop. 
tele, domnii Gheorghe Bul- 
zesc şi Remus Purcel, re- 
prezentînd o societate co
mercială de tipul S.N.C., 
ă a  deschis hanul „la Răs
cruce". X_au deschis fit 
bara legislaţiei în  vigoare 
la timpul respectiv şi in
vestind în dărăpănătura 
respectivă muncă şi bani 
cam cit investeşti într*o 
casă a ta.

Legislaţia în legătură cu 
privatizarea aşezîndu.se pe 
temelii mai solide, proprie
tarul spaţiului şi al tere
nului — primăria Vaţa 
(dar după alte informaţii 
o persoană decedată şi fără 
urmaşi) a dorit să revi
zuiască contractul de în. 
chiriere (Încheiat .fără cla
uze ,pe timp nelimitat şi 
cu o chirie simbolică) şi 
evident să mărească taxa 
pe teren şi chiria pe con
strucţie. Pe de altă parte 
cei dpi asociaţi, ar dori sâ 
extindă funcţionalităţile ha
nului. eu tot ce se pre
tează pe lingă o unitate de 
acest tip. Nu se poate însă 
progresa pe nici o  direcţie. 
Un nou contract de închi
riere la nivelul taxelor ac
tuale şi al pretenţiilor bu
getului local este refuzat 
de proprietarii societăţii 
comerciale pentru că există 
unul fără clauze şi pe tef.

men nelimitat. Iar inten. 
ţiîîe proprietarilor societăţii 
nu se pot materia- * 
lira pentru •  că nu 
primesc autorizaţie de con
strucţie, nefiind clară si
tuaţia terenului.

Asemănător stau lucru- , 
rile în cazul popasului tu
ristic „Nu mă uita” de la 
intrarea' în Baia de Criş 
dinspre Vaţa. Proprietara 
— dna Nuţa Păeşan, care 
a construit localul — a iii* 
vestit aici cu generozitate 
şi ar .mai investi pentru 
dotarea popasului cu noi 
funcţionalităţi. Deocamdată, 
însă, se află în ilegâiitate 
şi cu construcţia deja e- 
xecutată, aceasta nefiind 
autorizată, deoarece nu e 
clară situaţia folosinţei a- 
supra terenului. Pe acesta 
este'proprietar primăria de 
la Baia de Criş, care pre
tinde scoaterea lui la lici
taţie. La timpul respectiv, 
construcţia popasului s-a 
realizat cu acceptul orga 
nelor locale (şi chiar spre 
bucuria lor că se face şi la 
Baia de Criş ceva pe linia 
privatizării), incheindu.se 
chiar convenţie de închiri
ere a terenului.

Situaţii incîlcite, $i nu 
sînt singurele. O rezolvare 
în temeiul legii trebuie sâ 
existe însă şi pentru ele. 
Aşezaţi-vă, domnilor, la 
masa tratativelor şi căuta
ţi*© împreună.

ION CIOCLEI

„LU-KA“
Este firma noii farmacii cc este deschisă Ia par. 

terul Policlinicii cu plată din Hunedoara (în apropierea 
pieţei agroalimentare). Este mereu aglomeraţie fiindcă 
aici se găsesc o gamă mai largă de medicamente de- 
cît în alte farmacii. (S.C.)
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Infractori şi infracţiuni
DERAPAJ, RĂNIRE 

GRAVA, MOARTE

Despre ceea ce înseamnă 
conducere neadecvată pe 
pe un carosabil cu mîzgâ 
ne.ar putea spune pro
babil multe lucruri şi 
Aurel Bîldea din Turdaş. 
Nu de altceva, dar din* 
siil a circulat in aceste 
condiţii în oraşul Simeria. 
Consecinţe:, a derapat,
s-a izbit de o bornă ki
lometrică, s-a răsturnat în 
şanţ, s-a rănit grav, iar 
un pasager a- decedat.

SEZONIERII ERAU 

ŞI HOŢI

Din mai multe locuinţe 
din Grădiştea de Munte 
au început să dispară la 
un moment dat bunuri. 
Se ajunsese ca acestea 
să valoreze 40066 de lei. 
Cercetările au stabilit că 
autorii nu erau alţii de- 
cît Daniel Spînu, Nicolae 
Tur bătu, Manuel Gorjanu 
şi Eleonora Turbatu, pri
păşiţi în localitate ca lu
crători sezonieri. Ei e- 
rau insă polivalenţi.

