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COMISIA ELECTORALĂ 
a Circumscripţiei nr. 28 

Bunila

Reaminteşte alegătorilor 
din comuna Bunila că, po
trivit Hotărîrii Guvernului 
nr. 780^1992, în ziua de 7 
februarie 1993 au loc a- 
legeri locale pentru alege
rea primarului comunei.

Invităm alegătorii să se 
prezinte la secţiile de vo
tare pentru a.şi . exercita 
dreptul de vot. Secţiile de 
votare sînt deschise Intre 
orele  f!—21 .

■  „UNGARIA se consi
deră înşelată. Occidentul a 
luat Ungariei două treimi 
din teritoriu, apoi a zvîr- 
Ht ţara pradă ocupaţiei so. 
vietice în 1945 şi 1956, iar 
acum, nu îi mai pasă de 
democraţiile ce se zbat în 
Europa Răsăriteană" — a 
declarat premierul ' ungar 
Jozsef Antall, într.un inter, 
viu acordat cotidianului 
britanic „Financiar Times".

Primul ministru ungar a 
apreciat drept „deosebit de 
întristător modul nehotărît 
şi incoerent în care Occi

dentul tratează războiul din 
Iugoslavia", Ungaria este 
neliniştită deoarece ..400 000 
de maghiari din Voivodină 
sînt ameninţaţi cu purifi
carea etnică, în timp ce 
două milioane de ma. 
ghiari din România şi alţi 
600 000 din Slovacia au â- 
|uns în punctul de aprin
dere al tensiunilor", a sus
ţinut Antall.

Corespondentul cotidia. 
nului' britanic Nick Dea. 
ton a calificat aprecierile 
premierului ungar astfel • 
„Această imagine" sumbră 
reflectă pesimismul pro. 
fund şi foarte maghiar al 
primului ministruv

■ ■  SITUAŢIA ŢIGANI
LOR în Europa a constituit, 
lin punct al ordinii de zi 
a actualei sesiuni ă Adu
nării Parlamentare a Con
siliului Europei de ia Ştrăs- 
bourg, motivaţia oferită pen
tru dezbatere fiind, în prin. 
cipal, aceea că la fel că şi 
în trecut, în prezent aceas. 
tă etnie este tratată " de. 
scori cu intoleranţă şi se 
află în general într.o şl. 
tuaţie socială şi economică 
nefavorabilă. Aici, S-a_ vor
bit chiar de „un popor ui. 
tat‘‘ in sensul că este „ui. 
tat“ în a i se recunoaşte 

statutul unei minorităţi „ne. 
teritoriale", dar cu o cui. 
tură şi tradiţie proprie.

■  PREŞEDINTELE PAR. 
LAMENTULUI din aşa- 
zisa republică nlstreană, 
Grigori Mărăcuţă, a afirmat 
că demisia liderilor foru. 
lui legislativ de Ia Chişi. 
nău „va destinde atmosfc. 
ra relaţiilor dintre Chişi. 
năp şi Tiraspol". El suşţL 
ne că „politica uniformă 
proromânească a conduce, 
rn parlamentului Moldo, 
vei nu a contribuit la dia. 
log". Cu toate acestea, fn. 
să, liderul aşa-zisului par
lament susţine că este im. 
posibil ea relaţiile dintre 
Chişinău şi Tiraspol să re. 
vină la forma Iar iniţială. 
După părerea sa, un corn. 
promis în. ce priveşte con. 
strucţia pe baze federale a 
republicii ..ar fi pe deplin 
posibil, susţine agenţia L. 
tar.Tass.

S-a încheiat prima lună 
a lui 1993. Rezultatele Sn 
plan economic şînţ . 3no- , 
deşte. Nici nu puteau’ fi 
spectaculoase. Primele trei 
zile ale începutului de an 
au fost nelucrătoâre. Au 
venit apoi două sărbători 
religioase — 6 şi 7 ia
nuarie —, ani mai avut 
patru sîmbete şi patrii 
duminici libere şi iată 
că luna ianuarie, , mâi 
mult decît ' decembrie, a 
înscris cu ceva peste O 
treime din numărul său 
de zile la capitolul „pâ- 
uză în muncă". : ;

Apoi au mai fost şi 
cîtevâ zile cu tempera
turi foarte scăzute, caro 
aii dereglat o serie de 
procese productive, iar 
blocajul financiar — încă 
destul de pronunţat — â 
pus capac lă toate. • 

însă nu doar aceste e- 
lemente au determinat 
volumele atît de reduse 
ale producţiei materiale, 
ci şi insuficienta angajare 
în muncă, indisciplina 
tehnologică, minima res-

DE STAT -  TERMEN DEMODAT
ponsabilitate pentru ceoa 
ce trebuie făcut. „Dle, 
ne spunea deunăzi un fost 
director într-o impor
tantă Unitate industrială 
a judeţului, înainte de 
revoluţie măcar aveam 
un plan de producţie. 
Gă-i spunea de stat n-are 
Importanţă. Dar ştiam 
ce avem de făcut. Ţln- 
deam spre o ştachetă, ’.Gă 
nu 6 depăşeam, ori nici 
nu ajungeam la ea, de 
asemenea este altceva. 
Insă he trudeam să fa
cem .cit’mai mult. Acum 
nil mai sînt planuri de pro. 
ducţie date de sus, deşi 
întreprinderile sînt tot 
ale statului, ci programe 
stabilite de către fiecare 
unitate în parte şi apro
bate, de organismele tu 
telare. Eu n.am fost 
schimbat din funcţie, ca 
atîţia alţi directori, de că
tre revoluţionarii sindi
calişti, ci am ieşit la peri- 

■ sie. M.am înţeles bine

eu oamenii, am avut re
zultate pozitive împre
ună. Merg şi acum cu 
plăcere în unitate. Dar 
mă doare sufletul cînd 
aud că realizează ceva 
mai puţin de jumătate 
din producţia lui 1989.

O B S E R V A T O R

De ce ? îşi fac programe 
exagerat de lejere, în 
schimb eer toţi . salarii 
mari. Nu cred că e bine". 

De bună seamă că nu 
e bine. Cu atît mai mult 
eînd esta vorba despre 
produse indispensabile e- 
cbriomiei naţionale, cum 
sînt cărbunele şi mine- 
reurile — ca să le no
minalizăm pe cele mai 
importante din judeţul 
nostru. Sigur, nu mai 
există în unitatea econo
mică plan -de stat şi

poate că nici nu mai 
este nevoie de aşa ceva 
—, însă * programul de 
producţie pe care şi-l 
stabileşte Întreprinderea 
nu trebuie să fie unul 
minimal, formal, ci să 
acopere cit mai bine şi 
mai eficient pentru ţară, 
pentru oameni, capacita
tea tehnică a Întreprin
derii, disponibilităţile de 
inteligenţă şi de angaja
ment ale colectivului, re
laţiile de cooperare şi 
întrajutorare cil parte
nerii. '.‘i . i -/:v;h:-v ---

Nu vrem să dăm lecţii 
cuiva şi nu ne îndoim 
eă directorii întreprinde
r i l o r — mai vechi sau 
mai noi, oameni cu pre
gătire si experienţă - 1- 
nu cunosc aceste proble
me. Numai că unii aş
teaptă încă indicaţii — 
de unde ? —, alţii sînt 
exagerat de indulgenţi cu 
oamenii din subordine, 
din cauza căldurii foto

liilor mŢffiăgeriale, iar o 
parte' se gîndesc măi 
mult la propriile Interese 
şl mai puţin la cele ale 
colectivelor pe care le 
conduc, eludînd legi, ho- 
târîri, regulamente. Ar 
vem şi noi exemple de 
toate genurile în judeţ. 
Deîspre unele ziarul nos
tru a scris, au făcut chiar 
obiectul unor cercetări 
penale.

Sînt şi conducători de 
întreprinderi cu . respect 
si , ‘ răspundere pentru 
munca lor şi pentru bi
nele ţării, care conduc 
dinamic şi înregistrează 
rezultata pozitive, care 
nu fac joc politic, nu-şi 
încovoaie spinarea în faţa 
nimănui, decît numai, 
fortuit, a sistemului e- 
conomic precar, care-şi 
găseşte greu pistele de 
redresare, de aşezare 'pe 
coordonate eficiente.

Pentru dumnealor — 
tot respectul, întreaga 
consideraţie.
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Respectul cuvenit vîrstnicilor!

