
P rin însăţi alcătuirea 
lumii acesteia, sau 
poate şl a altora, fe

meia a avut menirea de 
a fi alături de bărbat, 
de a-1 însoţi în diferite 
ipostaze, de la naştere şi 
pînă la moarte. Primul 
chip pe care fiecare din
tre noi l-am văzut a fost 
cel al unei femei, al ma
mei. Al fiinţei pare ne-a 
purtat în fiinţa ei, care 
ne-a dat viaţă din viaţa 
ei şi după ce ne-a adus 
pe lume., ea, prima, ne-a 
învăţat gustul laptelui 
şi al plinit părinteşti.

■ Mama, femeia care, Ci
tit cît trăieşte, ne face 
să nu ne fie urît în lu
me, veghind u-ne nu o 
dată cu ochi de înger 
ostenit, ca toate să . ne 
fie aşa cum le dorim. 
Mama, omul care nu s-a 
cruţat pe sine, pentru 
binele nostru, «mul care 
a suferit de frig pentru 
a ne fi nouă cald, -omul

a cărui viaţă a fost o 
continuă zbatere pentru 
a ne alunga nouă zilele 
de iarnă grea din viaţă, 
pentru a ne feri de soarta 
crudă, uneori, ca un cu
get rău.

De atitea ori, femeia- 
mamă ne-a smuls din pa
cea mincinoasă a renun
ţării şi, cu o vorbă blîn- 
dă sau, uneori aspră, cu 
atît de dulcea asprime 
părintească, ne-a readus 
în matca pe care am 
părăsit-o obosiţi sau des
cumpăniţi.

Cum an putea noi, 
oamenii, Ăi şl fiice, co
pii ai mamei, să uităm, 
o clipă doar. ce este 
pentru noi mama, ce 
este încă pentru noi 
mama? Cum am putea 
noi, simpli muritori, să 
mulţumim vreodată ma
mei — femeia care ne-a 
adus pe lume şi care, pe 
Imga ourenie naşteri}, 
nu ar ţrebui să mal 
cunoască alte dureri ?

Cea mai mare parte

din comoara sensibilităţii 
şi a frumuseţii noastre 
este moştenirea sufletu
lui delicat, blînd şi iu
bit» ai mamelor. Care 
om nu simte in ochii lui

peste nădejdile adoles
centului 7

lait o floare din tot 
ce-am făcut noi mal 
frumos în viaţă şi-o las 
să-şi tremure mînglterea

DE ZIUA  

FEM EII
Redacţia ziarului „Cu- 

vîntul liber" adresează, 
de 8 MARTIE, tuturor 
femeilor — mame, fiice, 
surori — calde felicitări 
şi le doreşte multă să
nătate şi împlinirea as
piraţiilor de mal bine!

acrind o lacrimă de e- 
mofie fi de recunoştinţă 
cînd, pronunţînd cuvîntul 

.marnă* evocă fiinţa iu- 
fettă ce se apleacă în
frigurată de griji peste 
leagănul copilului sau

ttrzie peste frunţile ma
melor, sau o depun cu 
evlavie la picioarele ce
lor care au făurit, din 
sufletele for neştiute, su
fletele şi Împlinirile noas
tre de azi.

Mai tirziu, clnd tui 
mai eram de mult copii, 
ea, femeia, coborînd parcă 
din lumi «straie, ţîşnind 
din monotonia vieţii, 
a venit In Inimile noas
tre şl a rămas acolo. 
S-au prăvălit In sufle- 
tele noastre izvoare ră
coroase de munte, fă- 
cîndu-ne să simţim cum» 
se aprind şi pier în noi 
vise de poezie. A rămas 
în urmă zarea viorie şi, 
prin buze de flăcări, am 
sărutat argintul curatu
lui izvor al iubirii lor, 
ştiind apoi că fantastica 
văpaie care ne cuprinsese 
era dată de izbinda de 
a putea dormi sub lilia
cul dragostei femeii iu
bite.

Alături, de femeie am 
străbătut mai uşor dru
mul vieţii, am străbătut 
cu bine încercările că
rora, inerent, a trebuit 
sft le facem faţă. Şi îna
inte ca argintul lunii să 
ningă peste noi şi vre
mea crizantemelor să ne 
cuprindă, femeia — so

ţie ne-a dăruit bucuria 
fantastică de a avea co
pii. Aceşti magnifici în
geri cu inocenţă răpi
toare au adus tot soarele 
din lume in casele şi 
inimile noastre. Ce dar 
mai minunat putea oferi 
o femeie unui bărbat, 
decît fructul fiinţei ei, 
fructul sacru al dragos
tei'?