DOAR DUPĂ CÎTEVA 
ORE

Mare i-a fost mirarea 
lui Viad Ghitera din Hu- 
nedoara cînd o patrulă 
a poliţiei T.F. din Si
meria l-a întrebat de „să
nătate", apoi l-au reţinut. 
De ce ? Pentru că, în
tr-o seară, profitînd de 
neatenţia personalului de 
la Barul „Tosca", după 
închidere'a rămas în lo
cal. A furat bunuri ” în 
valoare de 81606  de lei, 
şi.a mai burduşit buzu
narele cu alţi 56000 şi 
a plecat. Bucuria a «ta
rat cîteva ore. (V.N.)

LUNI, 1 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

e 14,00 Actualităţi •  14,15 Ora de mu. 
zică e  15,00 Preuniversitaria © 15,30 Te. 
leşcoală e 16,00 Civilizaţia montană e 
1630 Festivalul de muzică folk „Om bun", 
1992 © 17,66 Actualităţi e  17,05 Magazin 
în limba maghiară a 1835 Tezaur folclo
ric e 19,00 Sighişoara **- dialoguri me
dievale •  19,30 Desene animate a 20,00 
Actualităţi a 2035 Sport •  20,45 Eveni
ment liric © 22,15 Azi în prim-plan •
23.00 Actualităţi •  23,15 Repriza a treia.

PROGRAMUL II

•  15,55 Recomandări din program •
16.00 TVE Internacional o 16,30 Desene 
animate a 17,60 Veniţi cu nor pe progra. 
mul doi! „A comunica, comunicare" •
20.00 Actualităţi •  20,30 Tradiţii a 21,00 
TVM * Mesager a 21,30 Lumea sportului
•  22,00 TV5 Europe a 22,35 Magazin au. 
to-moto

MARŢI, 2 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

•  7,00 TVM * Telcmatinal •  10,00 TVR 
Iaşi •  1030 Transmisiune directă din 
Tlrgovişte : Intîmpinarea Domnului 4
12.00 Eveniment liric (Reluate) •  13,30
Desene animate « 14,00 Actualităţi •  14,15 
Ora de muzică •  15,00 Preuniversitaria •  
1530 Teleşcoală © 1630 ConvieţuirLma- 
gazin a 17,00 Actualităţi a 17,05 Cabinet 
jaridic a 17,35 Salut, prieteni! (I) a 18,35 
Mari ansambluri folclorice © 19,00 Docu. 
mentar TV * Hrisovul de la Paris a 19,30 
Desene animate a  20,00 Actualităţi a 20,35 
Sport a  20,45 Film serial. „Ocolul Pă- 
mîntului în 80 zile" (Anglia) a 21,45 
Oaspeţi la Festivalul Internaţional „Cer
bul de aur" — Braşov, România — 1992 
a 22,15 Azi in  prim-plan «a 23,00 Actua
lităţi a 23,15 Salut, prieteni ! (li).

— PROGRAMUL > .

a 15,55 Recomandări din program a
16.00 TVE Internacional a 16,30 Desene 
animate a 17,00 Actualităţi a 17,05 Stu. 
dioul de literatură a 18,10 Film serial. 
„Bonanza" a 19,00 Sport.studio a 20,00 
Actualităţi a 20,30 Video-clipuri a' 20,40 
Tribuna non-conformiştilor a 21,00 TVM
* Mesager a 2130 Debile pieţei in eco. 
nomia Capitalei a 22,00 TV5 Europe a 
22,35 Divertisment internaţional.

m ie r c u r i, 3 f e b r u a r ie

PROGRAMUL I

a 7,00 TVM * Telematinal © 10,00 TVR 
Iaşi a 11,00 TVR Cluj a 12,00 Film serial. 
„Din voia Domnului" a 12,50 Worldnet a 
13,30 Desene animate a 14,00 Actualităţi 
a 14,15 Ora de muzică a 15,00 Preuni. 
versitaria a 1530 Tragerea Pronoexpres 
a 16,00 Virata a treia a  16,30 Corul de 
cam eră „Muzica Viya" Ia 45 «le ani de 
activitate a 17,00 Actualităţi a 17,05 Sport- 
Club a 1835 Mondo-femina a 1835 Arhi
ve folclorice a 19,00 Mesaje prin milenii 
a 1930 Desene anim ate a 20,00 Actuali
tăţi a 20,35 Sport a 20,45 Telecinemateca. 
„După-amiază de cline" (SUA, 1975) a 
2330 Azi în prim-plan a 23,30 Actualităţi 
© 23,45 Simpozion, Revistă de literatură 
fi arte