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

„Am venit la redacţie să 
vă spun ceva cu totul nou 
şi neaşteptat - şi să vă-rog 
să inseraţi chiar in pagina 
Sntîi bucuria mea. De cu. 
rînd ani călătorit cu auto
buzul pe ruta Hunedoara 
— Deva. Era aglomeraţie. 
Şe ocupaseră toate locurile. 
Mare’ mi.a fost mirarea 
cînd mai mulţi elevi 
navetişti s-au ridicat şi 
mi.au cedat scaunul..." Nu. 
nu vă grăbiţi să vă bucu
raţi, stimaţi cititori. Tex
tul din ghilimele exprimă 
doar'O dorinţă. O dorinţă 
neîmplinită a multora din
tre noi. Din păcate, pe a. 
ceaştâ rută nu le este daţii 
vîrstnicilor o asemenea sur
priză. De altfel problema 
respectului faţă de semeni 
şC mâi ales a unor tineri 
faţă de omul vîrstnic ne.o 
punem tot 'mai * frecvent. 
Gîţiva dintre cei care au 
fost martori ai unor com
portamente bizare, greu de 
înţeles, din partea unor ţi. 
nari, ne-âu povestit întîm- 
plări prin caro au trecut, 
dialoguri nedorite, obrăz
nicii din partea unor „co- 
pii"; (pe«tru el copii încă, 
fiindcă âu crescut sub o. 
chii lor).
‘ „Pe la ora două din 
noapte, povestea dna Z.B. 
din Deva — m.am trezit 
într.un infern. Dincolo de

peretele camerei, la vecini, 
se auzeau'- zgomote asurzi
toare ; casetofonul dat la 
maximunyera secondat de 
bătutul tactului într-o tobă 
probabil improvizată, în
jurături şi strigături, răc
nete, cuvinte ce nu pot fi 
redate de un om cu bun 
simţ. Oara astfel înţeleg •. 
tinerii de azi şă se distreze? 
Mi-am permis şa sun şi să 
le atrag atenţia C ă  sîntem 
oameni în yîrstă, bolnavi 
şi că avem nevoie de li. 
nişte. Care credeţi . C ă  a 
fost răspunsul ? „Dacă eşti 
bolnavă, du-te la spital!“

- Altă Inţîmplate. data 
aceasta la sat. într.un sat 
situat pe. traseul Deva" — 
Brad. Acolo" unde nu de 
mult copiii deşcoală sa
lutau cu respect pe oricare 
om matur," chiar dacă era 
doar oaspete ăl locului. ,jA- 
cum tinerii şi şcolarii nu -

mai dau respect, bătrînilor 
— povestea septuagenara 
M.A. Aveam într-o1 zi de 
duş" o plasă, cu cumpără
turi. îmi era greu că-s în 
vîrsţa şi nu m ă" mai ţin 
picioarele. A trecut pe a. 
lături un grup de elevi. 
Copii — le-am zis — da a 
ţi-mi puţin ajutor că la 
şcoală aşa vă învaţă, să : 
ajutaţi bătrinp. ;;$ţiţi ce 
mi.au răspuns ? Dacă eşti 
bătrînă, nu umbla pe drum. 
Cred că aici e vorba şi de . 
"cei şapte.ani de acasă". .
’ Din motive bine înte
meiate, cele două persoane 
care na-au relatat intim- 
plările de faţă au dorit să 
rămînă anonime. Le-am
respectat" dorinţa. asigu.'
rîndu-yă totodată că totul 
este real. Dacă se va mai 
repetă, vom dâ nume- şi 
date concrete. -1* .. - ;

VALI ARDELEAN l

La rind, dar nu ca la

m

pe zT
GIND

Prostia e un dar. Nu se învaţă.

, Zeci, de autocamioane 
de diferite gabarite, trac
toare cu remorci se inşi- 

‘ ruie la rind pe Şoseaua 
: Naţională spre Hunedoara 
pentru a intra la S.C. 

’ „Macon" S.Ă. , Bîrcea 
să-şi- încarce mult do
ritele B.C.A.-uri care 
se - bucură de mare 
căutare în an uite judeţe 
ale ţării, fapt atestat şi 
de maşinile ce" staii la 

' rind cu număr de Bihor, 
Timiş, Alba, Tgi Mureş, 
'Cluj etc. Oamenii - - ş'o- 

, ferii şi cumpărătorii 
' îşi bat picioarele de cal- 
• darîm pentru a invinge 

cit de cit frigul pătrun- 
i zător. Intr-una din dimi- 
: neţile trecute, în jurul 
: orei'10, ipţru .în cabina 

atitocamionulu i 4 AB — 
1478 şi discut cu (.A. din 
Pianu de Sus, aflat lingă 
şofer. Om lutru, face haz 
de necaz! îmi- spune că 
este prezsnt la rind din 
seara zilei precedente, de 
la ora 20,45, cînd avea 
doar opt camioane in faţă. 
Era supărat că unii se ba. 
gă peste rina.-Zici că eşti 
de la ziar ? „Da". No hai 
cil mine înăuntru- şi ai să 
yozi cum după o clădire 
stă la j.pîndă" un trailer 
ce încarcă o singură' dată 
mai mult de 50 mc pre

fabricate. Plecăm împre- 1  

ună şl cînd ajungem la 
locul de încărcare ob
servă că cel care mane
vrează motostivuitorul dă ( 
uneori cu prefabrica
tele fără milă. Du- 1 
pă colţ, intr-adevăr, 
dăm cu ochii de trailerul 
gata să intre la încărcat,, i1 
cînd o fi momentul prieL 
nic. Pînă la urmă, i_a 
ajuns rîndul şi ' cetă
ţeanului de la Pianu de : 
Sus şi mulţumit, a plecat ; 
spre casă.

Stăm de vorbă şi; cu 
dl Emil luga, şeful depo. , 
zitului, prezent tot : t im .; 

' pul cu caietul de eviden
ţă îh mină, înfruntînd şi 
dumnealui frigul de afa
ră : ,,Sîntem foarte cău
taţi din multe judeţe a- 

• le ţării pentru calitatea 
•; produselor firmei naastre, 
‘fn lină trecuiă s-â bătut ’ 
recordul, cînd am încărcat i 
‘ într-o zi 117 autovehicu. . 
le. E drept că sînt situaţii ‘ 

: în care se mai in tri pes. | 
ţe rind. Atunci e vorba , 
despre unii beneficiari cu ' 
contracte ferme,- inţbeia- | 
te cu firma noiistră. A- i 
cum, nu mai există aşa J 

; aglomeraţie şi. toată hi- I 
■mea este mulţumită". (

SABIN CERBU I

teni, este dna Magdalena Dan, 
factoriţă la Poşta din Gura- 
sada. O cunosc toţi. localnicii, 
dar cel mai. bine sătenii din 
Uleş şl Gothatca, cărora le duce 
zilnic scrisori, telegrame, man
date poştale, ziare. în cele două 
sate are 89 de abonaţi la „Cu- 
vîntul Uber". (Gh. I.N,)

•  PENTRU COPII. Marele 
magazin cu articole pentru cel 
mici din Cartierul Micro; V, 
Hunedoara, este cunoscut de 
cumpărători pentru aprorvizioj- 
narea bogată şi diversificată cu 
confecţii pentru copii între 1—14 
ani. în prima lună a acestui an 
s-au adus aici mărfuri în va
loare de 2,5 milioane lei. „Res
pectăm profilul — spune dna 
Victoria Dan, gestionară. Aşa

•  POLICLINICA LA LU- 
PENI. în sfirşit, au început lu
crările de terasainente şi săpă
turile pentru structura de re
zistenţă a. noii policlinici din 
Lupeni ce va li construită de 
către Societatea ,/Cosmin".
Noua policlinică va fi un uni
cat în Valea Jiului prin gradul 
de dotare şi funcţionalitate.
(1200 consultaţii pe zi). (S.G.)

•  POŞTARIŢA. O femele har
nică, mereu îa zbatere pentru 
a-1 servi rit mai bine pe să-
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este cinstit, nu vrem să ne de- 
rutăm clienţii". (E.§.)

•  VIZITA. N t ; cu multă vre
me in urmă, la Sîntămăria Or- 
lea a venit în vizită Măria, o 
nepoată ă baronului Kendefii. 
Aceasta locuieşte în Belgia. Nu 
a avut nici . o pretenţie. legată 
de testele proprietăţi ale gro
fului. De fapt nici nu avea de 
ce. (V.N.)