Mă întreb : putea-vom 
noi, vreodată, să mul
ţumim femeilor din şi 
prin care slntem ? Iz- 
buti-vom noi ca din cu
vinte să înălţăm un imn 
care să exprime tot ce 
am dori noi ? Nu cred 
că o vom putea face 
vreodată...

De ziua ior le oferim 
omagiul nostru sincer, a- 
drestndu-le cea mai fru
moasă urare pe care o 
poate face un om ţinui 
semen ai său: Să vft 
fie vhţa numai primă
vară ‘
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•  Cu 10 iei In plus. „La
Oficiul poştal Simeria. ne 
sesizează dl Petre lintea, 
nu se găsesc timbre de 
Ifr tei, ci numai de 20 de 
lei. Gel care are nevoie, 
nu are altă soluţie decît 
să plătească în plus 10 
lei". Rentabil. Pentru o- 
fieiu, nu şi pentru, oa- 

ţ meni.

•  „Ne-au stricat dru
mul". Dl Titus Petreanu,
din Bocşa Mică, nr. 8 
(comuna Certej), ne-a in
format despre un fapt 
care aduce mari supă
rări consătenilor dumnea- 
fcdi Drumul Certej —_ 
Handoi — Bocşa a fost 
stricat dte utilajele grele 
« f o - t ă r i i  Miniere 
Certej. Un pod a fost 
pur şl simplu distrus, iar 
suportul adus pentru con- 

, struirea altuia a fost de
pozitat şi uitat de-a curme" 
zişul pîrfului, ducînd la

inundarea drumului. Du- \ 
pă revoluţie, oamenii s-au 1 
adresat Primăriei Certej / 
şi de 3 ani aşteaptă îm- } 

. plinirea promisiunii „se } 
va face". Clnd ? întreabă i 
dl Petreanu. . |

•  Ce-i de făcut? „Măi 
numesc Voica Sabin, stat 7 
din satul Rapolţel. nr. J 
74. Am două fete la Li
ceul „Traian" Deva. Pe i 
cea mică, pe Dana, a 
muşcat-o un dine mare, 
alb- Acest dine vagabond 
a mai muşcat alte două 
fete. Ce-i de făcut cu 
clinii vagabonzi din De
va şi Simeria ? Aid fost i 
la nUalâ noastră a vî- 
nâtorilor, dar erau oett* 
păţi. Şi oricum nu-i poţi 
împuşca în oraş, Asta 
ştiu şi eu, câ slnt vînâ- 
tor". Totuşi ceva trebuie 
făcut, pentru că aceşti t 
ciini sînt un pericol pen* j 
tru elevii care învaţă la \ 
liceele de pe strada Mi
nerului. $i nu numai pen
tru ei.

A consemnat 
VIORICA ROMAN

N.R. „Cuvîntul liber" \ 
vă aşteaptă în continuare. 1 

Sunaţi la telefonul 611269. J

DUMINICA ORTODOXIEI"#f
Duminică întîi din sfin

tei şi marele post al Paş- 
tilor se numeşte „Dumi
nica ortodoxiei*. Numele 
acesta fc# primit din 
secolul al IX-lea, clnd 
s-a sărbătorit biruinţa cre
dinţei adevărate, cu pri
vim la cinstirea icoanelor, 
împotriva rătăcirii şi a 
c*tor ce luptau contra 
cultului icoanelor. Mai 
bine de două sute de ani 
icoanele fuseseră scoase 
din biserici şi din casele 
credincioşilor, şi profa
nate. Dar Ia anul 842, 
fit urma unui sinod, ele 
au fost aşezate din nou Ia 
fee de cinste în biserici, 
preţuite ca purtătoare de 
har şi ca mijloace de 
Înălţare a credincioşilor
m  Dumnezeu. In acest 