PROGRAMUL II

© 1535 Recomandări din program •
16.00 TVE Internacionă! o 16,40 Teatru
TV. „Caliguia" de Albert Camus a 1830 
Emisiune t e  iimba maghiară a 203# Ac
tualităţi a 20,30 Studioul muzicii de ca
meră a 2130 TVM * Mesager © 2130
Dialog cu edilii Capitalei a 22,00 TV5 
Europe a 22,35 învăţaţi engleza ame
ricană. ■

JOI, 4 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

a 7,00 TVM * Telematinal a 1030 TVR 
laşi a 1130 TVR Cluj a 1230 Film artis
tic. „Mizerabilii" (Coproducţie franco —■ 
Halo — RDG, 1958) a 1335 Desene ani
mate a 14,00 Actualităţi a 14,13 Ora dc 
muzică a 1530 Preuniversitaria a 15,30 
Teleşcoală o 16,00 Repere moldave o 16,30 
Repere transilvane o 17,00 Actualităţi •

1735 Magazin în limba germană a 18,05 
Povestea vorbei o 18,35 Tele-discul mu
zicii populare a 19,00 Spectacolul lumii a. 
1930  Desene animate © 20,00 Acţuali'ăţi 
a 20,35 Sport © 20,45 Film seria!. „Dai. 
las" a 21,45 Reflecţii rutiere 9 22,00 Mi. 
croresital Laurenţiu Cazan o 23,00 Ac
tualităţi a 23,15 Confluenţe.

PROGRAMUL I!

a 15,55 Recomandări din program 4
16.00 TVE Internacional © 16,30 Desene 
animate a 1730 'Actualităţi a 17,05 Ecra
nul a 17,35 Bijuterii muzicale a 17,55 
Convieţuirî.magazin a 18,55 Diamond A . 
wards Festival 1988 (IV) 9 19,30 Stadion 
9 20,00 Actualităţi 9 20,30 Tradiţii 9 21,00 
TVM * Mesager a 21,30 Club SF a 22,00 
TV5 Europe a 22,35 Tineri interpreţi de 
muzică populară.

VINERI, 5 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

a 7,00 TVM * Telematinal © 10,00 TVR 
Iaşi a 11,00 TVR Cluj a 12,00 Film scria). 
„Vîrginie îşi face de cap" a 13,00 Dese©, 
perirea Planetei a 13,30 Desene animate a
14.00 Actualităţi a 14,15 Ora de muzică 4
15.00 Preuniversitaria a 15,25 Teleşcoală 
a 15,50 Tragerea Loto a 16,00 S.O.S. na
tura! a 16,30 Arte vizuale a 1730. Ac
tualităţi a 17,05 Gong î a 17,35 Pr© Pa
tria. Emisiune realizată de Redacţia Emi
siunilor de Radio şi Televiziune din. Mi
nisterul Apărării Naţionale a 18,35 Melo
dii ponularc a  19,00 Cultura în lame m .

19.30 Desene animate a 20,00 Actualităţi 
a 20,35 Sport a 20,45 Film serial. „Destinat 
familiei Iloward" a 21,45 Meridianele dan
sului a 22,15 Az» în prim-plan a 20.00 Ac
tualităţi a 23,15 Magazin cinematografic, 
a 0,15 Întâlnirea de la miezul nopţii.

PROGRAMUL II
a 1535 Recomandări din program ©

16.00 TVE Internacional a 1630 Desene 
animate a 17,00 Actualităţi a 17.05 Sport, 
magazin a 18,00 Emisiune în limba gerrna- 
nă a 19,00 Concertul Orchestrei Naţiona
le Radio a 21,00 TVM * Mesager a  2130 
Viaţa spirituală © 22,00 TV5 Europe’ 4  
22,35 Muzica pentru părinţi.