•  PE BAZA DE CONTRACT. 
Recent Primăria oraşului Brad 
a predat pe bază de contract 
de închiriere pe o perioadă de 
4 ani Oborul de animale şi ce
reale S.C. ÂGROCOM Univer
sal (patron Avram Ivaşca)' şi 
S.G. ŢRÂNSCOM ' Onira (pa
tron Marioara Domşody). Cele 
două societăţi comerciale vor

exeepta în perioada .imediat 
Următoare mai multe .lucrări de 
modernizare benefice producă
torilor agricoli particular* cum 
ar f i : împrejmuirea terenului 

. pentru yînzârea animalelor mici 
(porci şi ovine), amenajarea 
platformei şi tasarea terenului 
cu criblură, racordarea pieţei 
la reţeaua de apă potabilă şi 
punerea în funcţiune a două 
cişmele, iluminarea exterioară a 
acesteia, construirea unui a- 
bator pentru sacrificarea ani
malelor. (A1J.)
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REFLECŢIA ZILEI

•  „Modestia? Virtu. 
! te necesară celor cărora 
J ceral le-ă dăf merite 
• mari",
! M O NTESQ UIEU
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MODESTIA f
în definiţii ţ

•  „abnegaţie exte- \
rioară ce se odihneşte |  
pe o mare valoare in -/ 
timâ“. I

Goeţhe ţ
•  „singura strălucire i 

ce se poate adăuga glo
riei".

Ch. P. Duclos
•  „sentimentul mode-, 

rat al valorii propii".
B. Auerbach ţ

•  „cea mai decentă i
dintre minciuni". I

r S.R . C ham fort \
•  „arbore stufos ce-şi.

ascunde fructele sub \ 
frunze". I

I: Hermite j
•  „genul de prgoliul

care displace cel mai \ 
puţin".. t

J. Renard ) 
Selecţie de \

ILIK LEAIIU ţ
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#  — Stimată doamnă, 
v.am auzit ieri cîntted,

—- A, numai aşa, cîte. 
va vocalize, ca să-mi o. 
mor timpul.,.

— Oricum, aţi ales o 
armă teribilă...

#  — Vecinul de la par
ter spune mereu peste to t 
că trăieşte în vecinătate cu 
un idiot1 Ce pot să fac ? 
Vreau să scap de aceste 
insulte.

-« Mută-te I
#  Vecinii, la telefon :
— Dacă nu încetaţi să 

cîntaţi la blestematul a- 
cela de trombon, am ^  în
nebunesc !

— Oho, cred că e prea 
tîrziu . Nu măi clnt de vreo 
crăl...

#  Dintr-un posibil ma
ntia! agrotehnic redactat 
de brusture :

„Plivitul trebuie făcut la 
timp şi cu toată grija, ta  
aşa fel Incit mei un fir de 
grîu sau de porumb să nu

împiedice procesul de creş
tere la nivel optim a plan
telor nobile".

0  — Cum, mergi Ia vî- 
nătoare fără puşcă, fără 
muniţii ?

; — Âşă e mai ieftin, iar 
rezultatul este acelaşi 1

(0  — Ce zici de rpehia 
aceasta pe caro am scos-o 
ieri de la croitoreasă ?

— Este îneîntâtoare. De 
la o săptămînâ la alta pa
re tot mai frumoasă...

0 — Cum poţi fi atît de 
prost crescut şi să-i spui 
colegului tău că e prost ? 
Cere-i imediat iertare I 

— Popescule, le rog să 
mă ierţi eă eşti prost I 
0  Poliţistul: Tu eşti sur- 

do-mutul ?
Contravenientul: Da 1 

Şi nu voi vorbi decît în 
prezenţa avocatului meu f

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

«tf fy& kk O cale spre 
libertate

Arând nevoie de mărunţiş am căutat Cea mai apro
piată casă cu bani, care s-a întimplat să fie într-una din 
drciumile nou deschise ce au apărut după revoluţie Ca 
ciupercile după ploaie. Un fum gros şi o muzică de ma
hala dată la maxim m-au izbit încă de la uşă. Mt-am 
făcut drum prin pinza de fum printre mesele la care 
majoritatea clienţilor erau tineri, poate mult prea tineri 
pentru fumul, gălăgia şi clinchetul paharelor cu alcool 
lâ preţuri piperate. Am reuşit să-mi schimb barm şt am 
ieşit uşurată din acel, cuib afumat. Respirîhd aerul în
gheţat al iernii mi-am pus întrebarea de ce atiţia tineri 
erau la acea oră in faţa unui pahar eu. alcool cu o ţi
gară în mină, cînd cu aceiaşi bani ar f i  putut cumpăra 
o carte sau ar fi putut răsfoi o revistă în liniştea şi căl
dura sălii de lectură a bibliotecii. Oare nu sîntem noi 
vinovaţi că adolescenţii îşi dau intîlnire într-o circiumă 
în loc să-şi plimbe tinereţea prin parcuri, să schimbe 
idei pe marginea unei cărţi citite sau să admire un al
bum dp artă ascultind muzică clasică ?! Oare nu mai 
ştim să-i învăţăm pe tineri să iubească frumuseţea veş
nică a eulturii spirituale ? Ce fel de libertate visează 
adolescenţii de astăzi? Da noi cei vinovaţi de rătăci
rea noii generaţii să nu uităm ce a spus marele Sergiu 
Celibidache: „Cultura este drumul cel mai scurt spre 
libertate“.

IN-A DELEANU

Desen de C-TIN GAVRILA

Lăptişorul de matcă
Lăptişorul de matcă este 

o substanţă complexă ca 
structură chimică produs 
de albinele doici pentru
hrana larvelor coloniei în 
procesul lor de maturizare. 
In perioada de 3 zile cînd 
larvele de albine lucră
toare consumă lăptişor, ele 
au cea mai- mare dezvol
tare, crescînd în greutate 
de aproximativ 250 ori, iar 
larvele de matcă înregis
trează în primele 5 zile 

de consumare a acestei sub
stanţe o creştere în gre-

» * • * » * • * « * *

PASTEL DE IARNA
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ORIZONTAL : 1) Comprimat obişnuit

pentru sezonul hibernal; 2) Companie bi
nefăcătoare ce topeşte gheaţa ambienta
lă —- Chemare concisă la drum intracar
patic ; 3) Aisberg ajuns în ţara de din
colo de neguri — Probă eliminatorie în- 
tr-o competiţie la b o b ; 4> Auxiliar tradi
ţional la muma... Pluguşorului (pi.) —-
înveşmîntat în cămaşa cernită a  orgoliu
lui ; 5) Pîrtie naturală cu perspectiva fu
neste — Sinonim oriental într-o frază mu
zicală — Geam pus la declanşarea geru
lui ! ; 6) Arcuş de drttat pe strunele hăr
niciei — Mijloace de conservare a ener
giei termice pe timp rece ; 7) Siluete maes- 
ţossQ pe portativele albului nesfîrşit - —> 
Expresie lexicală a unui raport de apar
tenenţă ; 8) Rătăciţi de mult printre- mari 
troiene — Exerciţiu de încălzire la un

* •  * * * m ■* m *

maraton sentimental; 9) Aberant pildui
tor cu preluări din mers — Armură mio
ritică tetr,un decor deg ia rn ă ; 10) Hi
bernala grădină edenică a tărimului nos
tru  —  Locatar permanent bl etajelor meri 
reu înzâpefcite. *.

VERTICAL: 1) Elemente de dezgheţa
re 3 ambientului familial; 2) Prins în 
sarabanda fulgilor de nea *— Roşit de 
biciuirea aspra a gerului iernii; 3) Me
canism vetust pentru măsurarea timpului 
— Atributul impasibilităţii unei doamne 
îmbrăcate în a lb ; 4) Feeste ctt aplicaţie 
tipic rebusistă 1 — Animatoare de culoa
re  a  nopţilor albe ;. 5J Naiade cotidiene Jn 
costume de fulgi — Factor de ordine pe 
seara valorilor —- Ţapul ispăşitor al te - 
căpăţînării ecvestre; 6) Tip descoperit to- 
tr-o avalanşă hibernală ! — Decor pasto
ral pentru o iarnă lirică: 7) Construcţie 
hibernală de utilitate estivală Ierni 
moharîte peste întinsul inim ii; 8) Sum
brul epilog al mirificelor hlamide hiber
nale—  Se manifestă cu căldură pe firi. 
gul nemilos al iern ii; 9) Agent de inter
venţie pentru o bună circulaţie hiberna
lă — Cumpănă sonoră pentru greutatea, 
comparaţiei;  10) învelitoare de casă pen
tru o atmosferă rece — Săgeată vie pe 
drumuri veşnic troienite.