icoanele au primit 
adevărata venerare şi cul
tul lor »-a răspîndit te 
întreaga creştinătate I- 
COANA t — unii o poartă 
fii suflet, alţii e văd şi 
tu  puţî.v au fost şi c«« 
ce, avtnd-o totuşi intr-un 
anume fei, au Înstrăinat-o! 
Ştiau Insă toţi ce-i cu ea? 
Icoana aceea moştenită, i- 
vîtt în noi sau primită ? 
Poate că da, poate că nu. 
Misterul, taina ei JnVă- 
luind-o, cînd incitînd, cîrid

prohibind cunoaşterea. 1- 
coana impune pătrunderea 
sfinţiei; e teofonie, ară
tarea lui Dumnezeu pe 
măsura inimii omului; e 
invitaţie ca sufletul să

se uite spre ceea ce vine 
din cer, spre adevărul veş
nic al dogmei, dincolo de 
categoriile spaţiului şi ale 
timpului, e artă divină, 
minune a credinţei ce 
converteşte nevăzutul Dom
nului în văzut emoţionai. 
De aceea, în faţa acuzaţii
lor de idolatrie proferate

de iconoclaşti împotriva 
cinstitorilor de icoane, St 
loan Damâschinul (4-749) 
a formulat in mod lapi
dar răspunsul ortodox: 
„Eu nu ador materia, Oi 
pe Acela «care pentru min- 
tuirea mesa s-a făcut ma
terie ; adică a devenit 
QM“ ,Int secolul a, Vlil- 
lea, la simţul VIII ecu
menic (787) s-a precizat că 
cinstirea arătată icoanei 
se îndreaptă spre Persoana 
reprezentată pe ea. Tre
buie să ia aminte şi acela 
care astăzi caută să se 
proclame iconoclaşti, res- 
pingînd din viaţa lor i- 
coana, Că aşa cum In ca
sele noastre sau într-un 
album păstrăm - cu sfin
ţenie pozele- celor d.agi, 
care na mai sînt p<- vin 
du-le cu drag şi sărutîn- 
Uj-Ic chiar, tot aşa facem 
şi cu Icoana. Noi nu ne 
închinăm şi nu ne rugăm 
materialului din care este 
făcută ea, ei ne închinăm, 
sărutăm sau ne rugăm Ce
lui co este reprezentat pe 
eaî Prin Icoana ortodoxă 
sînt mărturisite deodată 
Dumnezeirea şi umanita
tea lui Hristos, căci ea 
reprezintă fata umană a 
Celui Ce există veşnic. 
Preot CORNEL H.ICA
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•  STIMATE ’ DOAMNE ŞI 
• DOMNIŞOARE, doriţi să fiţi nu 
doar frumoase, ci şi — vorba en
glezului — „up to-date“, în pas 
cu moda, vorba românului? Ei 
bine, o formidabilă oportunita
te spre realizarea dorinţei vi şe 
oferă chiar astăzi, 6 martie Cu
rent, la ora opt din. seară. In 
elegantul dar intimul ambiental 
al restaurantului „Decebal" din 
Deva (situat în vecinătatea Mu
zeului Judeţean), pentru dom
niile voastre se vor prezenta ce
le mal noi modele vestimentare

ale anotimpurilor ce bat la u- 
Şă — primăvară şi natural, va
ră. Organizarea, asupra căreia 
deţinem informaţia câ Va sa
tisface orice exigenţe — aparţi
ne Societăţii Comerciale „Mure
şul Socom“ Deva. (N.V.)

•  MULŢUMIRI. Corul Liceu
lui de Muzică şi Arte Plastice 
din Deva a îneîntat elevii şi ca
drele didactice de la liceal Teo
retic „TRAIAN" din Deva prin 
măiestria şi fineţea eu care a 
interpretat piese ■' corale din fol
clorul românesc şi universal pre
zentate în spectacolul de „măr
ţişor". Pentru aceasta, gazdele 
Ie mulţumesc călduros. (MS.)