SÎMBÂTA, 6 FEBRUARIE iV''

PROGRAMUL 1;
•  9,00 Bună dimineaţa.- de la Iaşi i  •

10.00 Actualităţi. 9  10,10 Ba da, ba na! a
11.00 Film serial pentru copii. „SamM
(SUA) © 11,30 Tradiţii a 12,00 Alfa şl o . 
mega a 13,00 Opere oferite de Fundaţia 
„Brambach" a 14,00 ORA 25 — TRANZIT 
— TV Din sumar: Desene animate. „Den 
Coyote şi Sancho Panda (ora 14,15) 
a Kugby (ora 16,00) Franţa — Scoţia. 
Transmisiune directă de la Paris a Film 
serial (ora 18,00): „Povestiri ctt final ne
aşteptat" (Anglia, 1986) a Teleenciclop©. 
dia (ora 19,15) a Film artistic (ora 21,00) : 
„In umbra viselor" (Australia, 1989) a 
Concursul emisiunii * Topul muzical ea . 
ropeân al săptămînii a Film serial (ora 
23,00): „Trandafirii sînt pentru cei bo
gaţi" (SUA, 1987). f

PROGRAMUL II
a 15,55 Recomandări din program' '■ 4.

16.00 TVE Internacional a -.16,30 Desene 
animate a 1635 Actualităţi a 17,00 Maeş
trii artei coregrafice a 18,25 Film artistic, 
„Ursul şi păpuşa" (Franţa, 1969) a 1934 
Video-clipuri a 20,00 Actualităţi a 2034 
Jazz-magazin a 21,00 TVM * Mesager a
21.30 Studioul muzicii contemporane a
22.00 TV5 Europe a 2235 Varietăţi inter
naţionale.

DUMINICA, 7 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
a 930 Bună dimineaţa! a 10,00 Aciua, 

lităţi a 10,10 Ping, pong. Magazin diştrac. 
tiv a 1L00 Film serial pentru copii-. „A- 
venturile lui Black Beauty" (Anglia, 1972) 
a 1135 Avanpremieră TV 9 11,30 Viaţa 
satului a 13,00 Lumină din lumină a 14,00 
Actualităţi a 14,10 Video-magazin a 1630 
Pompierii vă informează! a 17,00 Laurep. 
ţii Premiuţui Nobel pentru literatură: 
William Faulkrfer a 17.30 Convo-Mri da 
duminică a 1830 Amintirile unui major, 
dom. Emisiune de varietăţi a 19,00 Film 
serial. „Dallas" a 20,00 Actualităţi 4 
2035 Film artistic. „Superman II" (SUA, 
1980) a 22,40 Duminica sportivă a 233# 
Actualităţi a 23,15 Maeştrii teatrului ro» 
mânesc.

PROGRAMUL
a 15,55 Recomandări din program •  

1630 TVE Internacional © 1630 Desen© 
animate •  17,00 Actualităţi •  1735 Sera, 
ta muzicală TV a  19,30 Oraşe şt civiliza, 
ţii a 2030 Actualităţi a 20.30 Pop.club •
21.30 Conce-tinn 9 22,00 TV5 Europe •  
2235 Mondo musica.



P a ir  4 CtVIMUI IJBLR

• ' ANIVERSARI

•  LA aniversarea celor 
-17 ani, un buchet de flori.
sănătate, fericire şi un sin-' 

'cer „La mulţi fini !“ îi 
urează dragei lor Tatiana 
Tomiue părinţii Elena şi 
Mihai, sofa Mitiaela şi cum
natul Feri. (1320)

•  LA m uiţi ani, m u l t  
hOFOc şi sănă ta te  m am ei 

.noastre Florica Şandor, cu
ocazia zilei de naştere. Lu- 
ciea, Rodica, Dorn, Erno 
şi nepoţii. (1964)

V IN /.A R I
CI MI* \R  \R l

•  VlND cazan încălzire
centrală, nou. parbriz Aro 
Diesel. Tel. 660136. (1695)

•  CUMPĂR teren pe ma
gistrală (zona IPSRUM), 
vînd pian vienez placă 
bronz, fabricat 1821. In
formaţii tel. 620091, . orele 
16—20 : (1705)

•  VÎND locuri construc
ţie în Băcia, 2800 mp la 
şoseaua naţională şi 4900 
mp. Informaţii Deva, tel. 
612703, orele 18—20. (2026)

•  VÎND apartament 2
camere, bloc 23 A, sc. C, 
ap. 40, bdul Bălcescu. De
va. Informaţii — sâmbătă, 
30 ianuarie 1993. (2035)

•  VÎND Mercedes 200 D, 
tip Cobra, pentru piese 
de schimb. Tel 617662.