VASILE MOLODEŢ
DEZLEGAREA CAREULUI 

„SARABANDA"
apArist in  ziarul nostru

DB SÎMBATA TRECUTA :
1) CINEMATECI; 2) INIMITABIL; 3) 
RA — EROU — CU; 4) IMORAL — 
RAM; 5) PODIT — SĂLI; 6) IVIT — 
BAZIN; n  tEE — PALETA ; 8 > O B  — 
VAZA — OT; 9) RIDICATURI; 10) I- 
LUSTRATIE. - ........

utaţe de cca 1000 ori. In 
biologie şi în medicină nu 
este cunoscută o astfel de 
substanţă cu astfel de e- 
fecte miraculoase asupra 
creşterii, longevităţii şi În
mulţirii speciilor. Lăpti
şorul de matcă este un pro
dus apicol care se pre
zintă ca o emulsie seini- 
fluidă de culoare albă că
tre alb-gălbui, cu un gust 
acidulat, în care se găseşte 
o vastă varietate de ele
mente nutritive (proteine, 
lipide, vitamine, săruri mi
nerale ş.a.), cu efecte te
rapeutice. Lăptişorul de 
matcă singur sau în com
binaţii cu alte produse a- 
picole (miere, polen ş.a.) 
poate fi utilizat în afec
ţiuni ş l  carenţe ale bă- 
trîrigţi4,,4®Wl%i fizice deo
sebite, nevroze şi astenii, 
afecţiuni ale căilor respira
torii şi în cosmetică. |

mg. IACOB TRAIAR 
Orăştie 4

- imiii U) iii..' --------  - ■*
$ A H

MAT M  2  MUTAM

Controlul poziţiei:
Alb : Rf2, Da2, Cel, Ne4, 

Pg2
Negru: Rht, Nh3

Rezolvarea problemei de 
sîmbăta trecută :
1. Dfl orice 2. Dg2 mat
1. ... Cf4 2. Cf3 mat
I. ... Ch4 2. Ch3 mat

Kote * Opinii

închis dar funcţionează

Dl Ioan Danciu, din Rapolt, nr. 31, s-a adresat zia
rului cu o problemă care-1 supără. Vecinul dumnealui, 
dl Valentin Faur, .şj-a deschis acasă un bufet iar gru
pul social şi i.a amenajat între cele două case pe un 
spaţiu foarte strimt. In fapt e un jgheab pe care să se 
scurgă mizeria pînă la cel mai apropiat WC. Dl Danciu 
se teme că urina s-ar putea vărsa din această impro
vizaţie, infdtrîndu-se Jn beciul In cafe-şi ţine cartofii.

Pentru a demonstra că acest bufet nu are ..condiţii 
igienice de funcţionare, dl Ioan Danciu ne-a prezentat 
o adresă a primăriei către Centrul de medicină pre
ventivă Deva, care în 26. I. 1993 i-a eliberat autorizaţia 
sanitară. Şi, de asemenea, procesul verbal de constata
re întocmit în ziua următoare de dna dr. Gabrieia Gros, 
medie în comună. Acest document a rezultat in urma 
controlului făcut de o comisie avlnd în componenţa sa 
reprezentanţi de la Poliţia Simeria, cea din HapeM, de 
la Primăria comunei şi desigur, dr. G. Gros. S-a consta
tat că „nu sînt îndeplinita condiţiile igienice de func
ţionare". Şi ca atare „nu mai are în fapt drept de func
ţionare din 27. I. 1993".
. Deci s.ar părea că lucrurile s-au lămurit. Şi încă 
cu mare operativitate. Dar, pentru că există şi un dar. In 
realitate nu.i chiar aşa. Dl Danciu susţine că acum (era 
2 februarie cînd a făcut această afirmaţie) bufetul este 
închis ziua dar deschis, noaptea. Omul fiind şl in 
vîrstă, nu mai îndrăzneşte să iasă seara să.I vadă elien- 
ţii, dar oricum aude ce se petrece în vecini. Se întrea
bă : oare cei care.au dispus închiderea bufetului de ce 
nu veghează ca acest lucru să fie respectat 7 Dorm 
acasă şi nu văd ce se > petrece sau se numără printre 
clienţii bufetului ? Şi noi sin tem curioşi să aflăm răs
punsurile la aceste întrebări. (V.R.)

Pe trecerea de pietoni
Nu punem la îndoială faptul că oricare conducător 

auto, posesor al carnetului de conducere, n-ar cunoaşte 
prevederile Legii circulaţiei. Şi totuşi, se întîmplă frec
vent ca unii şoferi să nu acorde prioritate pietonilor la 
trecerile marcate, ba chiar să facă adevărate slalomuri 
printre grupuri deja angajate în trecere. La semaforul 
central din Deva, spre exemplu, am fost in mai multe 
dimineţi martori ai nenumărate treceri care au pus în 
pericol viaţa pietonilor. N.am notat toate numerele a. 
cestor autoturisme pentru că. oricum, cei care se com
portă astfel n.ar recunoaşte-o. Dar cum ulciorul nu mer
ge de multe ori la apă. vor fi depistaţi, sîntem siguri, 
aceşti „curajoşi" care n .au  învăţat nici măcar elemen
tarul respect pentru semeni. (V.A.)

Staţiunea Vaţa şi-a schimbat stăpîrtul
De curînd. Staţiunea balneoclimaterică Vata şi-a 

schimbat stăpînul. Evenimentul s-a produs în urma 
semnării unui protQcol între Societatea Comercială ..SAR- 
MIS“ Deva şi ROM-TELECOM Prin convenţia încheiată, 
întreaga bază materială a staţiunii a fost trecută în 
patrimoniul ROm .TEIECOM (estimativ 150 milioane lei). 
Hotărîrea a fost luată ca urmare a lipsei de fon
duri a S.C. „Sarmis" Deva pentru întreţire-ea şi 
modernizarea staţiunii, cheltuieli care se estimează un
deva la 100 milioane de lei.

Din surse apropiate „S.C. „Sarmis" S.A. Deva. am 
aflat că ROM-TEI .ECOM intenţionează înfiinţarea u- 
nui centru naţional de recuperare pentru personalul 
din subordine.

Măsura pare nu numai înţeleaptă, ci şi benefică 
pentru oamenii ROM-TET.ECOM-ului si deopotrivă pen
tru cei care beneficiază de serviciile dej telefonie. Pro. 
babil, atunci, şr telefoanele ver funcţiona rireoreriabil.

.CORNEL POENAR

Clteva propuneri

Dl Cezar ŢjcU, din Şoimuş, nr. 342, s.a prezentat 
în audienţă la redacţie, spre a ne relata cîteva nemul
ţumiri. Am reţinut şi cîteva propuneri - din discuţia avti- 
tă. Astfel dl Ţicu propune celor care au hotărit «a pen
tru aducerea pftnii în sat să se plătească de către fleiare 
familie 150 lei, să reevalueze această participare a să- 
tenilor diferenţiat, în trudt dumnealui e singur te  timp 
ce în alte case sînt cîte 4—6 sau chiar 10 persoane.

De asemenea, mai propune cititorul nostru ca zia
rele de sîmhătă să ajungă la Şoimuş chiar în ziua apa
riţiei. Iar edilii Devei să se glndească să construiască 
alături de bisericile caro se vor înălţa şi cîte a baie 
publică pentru ca drepf credincioşii să se purifice te
rii trupeşte, apoi să intre la rugăciune. Cu atît mal mult 
se impune necesitatea unei băi publice In oraş cu cit 
nu există aici una acum şi sînt şi locuinţe care nu au 
bale. In aceeaşi idee dl Ţicu propune Direcţiei Sanitare 
a judeţului ca într.o zi, săptămînal, să fie admişi cei 
eafe vor, eontra-cost, la Baia Sărată. Nu ştim dacă nor
mele sanitar» permit aşa ceva,. eei care fac tratament 
aici fiind în prealabil supuşi unui control medical Ori
cum, ideea Unei băi publice merită avută în vedere.
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S C. SFERA PROD SRL ARAD ţ
ANGAJEAZĂ j

•  sudori electrici autorizaţi în vederea e- 
xecutării de lucrări construcţii-montaj (rezer
voare cilindrice verticale rulate) la şantierul 
Bara Mare, jud. Hunedoara.

Se ”corda:
— masă de prînz gratuită;
— spor de şantier şi toxicitate ;
— transport gratu it;
— cazare gratuită; .
— salariu negociabil la regim de 10— 12 

ore/zi.
Relaţii suplimentare la telefoanele 096G/ 

44613 ; 42369 ; 43881 Arad.
Cei direct interesaţi se vor prezenta în da- 

f ta de 10 februarie, intre orele 10—12, la Hotel 
ţ Deva, camera 308.

s

j S.C. OUASAR ElECTRO S.1LL. DEVA i
j  Vinde: |

I #  Instalaţii recepţie satelit I
•  televizoare color marca Goldstar, M e-I 

|  gavision, NEI, diagonala 51 cm. (243) |

î
i

i

GRUPUL DE POMPIERI 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

ANUNŢA ‘
Eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de 

S prevenire şi stingere a incendiilor se face de 
\ către Grupul de pompieri al judeţului Hu- V 
ţ nedoara, cu sediul în Deva, str. George Coş- \ 
i buc, nr« 26, în zilele. lucrătoare, intre orele \ 
\ 8— 10.
? Documentaţia Va cuprinde următoarele : i 
J 1. — Cerere tip cu datele personale, do- ' 
imiciliul, adresa firmei, actul normativ In ; 
] baza căruia se eliberează avizul sau autori- ’ 
ţ zaţia respectivă; i
 ̂ 2. — Memoriul justificativ cu descrierea \

t activităţii desfăşurate, a clădirii in care se \ 
i desfăşoară activitatea, a instalaţiilor aferente, ţ 
; precum şi măsurile de prevenire şi stingere i 
} a incendiilor, preconizate a fi luate ; ?