•  S-A DESCHIS „SALONUL 
HUNEDORfeAN AL CĂRŢII". La

Casa Cărţii din Deva, s-a des
chis vineri „Salonul hunedorean 
al cărţii". Manifestarea, aflată 
la a 18-a ediţie, este organizată 
de către S.C. „Bibliofor" S.A. 
Deva Şi instituţia gazdă. Publi
cului cititor i-au fost prezentate 
cărţile : „Crepuscul" de Radu 
Ciobanu, aflată la a doua edi
ţie, „Portul 13“ de Marcel Pe- 
trişor", „Pagoda" de Gheorghe 
Truţă. A mai participat scriitorul 
Vlnicîu Gâfiţa. Cu acest prilej, 
scriitorii prezenţi au acordat au
tografe. (M.Bt)

• KARATE LA DEVA. Astăzi, 
Sala Sporturilor din‘ Deva găz
duieşte un' atractiv spectacol 
sportiv. Este vorba de Campio
natul Naţional de Karate — zo
na Transilvania. Iubitorii aces

tui sport slnt invitaţi în număr 
cît mai maro. (S.C.) .

•  CUPA MĂRŢIŞORULUI LA 
ÎNOT se desfăşoară sîmbătă şl 
duminică, 6—7 martie, la bazi
nul din Hunedoara. Participă 
copii de 9—11 ani, de la cluburi 
sportive şcolare din Timişoara, 
Alba folia, Arad şi Hunedoara. 
(S.C.)

•  LOVITURĂ LA „ARIZO-
NA“. Nu cu mult timp ta Ur
mă, la „Arizona" SRL din Ha
ţeg a avut foc o spargere, fu- 
rîndu-se bani şl bunuri. Autorul 
s-a dovedit a fi Muhteanu Iu
lian, de 15 arii; Lăsat de capul 
lui, s-a apucat de furat A călcat 
Insă cu stîngul. (V.N.) >
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• CHIŞ1NAU. Parla

mentul Republicii Moldo
va şi-a continuat dezbate
rile asupra proiectului noii 
Constituţii, tn luările de 
cuvînt, s~u evidenţiat ne
cesitatea formulării exac
te a noţiunii de popor ro
mân, majoritar fn Repu
blica Moldova ca sfat ro
mânesc, alături de care 
convieţuiesc reprezentanţii 
altor popoare, minorităţi 
etnice, şi care se vor bu
cura de toate drepturile 
prevăzute de normele in
ternaţionale, transmite 
Moldeva-Pres. -

•  MOSCOVA. Rusia 
ar dori să joace ra
lul de garant al păcii pen
tru teritoriile festei uniuni, 
a declarat preşedintele Bo- 
ris Elţîn la Intilnirea CU 
liderul finlandez Maurio 
Koivisto. El a adăugat, în
să, că un asemenea rol 
I-âr avea doar pe terito
riile acelor state care do
resc acest incru,

COMUNICAT 
F.R. FOTBAL

Un comunicat al Fe
deraţiei Române de Fot
bal Care cunoscut ci 
începerea returului cam
pionatului de fotbal se 
amină plai la o dată 
ce se va anunţa ulterior.

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

— CUnele ăsta an-a 
salvat viaţa...

— Cum s-a îniîwplaţ ?
— EraSn bolnav şi el 

ri-a lăsat medicul să 
intre...

efi*A»****#**#**************

I I
| Vă oferă j
j incepind cu *
I . data de |
j 6.03.1993 , J
» Spectacolul I

I de cabaret
RTI*
»93

MĂRŢIŞOR

î Rezervări de J
{ locuri la J
» telefon *
|  627536 j
J (484) j
0  * mmm * mm a mmm • mm a mim a m
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REFLECŢIA ZILEI j
•  „Durerea unui singur ins face cît dure-

Îrea lumii întregi. Şi dragostea pentru o singu
ră femeie trage în balanţă mai mult decît Ca

ii lea Lactee, cu toate stelele ei“. \
( Antoine de Saînt-Exupery (
l : i

tea"

DE ZIUA TA... \
,Nu" natura face frumoasă femeia, ci dragos- .

Proverb latin I 
•  „Gu un surîs, femeia cucereşte un oraş şi cu J 

. încă unul, un regat". Proverb chinezesc i
|  •  „Cind scrii despre femeie, trebuie să-ţi înmoi I
J- pana ..în culorile curcubeului şi să presări rîndurile | 
| cu pulberea de pe aripile fluturilor". Denis Diderot | 
! •  „Femeia ? O gîndire, cea mai puternică a na- J
I turii, dar o gîndire dansînd..." J. Prevert |

•  iiFără femei, începutul vieţii noastre ar fi lip- * 
j sit de ajutor, mijlocul de plăcere şi sfîrşitul de mîn- I 
I giiere“. Schopenhaucr
■>
| Selecţie de ILIE LEAIIIJ 1

•  Mitică vine tîrziu a- 
casă. încearcă să traverse
ze camera în vîrful picioa
relor, dar nevastă-sa îl sim
te şi strigă :

— Tu eşti, Mitică ? 
Amărît, omul. răspunde :
— Ce bine ar fi să nu fiu 

eu...,
•  — Dacă vrei să mă în

şeli într-o zi, Getuţo, să 
mă previi.
— Vai, dragul meu, 

trebuia să mi-o spui mai 
de mult...