(20501
•  VlND Mazda 626 a.

variată. Tel 730757- între 
orele 18—21. (1992)

•  VÎND microbuz Ford 
Transit, pe benzină, în
matriculat, stare excepţio
nală şi 36 pereţi beton cu 
tîmplărie nouă. Tel. G11856.

■; . ' (1931)
•  VlND video player 

Goldstar, telecomandă, sta
re perfectă Tel. 626291*

. (1683)
•  VlND apartament 2

camere, etaj 2, central. De
va tel. 615424. (1954)

•  VlND apartament 2
camere, vDeva, str. Scări
şoara, bl. 16, ap. 51, et. 2, 
sc. 3. - (1697)

•  VlND piese. BMW 320.
■Informaţii Brad, tel. 95/ 
650662, (1694)
• •  VlND garsonieră con
fort I, Dacia, 1)1. 80 et. 3. 
Tel. 629184. (1669)

•  CUMPĂR' -şilingi, aus
trieci. Tel. 619288, după 
Ora 16. (1793)
■ •  VlND o pereche boi,
6 ani, 30—40 oi, mînză 3 
ani, gestantă 8 luni. Infor
maţii corn Balşa, sat Po
iana, nr. 84. (1686)

•  VÎND plug 2 brăzdate
şi cositoare pentru tractor 
.Fiat, preţ convenabil. Igna 
Emil, Homorod, nr. 162, 
|ud. Hunedoara, sau tel. 
628125. (1687)

•  VlND Fiat 124. Deva
tel. 618228, după ora 20, 
negociabil. (1686)

* V|ND fin, cantitate ma
re, preţ negociabil. Infor
maţii Deva, tel. 626865

: (1690)
•  FOTO CENTRAL DE

VA, str. A. Mureşan, nr.
£ (lîngă Casa. de cultură), 
(primeşte în consignaţie o- 
biecte vechi : obiecte de
corative, argintărie, statue
te bronz, antimoniu, sti
clărie, combinaţii sticlă 
metal, porţelanuri de mar
că, efecte militare, decora
ţii şi medalii, monede din 
argint sau bronz, ceasuri 
.vechi de buzunar, pendule, 
curiozităţi, aparate foto 
vechi sau noi. accesorii.

(1926)
•  VÎND laborator com

plet pentru producţie su
curi şi sifoăne 4- 5Q lăzi

cu sticle. Tel. 0924/34144. 
0924/27617. (1951)

•  VÎND casă. anexe gos- 
•podăreşti, în foarte bună 
stare, grădină în Totia. (5- 
km de Simeriă). Tel. 624917

(1928)
•  VlND urgent Wartt-

burg, stare perfectă,, fa
bricat 1988, Orăştie, str. 
Gării, 71 (1908)

•  VrÎND punte spate Da
cia 1300, cutie viteze fran
ţuzească pentru Ol tei t. Tel. 
629751. (1943)

•  VÎND urgent Alfa
Romeo, caroserie Mercedes 
pentru piese schimb, mo
liei 1974 cu accesorii. In
formaţii 617531, după ora 
17. (2049)

•  VINDEM rulotă pen
tru comerţ, fabricaţie Ger
mania, înmatriculată, ve
chime 6 ani şi maşină u- 
niversală pentru prelucrat 
lemn cu abricht şi circu
lar. Tel. 619530. (1906)

•  CUMPĂR apartament 
2—3 camere, etaj I—II, zo
nă centrală. Tel. 627486.

(1921)
•  VÎND valută Deva

-tel. 614113. (1702)
•  VÎND porc de 170 kg.