» S.C. COTURNIX IMPORT-EXPORT 
FILIALA DEVA

|  -VINDE EN 3ROS
I  Dcodorante: Impulse, Rexona, Axe, Sixth 
■  Sense, Body Mist, Brylcreem, Bac, Prestige- 
§ roii, Body Mist-roll, Bac-roll.

Pastă ra s : Williams 
Spumă ras : Gillette, Williams 

I Aparate ra s : Gillette Contur (rezerve),

I Derby II
Lume de ras : Gillette 
After Shawe; Axe, Denim, Savane 

- Pastă de d in ţi: Aqua Fresh, Colgate, Super 
I Cristal
K Periuţe de d in ţi: Colgate, Aqua Fresh 

Creme : FA, CD, FOND’S, Kaîoderma 
Fixative: Taft, Gloria 
Pungi de plastic ! mari şi mici 
Săpunuri : Palmolive, Oana, Riposta

I Adresă : bl. A, scara E parter, în spatele 
restaurantului ..Union"

I

I

SOCIETATEA COMERCIALA
„CORVtNTRANS" S.A. ţ

r Cu sediul In Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, ;
VINDE ZAHAR INDIGEN j

|  producţia 1902, la următoarele preţuri j J
: •  EN GROS — 190 LEI/kg (minim 50 kg | I
|  la sediul societăţii. ;
1 •  EN DETAILLE 198 LEI/kg din auto- fi

"  m  5

i

FIRMA AUDI — VOLKSWAGEN |  
| Vinde autoturisme şl autoutilitare, noi, |
• prin reprezentanţa sa, I
I SOCIETATEA COMERCIALĂ „COM- j

I gara Hunedoara.

I ! 
I 
I
|  j TOUR LOVE“ S.R.L.

\ 3. — Actele de proprietate (contracte de
 ̂ închiriere, adeverinţe de Ia primării că se dis-j 
\ pune de spaţiu etc.) şi Certificatul de înma- 1 
( triculare de la Camera de Comerţ (în copii). \ 
i 4  ^  Timbra fiscal de 10 le i; ţ
? 5. —- Planul de situaţie din care să reiasă l
’ amplasamentul vecinătăţilor pe o distanţă de i 
‘ 50 m ; ?
\ 6. — Releveul cu planurile clădirii sau ’
|  clădirilor, pe nivele, cu instalaţiile aferente. V 
\ Tarifele percepute pentru serviciile preş- \ 
t tatc s nt între 2000— 10000 lei, in funcţie de \ 
l suprafaţă. (71) (

S C. PANIMOR PRODEA SRL 
cu sediul în Ostrov 

Organizează excursii î n :
O UNGARIA •  POLONIA •  TURCIA cu 

autocar Scania şl Volvo.
•  Efectuează transport marfă intern şi in

ternaţional cU camioane Scania de 6,5 şi 8 tone. 
4  Angajează ghid cu experienţă.
Informaţii telefoane: 095/777354, 770941.

(159)

S C. GOMJXT MASTERS S.R.L. DEVA 
Vă oferă priit depozitul din strada Horia, 

nr. 19 (fostul Bucureşti-Berlin), cqptoare cu 
microunde, băuturi, cafea, ness, conserve Olan
da, dulciuri, sucuri, detergent, cămăşi, lenjerie 
de pat — adaos comercial 10 Ia su tă ; ţigări — 
adaos comercial 4 Ia sută.

Orar de funcţionare — zilnic 8—20. (167)

I 
I

i i
I !
I i
l i

.%■ 

. r 
i
i*
i

ir

I !
J

Se acordă asistenţă tehnică în garanţie î
î şi post-garanţie. J
• Relaţii la telefon 614920, după ora 16, I
|  Deva. (CEC) ,
1 _________________ — --------------------------- ,--------- — »» %

I
1

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 
DE STAT A JUDEŢULUI HUNEDOARA

A N U N Ţ A  j
tn  data de 11. 3. 1993 va avea loc con» I 

cursul pentru* ocuparea următoarelor posturi j 
vacante :

•  Şef serviciu „Bilanţuri, agenţi ectmo-|
mici şi expertize contabile". I

•  Şef serviciu „Constatare şi impunere*
persoane fizice". |

•  Şef serviciu „Salarizare, resurse u-*
mane şi gestiune". |

•  Şef birou „Secretariat — administra-*
tiv". -’!

Cererile vor fi depuse la serviciu „Sala- î 
rizare, resurse umane şi gestiune". Relaţii |  
suplimentare la telefon 619544, int. 141.

Condiţii pentru participare la concurs: I
— studii superioare economice . »
— vechime în, funcţii economice — 8 aiii. I 
Pentru biroul „Secretariat — administra-2

tiv " : *
— studii superioare sau medii I
— vechime în funcţii de specialitate J

7 ani ■ . ..... |
Concursul se va desfăşura conform O r-, 

dinului M.F. 1316/1991.____ ______  (75) |

>«;>. < UgfcK -r'v-'O’

LUNI, 8 FEBRUARIE

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

zică •  15,00 Preuniversitaria •  15,30 Te. 
ieşcoală •  1630 Magazin agricol * I830 
Portativul preferinţelor muzicale •  17,00 
Actualităţi a 17,05 Magazin in limba ma
ghiară •  18,35 Tezaur folcloric •  19,00 
Omul. şi crucea lui — „Cimitirul vesel" 
Săpînţa. •  19,38 Desene animate •  20,00 
Actualităţi •  20,40 Sport •  20.45 Teatru 
TV. „Oglindă" de Dumitru Şoiămon •  
22,20 Azi in prim plan <Ş 23,05 Actualităţi
•  23,20 Repriza a treia.

PROGRAMUL i i
•  16,00 TVE International •  16,38 De

sene animate *17,00 Veniţi cu noi pe 
programul doi! A comunica, comunica
re (II) * 2 0 ,0 0  Actualităţi •  2030 Tradi. 
ţii * 21,00 TVM * 21,30 lumea sportu
lui •  22,00 TV5 Europe *  2235 Magazin 
pufa-moto,

MARŢI, 9 FEBRUARIE
PROGRAMUL I ,

•  7,00 TVM * Teiematinal * 10,00 TVR 
Iaşi * 11,00 TVR Cluj * 12,00 Teatru TV. 
„Oglindă" de Dumitru Solomon * 13,35 
Desene animate *14,00 Actualităţi * 14,15 
Ora de muzică •  15,00 Preuniversitaria
•  1530 Teieşcoală •  18,00 Convieţulri-
magazin * 17,00 Actualităţi * 17,05 Mc. 
datina pentru toţi *17,35 Salut, prieteni! 
U) •  1835 Hai săuiiindem bora mare!
•  1930 Documentar TV * 1930 Desene 
animate * 2030 Actualităţi * 20,40 Sport
•  20,45 Film serial. „Ocolul Pâmîntului 
în 80 de zile" •  21,45 Ray Charles în con
cert * 22,15 Azi în prim plan •  23,00 Ac
tualităţi •  23,15 Salut, prieteni! (II).

• ; PROGRAMUL II. ....• .
Ş: 16,00 TVE Internacional •  1630 De

sene animate •  17,00 Actualităţi •  1735 
Studioul de literatură •  18,05 Film serial. 
„Bonanza" * 19,00 Sporţ-studio •  20,00 
Actualităţi * 20,35 Tribuna non-confor-
miştilor •  21,00 TVM * Mesager * 2130 

gLgăneă ideilor * 22,00 TV5 Europe * 22,35 
•Dtberasmcnt internaţional.