•  — Ai plînge dacă ar tre
bui să ne despărţim ?
— Bineînţeles. întotdea
una plîng în astfel de si
tuaţii...

•  — Nu-i aşa, draga mea, 
că ieri noapte am venit 
foarte uşor de la şedinţa 
de lucru?
— Tu, poate, dar nu şi

cei patru colegi care te 
tîrau...

•  — Soţia ţi-e acasă?
— Nu, e la CONSIGNA
ŢIA.
— Ba naiba ! Şi cît crezi 
că vei obţine pe ea ? !

. •  Ea proces :
— Dar gîndiţi-vă, doam
nă, soţul dumneavoastră 
vă iubeşte.
— ŢQt ce se poate. Omul 
acesta e în stare de ori
ce !

• Intre soţi:
— Dragul meu, cum de 
te-ai îndrăgostit de mine 2
— Vezi ? Acum, acest lu
cru te miră şi pe tine! 
Culese şi prelucrate de

ILIE LEAHU

Alimentaţia şi speranţa de viaţă a populaţiilor (II)
Nivelul colesterolului din 

sînge, considerat ca un fac
tor de risc pentru îmbol
năvirea inimii, este deter
minat clar de consumul de 
grăsimi saturate care ţine 
deobiceiurile alimentare 
ale unei,populaţii cum şi 
de consumul de grăsimi po- 
linesaturate (ulei de ihăs- 
linjp, ulei de palmier). Gît 
priveşte- factorii genetici,

î POVESTE
I „VÎNATOREASCĂ"

CU PEŞTI
I Un oficial chinez con- j
* gestionat la faţă a ad- I 
| mis că povestea avan- [ 
î sată de agenţia chineză |  
| oficială de ştiri, Xinhua, > 
I nu a fost decît o păcă- I 
| leală. Xinhua anunţase ' 
| prinderea unui sturion |
* femelă de 100 dc ani, J

monstrează că aceiaşi fac
tori de risc îmbolnăvesc 
mai puţin sexul feminin, 
mai bine protejat.

Nu mai există îndoieli 
că între frecvenţa cance
rului, la indiferent care 
organe, şi consumul de 
grăsimi saturate este o le
gătură ; asocierea între 
consumul de grăsimi...sa
turate şi fumat e., principa

le industrializate. Consu- I 500 de jj’2 m’ a" It__ * proape dublînd recor- Imul de sare, fumatul şi 
obezitatea ar juca un rol 
important, dar secundar, 
în fapt, persistă suficiente 
necunoscute, se impun stu
dii sistematice ale obiceiu
rilor alimentare care să 
nu ignore prezenţa anti- 
oxidanţilor (vitamina E, 
seleniul, vitamina A) în

proape 
|  dul din Guinness Book ! 

(somnul Pa Bleuk de |
1 242 kg). Un adjunct al > 

secretarului de partid I 
J de la Institutul de Re- , 
I producere Artificială a I 
* sturionilor a servit a- J 
I ceasta „na'dă" unui re- | 
’ porter de la Xinhua, ca- I

aceştia . . explică diferen- - Iul motiv care determină 
ţelj? între sexe privind mor- o mare frecvenţă a cance-
talitatea, ea şi între in
divizi care au absolut a- 
celeâşi condiţii de alimen
tare:" :

Impactul consumului de 
grăsimi- este direct legat 
de, raportul- în alimentaţie 
între -grăsimile polinesatu- 
rate (P) şi cele saturate 
(S), adică P/S. Pe măsura 
creşterii acestui raport in 
S.U.A. de pildă mortalita
tea prin boli cardiovascu
lare a scăzut în cursul a- 
nilor. Vom sublinia efec
tul favorabil al consumu
lui cărnii de peşte prin con-: 
stimul implicit mai mic de 
came de porc, dar şi prin 
efectul cunoscut de pro
tejare a arterelor împo
triva aterosclerozei pe ca- 
re-1 manifestă uleiul de 
peşte.