Deva. str. N. Bălcescu, nr. 
171, tel 621820. (1703)

•  QUASAR ELECTRO
SRL vinde televizoare co
lor Megavision şi Samsung. 
Deva tel. 611261. (2061)

W W W JVW W JVW VW AŞ
•  S.C. „Ardelean" 

vinde următoarele : 
frigidere, maşini de 
spălat, maşini de cu
sut. detergent 286 lei, 
hârtie igienică 49 lei- 
buc., încălţăminte, za
hăr, margarina, apă 
minerală şi alte pro
duse. Informaţii şi 
ofertă la magazinul 
„Ardelean", str. Ho. 
ria, nr. I72t telefon 
618879. Cumpărăm spu 
închiriem apartament 
parter sau casă. In 
toate oraşele din fără.

(1894)
•W .V .W .V A W .V A V .V .

•  VÎND autocamionetă 
Mercedes 3 tone, dubă a. 
luminiu, posibilităţi re
frigerare. Tel, 612585.

- ' (1716)
•  VlND garsonieră con

fort X. centru. Tel. 716399, 
după ora 18. (1328)

•  VÎND apartament 2
camere, zona Micro .5 (în 
spatele Comtinuilui). In
formaţii Hunedoara, Rîn- 
dunicii, -bl. 3, ap. 26, et. 2, 
între Orele 10—14. (1331)

•- VÎND apartament 2 
camere, str. Mureşului, 12 
(lîngă patinoar) şi mantou 
nutrie ,bej nou, mărimea 
46. Informaţii tel. 711775.

(1332)
•  VÎND pianină. piese

maşină Fiat 1100 D. Tel. 
615243. (1714)

•  VÎND apartament 4
camere, ultracentral, O- 
răştie, plata in valută sau 
lei Tel. 618077. (2067)

•  CUMPĂR autoturism
înscris Opel — Audi, cu 
motor defect Deva, telefon 
625508. (1459)

OFERTE 
DE SERVICII

' •••♦ ♦■* * ;* * • * * »» # « * ♦  ♦ *7,
•  S.G. COMTOURI-

NEX SRL SIMERIA 
angajează urgent spe
cialist în panificaţie. 
Te!. 660575. (1692)

•  S-A deschis fri
zerie în Deva, lîngă 
Sala Sporturilor (în 
spatele centralei termi
ce). Preţuri reduse cu 
50 la sută, servire i. 
reproşabilă, program 
zilnic. 9 -19, duminică 
8—12. (2037)

***************************

•  INSTRUCTOR autori
zat predau curs rapid la 
şcoala de şoferi amatori. 
Tel. 621135. (1701)

•  FARMAC1F, veterina
ră particulară, în Tebea.

(1899)
•  CAUT urgent femeie 

pentru îngrijit copil (1 an 
şi 8 luni). Deva, Împăratul 
Traian. bl. 13, ap. 10.

(1704).
•  PREDAU ore de mate

matică, clasele V—VIII. In
formaţii tel. 618202. (1698)

•  SC PRESTSERV TA-
NIGECO SRL DEVA exe
cută următoarele lucrări: 
instalaţii încălzire centra
lă, cazane, pe gaz şl căr
bune, instalaţii sanitare, 
confecţii metalice. Relaţii 
la tel.' 616772. (1673)

•  ANGAJAM ur
gent contabil şef — 
studii superioare, con
tabil — studii medii. 
Informaţii tel 0956/ 
12747. ' (2048)

•  TINERI căsătoriţi, am
bii salariaţi, îngrijim bă- 
trîn(ă), cu condiţia cedării 
apartament în Deva. Supor
tăm orice cheltuieli, inclu
siv decesul. Tel. 615407.

(1700)
•  STUDENT MATEMA

TICA şi absolvent curs 
„utilizator calculatoare" 
caut serviciu în domeniu. 
Tei. 622230. (2070)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie 
şomer, pe numele Simoh 
Camelia. Se declară nulă.

■ ' (1715)
•  PIERDUT legitimaţie 

veteraft de război 181132, pe 
numele Miclâuş Avram. Se 
declără nulă.