MIERCURI, 10 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
•  7,00 TVM * Teiematinal •  10.00 TVR

teşi •  11,00 TVR Cluj •  1 2 ,0 0  Film Se. 
rial. „Din voia Domnului" * 1330 Dese. 
ne animate-* 14,00 Actualităţi * 14,15
Ora de muzică *  15,00 Preuniversitaria
•  15,50 Tragerea Pronoexpres * 1630
Oameni de lingă noi * 16,30 Farmecul
muzicii •  1730 Actualităţi * 17,05 Sport- 
club * 18,05 Televiziunea vă ascultă! •  
18,35 Arhive folclorice * 1930 Mesaje prin 
milenii •  19,30 Desene animate •  2030 
Actualităţi •  2035 Sport •  20,40 Teleei- 
nemateca. „Prizonierul din Manhattan" 
(SUA, 1975) •  22,25 Azi in prim pian •  
23,10 Actualităţi * 23,25 Simpozion

PROGRAMUL II
•  1630 TVE Internacional •  1630 De

sene animate •  16.55 Teatru TV. „Astă 
scară se improvizează" de Lttîgi Piran. 
dello * 18,30 Emisiunea râ limba maghia
ră •  20,00 Actualităţi * 20.35 Studioul
muziefi de cameră * 2130 TVM * Me
sager •  21,30 Dialog cu edilii Capitalei •  
2230 TV5 Europe * 22,35 învăţaţi engle
za americană.

s JOI, li| FEBRUARIE ..

PROGRAMUL I
•  7,00 TVM * Teiematinal * 1030 TVR 

laşi *  11.00 TVR Cluj * 12,00 Film ar
tistic. „Mizerabilii" (Coproducţie franco. 
italn.RDG. 1958) *' 1330 Desene animate
•  13,45 Iran — trecut, prezent şi viitor •  
1430 ActuaUtiţt * 14,15 Ora de muzică
•  15,00 Preuniversitaria •  15,30 Teieşcoa
lă * 16.00 Reper* meMave *  lO’O Rene. 
re t-an<îil»ane a 17 00 Actna'itătJ •  17.05 
Magazin in limba germană •  18,05 Teie-

discul muzicii populare •  18,30 Glasuri 
din adîncuri * 19,10 Microrecital •  19,30 
Desene animate •  20,00 Actualităţi •  
20,40 Sport •  20,45 Film serial. „Dallas"
•  21,45 Reflecţii rutiere •  22,00 Recital 
Christian Lafable •  22,15 Azi în prim plan
•  23,00 Actualităţi •  23,15 Conflnenţe.

PROGRAMUL II
•  16,00 TVE mtemacional •  1630 Dese

ne animate * 1730 Actualităţi •  1735
Ecranul * 17,35 Bijuterii muzicale •  17,55 
Convieţuiri-magazin •  18,55 Diamond A- 
wards Festival — 1988 (V) * 19,30 Stadion
•  20,00 Actualităţi •  20,35 Tradiţii •  
2130 TŢM * Mesager * 21,30 O viaţă 
pentru o idee •  22,00 TV5 Europe •  2239 
Studio de dans contemporan.

VINERI, 12 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
•  730 TVM * Teiematinal •  10.00 TVR 

•  1130 TVR Cluj •  1230 Film serial.
„Virginie îşi face d e , cap !" * 23,00 Des
coperirea Planetei * 13,30 Desene animate
•  14,00 Actualităţi * 14,15 Ora de muzică
•  1530 Preuniversitaria •  1535 Teieşcoa
lă * 1530 Tragerea Loto •  16,00 Cheia
succesului * 1630 Arte vizuale * 1730
Actualităţi •  17,05 Gong! *  1735 Pro 
Patria * 1835: Cîntece -populare de dra
goste •  19,00 Cultura în lume * 19.30 De
sene animate *  20,00 Actualităţi •  2035 
Sport o 20,45 Film serial. „Destinul fa
miliei Howard" * 21,45 Coşi fan.„ tutti! 
Recitalul sopranei Liliana Dumitrache •  
22,15 Azi în prim plan •  2330 Actuatt. 
tăţi *  23,15 Miss World ’92. Concurs de 
frumuseţe.,

PROGRAMUL II
*  16,00 TVE Internacional * 16,30 De

sene animate •  17,00 Actualităţi •  17,05 
Sport-magazin * 1830 Emisiunea in lim
ba germană •  19,00 Concertul Orchestrei 
Filarmonicii „George Enescu" * 2130
TVM * Mesager a 2130 Viaţa spirituală
•  22,00 TV5 Europe •  22,35 Muzica pen. 
trtt părinţi.

SIMBATA, 13 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
•  9,00 Bună dimineaţa... de la Cluj ! •

10.00 Actualităţi * 10,10 Ala.bala-portoca. 
la ! •  1130 Film serial pentru copii , •  
11,30 Tradiţie şi noutate în arta cerami
cii a 12,00 Alfa şi omega •  13,00 Ora de 
muzică •  14,00 TRANZIT.TV * ORA 25 •  
Din sumar : Ştiri * Desene animate (era 
14,10) : Don Coyete Şt 'Sancho Panda . •  
Atlas •  Al doilea război mondial •  Film 
serial (ora 18,00) r „Povestiri cu final ne
aşteptat" (Anglia, 1986) * Reportaje * 
Mapamond •  Teieenciclopedia (Ora 19,15)
•  Actualităţi (ora 2030) •  Tableta de 
seară de Paul Everac (ora -20,35) •  Poli
tică în top •  Film artistic (ora 2140): 
„Foc ! Captivi h* etajul 37“ (SUA, 1890)
•  Concursul emisiunii * Film serial (ora 
23,00): „Ellis Island" •  Topul muzical eu. 
ropean al săptămînii * Ştiri •  Film pali. 
p st : „Midnight Caller" (SUA).

PMX5RAMUL II
•  16,00 TVE Internacional •  16,30 De

sene animate •  1630 Actualităţi •  1635 
Operă iii capodopere * 1830 Mlm sşrRs- 
tic. ,3funta de diamant" (SUA, 1977) *
20.00 Actualităţi * 20,35 Jazz-magazin •  
2130 TVM * Mesager * 21.30 Studioul «r- 
tel contemporane •  22,00 TV5 Europe •  
2235 Varietăţi internaţionale.

DUMINICA. 14 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
•  9,00 Bună dimineaţa ! •  10,00 Actua

lităţi •  10,10 Ping, pong •  11,00 FHm serial 
pentru copii * 1135 Avanpremieră. TV
•  1130 Viaţa satului •  13,00 Lumină din 
lumină * 14,00 Actualităţi •  14,10 Video, 
magazin. Turnul Babei •  18,30 5 pentru 
Un C.E C. •  19.00 Film serial. „DaHas" •
20.00 Actualităţi •  2035 Film artistic. 
„Diavolul îndrăgostit" (SUA-Italia. 1968)
•  22,10 Duminică sportivă * 22,35 Con
vorbiri de duminică •  23,05 Actualităţi •  
23,15 Maeştrii.

PROGRAMUL II
•  16,00 TVE Internacional •  16,30 De

sene animate * 17,00 Actualităţi *  17,05 
Serata muzicală TV * 19,30 Oraşe şi ci. 
viiizaţU •  20,00 Actualităţi *  20,35 Pop. 
club e 21,00 TVM * Mesager *  21,39 Con. 
ceri:—r> ® 22,00 TV5 Europe •  22,35 Mon- 
do.musica
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ANIVERSĂRI
«'• FRĂŢIORUL, pă

rinţii şi bunicii urează 
„La mulţi a n i!“ dragului 
ipr •fletroianu Nicu A- 

. drian cu ocazia majora
tului, (1980)

# PENTRU Munducă 
: losîf cu ocazia zilei de 
dăştere uri călduros «Ea 

/mulţi a»Î!". Familia. (2141)
. * ■  —  ♦ —  *  —

•  ACUM cînd pri
mul boboc de tranda
fir se deschide spre 

' vîrstă gingăşiilor pen
tru tine, dragă Scr- 
giu Răzvaii Mîrza, 
părinţii şi bunica îţi 
urează cu toată dra
gostea zile senine, fe
licite şi „La mulţi 
ani F. (2197)

•  PENTRU, iubitul nos- 
. tru fiu Sebastian (Bebi)
astăzi, la împlinirea celor 
trei anişori, îi dăruiiu 
toată căldura sufletească 
a inimilor noastre şi dra- 

'gostea părintească ; cu ,să-
• nătate şi fericire. „La 
mulţi, mulţi ani!“ (2113)

• * •  CU prilejul aniversă
rii vîrştei de 46 ani, fa
milia Vinţan urează dom
nului Martin Nicolăe „La 
mulţi arii !" (22Q8)
. - •  DOAMNELOR Do
rina .Humelnicu şi Silvia 
Lazia cu prilejul aniversă-

■ rilor „La mulţi ani !“
. . (2307)

V1NZĂR1- 
CUM PA RĂ RI • ■

ţ  *  VjND maşină de cusut 
.(GRITZNER). Informaţii 
Haţeg,, tel, 770189. (1976)

; ♦  VÎND casă in Orăş- 
tie. Informaţii • -Deva, tel. 
628035 , şi ,614102. (1977)

•  VÎND pătuţ • copil,
, cumpăr . paiet stupi. Ari- 
•găjăm îngrijitor bloc cu 
patru scări. Deva, 612158.

: . -- ■ , . (2 i8 i).
•. •  CUMPĂR apartament
2—4 camere, sau preiau" 
contract' apartament Orăş- 
tie. Informaţii tel.' 712436.

(2160)
•  ViND motor Diesel 

vEiat Ritmo- complet- e-» 
- ehipăt motor Volkswagen 
'Golf benzină complet,
' pompa '.injecţie Wolkswa- ; 
' gen Golf Diesel. ’ Tel: 095/ .
' 651239, •TH'tret orele 20—22.:

. . (2193)
• • ' VÎND daî&rifer fontă,
< birou, galerii." cartofi pen-
• tru porci. Tel. 662653. (2164) 
să ♦  • VÎND ... apartament 
■ două; camere, Al. Tran- 
: dafiriior. Informaţii .u  tel.
C 613786 după ora 18. (2149) 
« r# CUMPĂR (preiau conr 
. tract) garsonieră. Deva,
. tel. «12617. .. (215?)

•  VÎND televizor co
tar 'Philips, video re- 
corder Tec, Keiboard pso-

• Cesionai Gem, chitară Ro- 
; iaiter, aparat fotografic 
. ŞUper -Automatic Braun,
, microfoane - -profesionale 
,  şi suport, amplificator

Bass, efecte Chorus, Delay, 
ţ, Distorsion. peva, tel. 

620924. (2114)

•  SOCIETATE co
mercială vinde en gros 
praf budincă 40 g —
28 lei, sirop Bem-Bem 
396 lei/I, sirop zmeură 
396 Iei/1. Tel. 619526, 
str. 7 Noiembrie, nr.
18. (2143)

♦  - VÎND video player
Kansai, nou. Deva, tel. 
622381. (2190)

♦  VÎND video recorder
Funai. Tel. 615854. (2166)

♦  VÎND materiale de 
construcţii : ţigla şi lemn

brad. Tel. 619026, orele 20— 
23. - (2117)

•  VÎND bijuterii din
aur,: preţ 9000 lei gra
mul. Tel. 626129, după ora 
19. (2215)

•  VÎND butelie aragaz
normală. Simeria, 661439, 
orele 10—19. (2387)

•  VÎND sufragerie Re-
jance. Tel. 615789. (2372)

•  VIND urgent aparta
ment 2 camere. ^Simeria,
1 Decembrie, bl. 4, ,  se.
0, ap. 7. -----  * '  (2370)

•  SOCIETATEA Agri
colă „Ardeleana" Sintan-

"drei oferă la licitaţie graj
dul de la Bîrcea Mare 
cu anexele aferente pre
cum şi inventar mărunt la 
Sîntandrei. De asemenea, 
oferă spaţii de închiriat. 
Licitaţia are loc în fie
care săptămînă în ziua 
de vineri începînd de la 
orele 10—14. ' (2385)

ViND congelator nou. 
Relaţii Hunedoara, tel. 
2130-18, între orele 9—18.

(2386)
•  VÎND video Akai cu 

facilităţi de înregistrare, 
cumpăr DM, forinţ.i. Hu
nedoara, tel. 095/718030.

\ - (2382).
•  VÎND butelie şi te

levizor alb-negru,. cumpăr 
parbriz faţă Trăbant 60.1. 
Informaţii Iha, tel. 358.

(2216)
■ ♦  VÎND Dacia 1310. 

Informaţii Hunedoara, sţr.
1. L. Caragiale, nr. 14, ap.
75. (1354)

•  ViND cal 3 ani, preţ
negociabil. Informaţii tel. 
728198.-; (1357)
*#*«*»# • * V» i ?.* ;

"/ ♦  SC Exim COM .
- Vis, bdul Traîan, .bl. 
48/16, Hunedoara (lin
gă Fabrica de încăl
ţăminte), vinde • en 

, gros alcool, ' rom, 
yodcă, lichioruri, I a- 
daosul mic,' plata la 
vînzare- (cinci zile);

(1358)
V* ** * * 4 * ***** * * * * * A ***** * *

.. ş  VÎND apartament 3 
camere • (deasupra .Cofe
tăriei. Garotiţă). 'şi / ga
rai. Hunedoara, tel. 7143§4.

. * (1366)
•  ViND apartament 3 

camere, decomandate. In
formaţii Hunedoara, str. 
Ecaterina Mărgineanti,\ bl. 
46, ap. 2, zona Mendi.
' .....  ,(1367)

, ♦ .  VÎND apartament
2 camere şi spaţiu co
mercial 120 ; mp în  ̂
Geoagiu Băi. Tel.
648243, 648211. (2Î38)

♦  VIND apartament 2 
camere, confort 1,. Abrud,

. eventual schimb cu Piteşti.
/ Tei. 095/612238, ' după - ora

ie» i(2 i6 i)‘
- ViND apartament 3 
camere, zonă cen trali Tel. 
617421. ,(2172)

♦  VÎND Dacia 1310, ah
fabricaţie 1983, neînmatri
culată, pentru piese sau 
eventual înscriere, ‘ st-are 
excelentă. Tel. 627457. De
va,» /.... ; :(2145)

♦  VÎND casă cu grădină 
mare şi anexe în comuna 
Vălişoara. Informaţii De
va, 624612, după-ora 16.

........... •» (1707)
♦  VÎND schelet cabană

comercială demontabilă, 
dimensiunile 4 x 3. Infor
maţii Deva, 616878, după 
ora 20. (1969)

♦  SC U&B Trâdmg SRL,
cu sediul în Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 48 B, vinde 
en gros un bogat sortiment 
de ţigări Assos 325, LM 
394, Kent 699, Monte Carto 
291, Parisienne 249,- BT 
177, Adaos comercial 5 la 
sută. Orar luni — sîm- 
bătă 9—17. ' (230)

ÎNCHIRIERI

; ♦  CAUT garsonieră pen
tru închiriat. Deva, tel. 
626043, între orele 9—18.

(2213)
♦  Disponibil, ultracen

tral, spaţiu pentru diverse 
activităţi (16-J-8 mp). In
formaţii tel. 618908. 617296, 
617874, după ora 16. (152)

SCHIMBURI 
; DE LOCUINŢE

♦  SCHIMB apartament' 
două camere, parter, cu 
sirhilar etaj, ' vînd conve- - 
bil frigider Fram, antenă 
televizor. Deva, tel. 617182.

7  V ; (2173) »■
♦  SCHIMB .. apartament .

două camere Lonea cu si
milar Deva. Tel. 623802. 
Deva. 7  (2127)

♦ /  SCHIMB . apartament 
2 camere, cu 3t-4 camere 
Deva. Tel. 712231/ 620810.

(1343)
♦  SCHIMB garsonieră

proprietate şi Oltcit stare 
perfectă cu apartament 
2—3 camere, exclus Da
cia si Micro 15. Tel. 
S26624. (2377)

♦  SCHIMB apa tament 
patru camere, bdul Liber-’ 
lăţii, cu două apartamente. 
Relaţii la tel, 614278. (2206)

♦  SCHIMB garsonieră
proprietate personală Pe
troşani, ultracentral, pentru 
similar Deva sau preiau la 
schimb contract garsonieră 
sau apartament, exclus Mi- . 
cro 15. Tel.*'622118. (2155)

♦  SCHIMB apartament 
două camere proprietate 
zona Progresului cu două, 
garsoniere, exclus Daclsi " | i ‘ - 
Micro 15. ŢeL 614156/ (2075)’

OFERTE 
DE SERVICII

♦  ' ÎNCEPÎND : cil 
.data de 8 februarie 
1993, îrt cadrul Coo
perativei 7" „Moţdl" 
Brad ‘ — Administraţia 
JURCA NICODI.M. şe 
vă deschide HANUL ‘ 
.3AMANT-A", situat . 
îţi sţiU Republicii, „bl. “ 
19, oraş Brad. .(2140)

♦  DOCŢOR ... Petruţescu
Ulpiu /consult ,// zilnic 
la Policlinică cu '.plată : Şi 
damiciliui bolnavului. Ţel. 
621303. ,* - V (2211)
; ♦  /MEDITAŢII - /  mate
matică ci. y -e y m ; inclu
siv pregătiri intensive pen
tru 'admitere. Tei! 6^5155.