•  PIERDUT certificate 
calificare operator prepâ-

• rator şi zidar izolator pe 
numele Căldăraş Liliana. 
Se declară nule. (1948)
' •  PIERDUT autorizaţia 
nr. 2935, din 4.03.1991, emi. 
să de Prefectura judeţu
lui Hunedoara, pe numela 
Dăniloi loan. Se declară 
nulă. * (1949)

•  PIERDUT carnet şo
mer 4330, eliberat de For
ţele de Muncă Hunedoara, 
pe numele Bone Maria. Se 
declară nul. (1323)

•  PIERDUT carnet stu
dent, eliberat de Faculta
tea de Inginerie Hunedoa
ra, pe numele Hurnezan 
Alexandru Codruţ. Se de.

.> clară nul. .. (1324)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament'
proprietate, 2 camere, O- 
radea cu apartament De
va. Tel. 622082. (1963)

•  CEDEZ cpntracţ gar
sonieră confort 1 plus Da
cia 1300 pentru apartament 
3—2 camere. Relaţii tei. 
626414, întră orele 15—19.

(1680)
•  SCHIMB apartament

2 camere, confort redus, 
proprietate, etaj I, zona tea
tru Hunedoara, cu similar 
sau garsonieră Deva. Re
laţii tel. 622348. (1965)

•  SCHIMB apartament 
4 camere, cu două aparta
mente a două camere. In 
formaţii-la tel. 629716

(1672)
•  SCHIMB garsonieră 

central cu apartament 2 
camere central. Deva tel. 
616415, după ora 16. (2069)

•  SCHIMB apartament
2 camere cu două garso
niere sau o garsonieră con
fort I. Tel. 628076, sau 
621331, (2068)

ÎNCHIRIERI
•  CAUT pentru închi

riat apartament 3 4 ca
mera, nemobilate pentru 
locuit cu plata anticipat. 
Tel. 618619, (1859)

•  ORGANIZAŢIA UMA
NITARA „MEDECINS d u  
MONDE" caută pentru în
chiriat un apartament de 
3 camere, semi-mobilat, cu 
telefon. Deva tel 613871.

( 1914)

COMEMORĂRI

- •  S-AU scurs 6 luni 
de tristeţe amară, de 
cînd soarta nemiloasă 
a răpiţ dintre noi pe 
cel care a fost tată si 
sol

IONEL TOMICI
de omenie aleasă, bu
nătate, cinste şi dia- 
goste, împrj'ină ru fii
ca noastră

KEBECA TOMICI
lăsînd în suflet şi ini
mă multe lacrimi şi 
dor. Chipul lor ne va 
râmîne veşnic in ini
mile n j  istre. Marta, 
Neîi, ! 3 Vela. (1674)

•  SOŢIA Vaier ia şl 
copiii amintesc celor 
care l-au cunos :ut ţ e

TRAIAN MANAŢE

că în 31 ianuarie se 
împlinesc şase luni de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna dragul 
lor soţ şi tată. Dum
nezeu să-l odihnească !

(1957)

•  GU profundă du
rere, nemărginit dor 
şl lacrimi, amintim că 
se împlinesc şase luni 
de cînd scumpul nos
tru soţ şl tetă

GR1GOREIRANŢUZU

din Brad, ne-a pără
sit pentru totdeauna, 
lăsindu-ne nemîngî- 
iaţi pentru restul vie
ţii. Spţiâ Valeria şi 
fiul Oyidiu. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace! (1689).

•  AU trecut şase luni 
de dor şi lacrimi de 
cînd draga noastră

CATINCA
GIIERGHINESCU

de 38 ani, soţie, ma
mă, soră, cumnată şi 
mătuşă, a plecat din
tre noi, lăsîndu.ne ne- 
mîngîiaţi. Comemora
rea va avea loc astăzi, 
30 ianuarie 1993, la 
Biserica Ortodoxă din 
str. A. Iancu, din De
va. Odihnească-se în 
pace f (1717)

•  SOŢIA, copiii, nepoţii, 
fraţii şî cumnaţii anunţă 
împlinirea a şase luni de 
cînd nc-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a fost 
şi rămîne

VASILE b o p c e a n
Dumnezeu să-l ierte şi 
să-l Odihnească în pace 1 

(1714)

DECESE
•  SALARIAŢII Grupu

lui şcolar minier Deva sînt 
alături de profesorul Ia-- 
coboni Cornel Ia decesul 
mamei sale, transmiţîndu-i 
sincere, condoleanţe. (1707)