" * ■ (2375)
♦  TRADUCĂTOR auto

rizat efectuez traduceri de 
limbă , germană. Informaţii 
tel. 7152Ţ4. 7 /*  (1342)
; ♦ '  PREDAU engleza ni

vel mediu Şi începători 8 
ore/ăMl ieri ’ Tel. 717995, 
orele 16—18. ‘ /  ' ţ!368)

♦  AGENŢIA de Turism 
EUrofriends 90 organizea
ză «îţeursie in Turcia în 
perioada 10 -14 lebruarl* 
1993, preţ 10 500. Infor
maţii Deva, tel. 621840.

.' ‘ (2384)
♦  EXCURSIE în Turcia

în perioada 10—14 fe- ■ 
bîruarie 1993. Costul ex
cursiei 10 500 lei. Informa
ţii la teri 624033. (2086)

* PIERDERI

♦  PIERDUT legitimaţie 
serviciu eliberată de Fa
brica de încălţăminte Hu
nedoara pe numele Popa 
Georgeta. Se declară nulă.

(1362)
♦  DISPĂRUT cîine lup 

(pui) negru-bej, ofer re
compensă. Tel. 717205.

(1369)
♦  PIERDUT legitimaţie 

veteran de război 171807 
pe numele Ievuţa Ioari. 
Se declară nulă.

COMEMORĂRI
DECESE

."♦ LA 14 februarie 
se împlineşte uri ari 
de lacrimi şi durere 
de tirid a plecat pe 
drumul fără întoar
cere scumpul nostru 
fiu şi frate

HORVAT VALER 
lOAN

Nu te vom uita 
niciodată.

Comemorarea — du- 
minică, 7 februarie, 
la Biserica Ortodoxă 
Blrcea Mâre. (1974)

♦  . CU adîncă du- ■ 
rere regretăm trece
rea fulgerătoare din 
viaţă a pastorului

CETEAfl d a n ie i.
Biserica BaprtiBtă 

Peşfişu Mare. (1975) :'

♦  S-A scurs un an
de tristeţe amară de 
cînd soarta nemiloasă 
a răpit dintre noi pe 
cel care a fost un •' 
tată minunat, soţ şi 
bunic . • ■

SABIN BOTICIU 
de omenie aleasă, 
bunătate, cinste şi 
dragoste. Dumnezeu 
să-l'Odihnească. Pa- 
rastasul de pomenire 
va avea loc, simbătă,
6 'februarie 1993. _ '
/"- - (2209)

♦  LUNI 8 februarie 
.^se • împlinesc 12 arii

de ‘ tristeţe şi . lacrimi 
de cînd draga' noastră 
mamă,"la număr"' 53 

. ani/ . • ;  ....
VALERIA MUNTEAN 
din Poieniţa Voinii a 
plecat • dintre noi’ ; pe 
‘drumul fără întaar-. 
cere lâsînd suflete şi 
inimi: pline de * du
rere. Cuvintele nu 

" au putere' să ■ exprime 
~ şufeririţk / şi , regretul 

că nu mai,este lingă 
; noi. Pentru ; bunăta
tea sufletească şi tot 

* cri a făcut pentru. noi 
îi - datorăm NEUI- 

J TAREA: Bunul Durh- 
. nezeu să o odih

nească In pace . şi 
■ să o. aducă . işît. mai 

des" în visele noastre. 
Familia ‘ Muntean Dră- 
gan. • (2214)

♦  LA margine de 
crîng a şasea lună 
îşi; cerne fulgii peste 
recele şi tristul mor- 
mînt unde îş| doar-; 
me somnul de veci iu
bitul nostru soţ, tată, 
socru şi bunic..
- ALEXANDRU
......  GUIAS '

al cărui glas şi chip 
nu ne mai învese
leşte casa. .Comemo
rarea va avea loc 
azi. 6 februarie 1993, 
ora 12, la Cimitirul 
Reformat din Deva, 
Sînt invitaţi cei care 
l-au iubit şi apreciat. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace I So
ţia Katica, fiica Dia, 
ginerele Gabi, nepoţii 
Cristian ş! Adrian.

(170)

•• ♦  SOŢIA Marioara, 
copiii şi nepoţii cu 
adîncă durere amin
tesc împlinirea â" 

'şase săptămîrii de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna bunul 
nostru soţ, tată şi 
bunic

DA VID UNGUR 
Comemorarea în 7 
februarie 1993 la Tîr- 
nava. Dumnezeu să te 
'odihnească în pace.

; (2154);

♦  CU aceeaşi ne
mărginită durere în 
suflete amintim tu
turor celor care l-au 
cunoscut că s-au 
scurs şase săptămîhi 
de jale şi dor de cînd 
rie-am despărţit de 
cel care a fost

DANUŢ POPIŢAN

un bun frate şi cum
nat, Fraţii Adrian şi 
Costică, cumnata O- 
livîa şi nepoatele.

‘ (2111)

„Dacă sufletul , meu 
Doamne,/Prea devreme Tu 
l-ai vrut,/Mîngîie Tu,
Doamne SfinteJPe cei care 
m-au pierdut". *

Se" împlinesc şase săp- 
tămîrti de lacrimi şi "doi i 

„ de, cînd ne-a : părăsit ful
gerător, pentru totdeauna, 
la numai 35 ani

IVAN ADRIAN
Comemorarea — dumi

nică, 7 februarie 1993, la 
Biserica Ortodoxă din 
Sîntandrei.
, Soţia Ica, copiii Adrian 
şi Adrişrţa, tatăl Tănase, 
sora Voichiţa. * :

. Dormi fn paţel
,;/.7Ţ C '7v;:"/>r /  (1468) .

♦  SQŢIA Sidonia/ fiica 
Dana, ginerele Mihai a- 
nunţă cu nemărginită du
rere stingerea din viaţă 
a iubitului lor soţ şi tată 

AVRAM . LAZAR : 
Inmormîntarea — astăzi,
6 februarie, ora 13, la 
cimitirul din satul Bejan.

• Dumnezeu să-I odih
nească în pace ! (197B)

. / /d OMAGIU  ̂ dragoste, 
preţuire cuscrului nostru 

AVRAM LAZAR 
care acum nes* părăsit 
pentru totdeauna. Cuscrii 
Părăoart Re mus şi Sţgria. 
Dumnezeu să-l Is t̂b şl 
să-l odihnească In ptice!

(1979)

ÎK -CU nemărginită 
durere soţia Adriana 
şi fiica Dominique a- 

. nunţă ş i depl î ng diş- 
pariţia fulgerătoare a 
celui care a fost un 
minunat soţ şi tată.

m îciiael  Klein
În yîrstă de numai 33 
ani. Amintirea lui va 
iămîne veşnic în me- 
«varia noastră. (1355)

♦  CU nemîngîiată 
durere — Ana — ma
mă, Mariana şi Ani — 
surori, Marţin — frate 
anunţă greaua şi ful- 
gerătoarea pierdere a 
celui care a fost un 
bun fiu şi frate 

MÎCIIAEL KLEIN 
în vîrstă de numai 33 
ani, îi vom păstra o 
veşnică şi pioasă a- 
mintire. (1355)

♦  FAMILIA îndo
liată anunţă că în- 
mormîntareă celui 
care a fost 

MICHAEL KLEIN 
va avea loc la Hu
nedoara, luni, 8 fe
bruarie, ofa 13. Cor
pul neînsufleţit va fi 
depus duminică, 7 
februarie, ora 10, la 
Casa de Cultură din 
Hunedoara. (1365)

♦  TRISTA va ră- 
mine pentru noi ziua 
de 2 februarie. Vei 
rămîne veşnic fn i- 
nimile noastre, prieten 
adevărat şi unic

MIŞA KLEIN ,
Cu adîncă durere fa
milia Andone. (2369)

♦  PATRONII fir
mei SC Naghi. &Zsok 
Contapex Deva re
gretă profund dis
pariţia fulgerătoare a 
celui care a fost un 
bun prieten

MÎCIIAEL KLEIN
Pentru calităţile lui 
deosebite îi voiri păs
tra o veşnică amin
tire. (2383)

♦  DIN tot sufletul 
adresez mii de mul
ţumiri conducerii 
Inspectoratului Ju
deţean da Politie, ca
binetului medical, ve
cinilor care au fost 
alături de mine şl 
m-au ajutat la greaua 
încercare pricinuită 
de pierderea irecupe
rabilă a unicului meu 
fiu»- -dri

Va le r iu
HERŢESCU

Herţescu Maria — 
mama. . (2374)

♦  CU adîncă du
rere colectivul Jude
cătoriei Hunedoara 
anunţă Încetarea din 
viaţă după o scurtă 
dar grea suferinţă a 
dragei lor

EV A TUBURI 
în vîrstă de 48 ani. 
Sîntem alături de fa
milia îndoliată. (1365)
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