\  PIANO-BAR IN MIJLOCUL BUCUBEŞTIULUI

Piano-barul „Carioca — Club Prive", situat pe 
bd Dacia la nr. 97, este amenajat după toate canoa. 
ncle genului şi aminteşte foarte tare de filmul „Coc. 
kteil" cu Tom Cruise, prin ambianţa, lumini şi mul
ţimea de sticle, shakcr.e, pale colorate, şi cei doi bar
mani tineri şi vioi. La inaugurare au fost prezenţi 
Dan Pascariu, directorul BRCE, tot afişul NPL, Oc- 
tavian Andronic, redactorul şef al „Libertăţii" şi 
proaspăt consul onorific al Uruguay.ului, Mihai Ta- 
tulici şi Radu Coşarcă, Mihai Cârciog, preşedinte al 
fundaţiei „Expres", Mircea Dinescu, încă preşedinte al 
Uniunii Scriitorilor, Sandu Felg, directorul general al 

firmei „Bucureşti.Berlin", actorul Mircea Diaconu, com
pozitorul Adrian Enescu, regizorul llose Ovidiu Paş. 
tina şi multe alte celebrităţi bucureştene. La pian 
a cîntat Johnny Răducanu şi, în fiecare joi de acum 
înainte, va avea loc „Jass-sessions”. de. jazz-alive. Jo. 
ia viitoare va fi prezent saxofonistul Garbis Dedelan. 
Barul este deschis zilnic de la 12,00 Ia 3,00, de la O. 
ra 20,00, începînd programul muzical asigurat, în 
principal, de Bogdan Olărescu. Cei caro doresc să 
mănînce ceva, pot servi budinci, sufleuri şi clătite 
calde, preparate „ca la mama acasă".

Organizează excursii: *
•  Polonia — Varşovia — plecare în fiecare | 

luni. Preţ 13 700+20 DM.
•  Ungaria — luni — vineri. Preţ 5750 Ici.
•  Germania — transport persoane : Nurn- 

berg — Stuttgart, în fiecare vineri.
•  Egipt — croazieră pc Nil, obiective tu

ristice cu vizitarea piramidelor. Preţ 230 000 Iei
Intermediază obţinerea de vize turistice pe 

bază de invitaţie (chemare) pentru Franţa, Ita
lia, SUA, Canada, Grecia.

Procură bilete de avion dus-întors cu plata 
in lei sau valută pentru orice destinaţie ex 
ternă. (59)

SC U A B TR/VDING SRL

Cu sediul în Deva, str. M. Emineseu, nr. 48B
Vinde en-gros un bogat sortiment de ţigări:
•  Assos —  325 Iei
•  LM — 394 lei
•  Kent — 699 lei
•  Monte Carlo — 291 lei
•  Parisienne — 249 lei
•  BT — 177 lei
Adaos comercial 5 la sută.
Orar : Luni — sîmbătă 9—17. (230)

SC SARMISMOB SA DEVA .
Închiriază zilnic AUTOMACARA tip AMT 

12,5 tone pentru diferite lucrări de încărcărî- 
descărcări contracost. Informaţii suplimentare 
la telefoane : 627900 şi 627869. (232)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „AGROTUR* 
SRL DEVA — ŞOIMUŞ

Vinde agenţilor economici şi unităţilor co
merciale, prin depozitul de Ia baza de agre
ment Şoimuş (Camping), la preţ şi cu adaos 
comercial mic + ii ■

•  Portocale — 220 lci/kg
•  Ţigări Assos — 345 lei pachetul _
•  Ţigări Royal — 300 Ici pachetul
•  Alte produse din import
Doritorii se pot adresa direct la Baza Şoi- 

mus sau pot comanda produsele la telefon 
668189 — Şoimuş. . (226)

CONSILIUL LOCAL GEOAGIU 
A N U N Ţ Ă

In conformitate cu Hotărîrca nr. 62/27. 11. 
1992, Consiliul Local Geoagiu scoate Ia LICI
TAŢIE

In data de 18 februarie 1993, ora 12
•  SALUBRIZAREA SI ÎNTREŢINEREA 

ZONELOR VERZI ALE COMUNEI GEOAGIU, 
(Geoagiu-rSat şi Geoagiu-Băi).

Relaţii la sediul Consiliului Local Geoagiu, 
telefon 101.
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