Se cunoaşte că mortalita
tea feminină este mai 
scăzută decît cea a bărba
ţilor, speranţa de viaţă 
a ' femeilor fiind cam cu 
7 ârii mâi mare în ţările in
dustrializate, lucru care de-

REVINE POLIOMIEUTA ?

Uri băiat de o lună a 
murit de poliomielită. A- 
cesta este primul caz mor
tal al acestei boli în Olan
da, de mai bine de 10 ani, 
a anunţat o oficialitate , a 
ministerului sănătăţii o- 
landez, citată de REUTER. 
Temerile în legătură cu o 
recrudescenţă a poliomieli
tei au crescut din. septem
brie anul trecut, cind e 
fost descoperit cazul men
ţionat. Pînă în prezent, al
te 20 de cazuri au fost ra
portate şi s-a lansat o cam
panie de vaccinare, care 
se speră că va pune ca
păt prompt epidemiei. Co
piii olandezi sînt vaccinaţi 
anti-polio încă din 1950, 
dar campania intenţionează 
să acopere toate cazurile 
de vaccinări incomplete 
sau nereluate în ultimii 
K ani. ___.

rului pulmonar.. Aşa se 
explică de ce japonezii, fu
mători înrăiţi, au o inci
denţă scăzută a cancerului 
pulmonar consecutiv con
sumului, mic de grăsimi.

Putem conchide că prin 
rolul lor în producerea a- 
terosclerozei şi a canceru
lui, grăsimile saturate de
termină în principal nive
lul de mortalitate în ţări-
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hrană, dar şi a alcoolului |  ® Ş  I
şi proteinelor. Fără a face J  cu und.ţa u oţ. J- J 
reclama în; folosul cîrclu- I ?-lsta |
milor care s-au înmulţit ca * |a a, * _ I
ciupercile după ploaie, ne I K t a retevat S i 
vedem obiigaţi să reţinem * {en"a unufsturion im- l
ca medicina moderna ac- i 'T-J'T . . „ _  rr- *
ceptă că 50 ml de băuturi I j? 4 9 0  S  Ii '  a cîntant 420 de kg, su- »■alcoolice concentrate sau 1 -- %v J n - I  ficient pentru aoborirea *

2 P̂ S tode ! T orduEi. D»r...
- xima de viaţa a sturio- *ar proteja pereţii 

terelor în faţa pericolului 
de depunere a colesterolului. 

Dr. CORNEL STOICA 
; Deva

1I nilor este însă de 50 de | 
'  ani. .I
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EI, FEM1NA „Yolanda şi...“ film de Vincente Minnelli
(neart.); 9) Scriitor român (1884—1935), au
torul povestirii „Chira Chiralina“ — Mo
bilizator îndemn tipic ardelenesc ; 10)
Prezenţă iniţială de dată recentă — Ac
triţă americană (Corinne), protagonista fil
mului „Irma merge la Hollywood".

VERTICAL: 1) Scriitor român (Theo- 
dor, 1910—1975," autorul romanului „Cri
zanteme pentru Erria" ; 2) Scriitor contem
poran (Horia) căruia îi aparţine poezia 
„Fata-n maramă de nea" — Premii rîv- 
nite Ia tombola căpătuielii; 3) Stihuiţor 
al zilelor noastre (Aurel), semnatarul poe
ziei „Hramul Sfintei Paraschiva" — Zonă 
apropiată în geografia populară — Drept 
de veto exprimat pe jumătate! ; 4) Pană 
acută în traficul aerian — Prefigurări de 
viitor în limite extreme ! ; 5) Trenă ver
bală la rochia aşteptării ■— Compozitor 
contemporan (Mireea), autorul muzicii de 
scenă pentru copii „Ileana Cosînzeana";
6) Nevasta lui Ghiţă, eroina cunoscutei
nuvele „Moara cu noroc" de I. Slavici — 
Viaţa cu ochii închişi ai sufletului; 7)
Liric cubanez (Nicolas, n. 1902), autorul 
poeziei „Epitaf pentru Lucia" — Caiele 
la potcoavele cailor noştri! ; 8) Culcuş 
străin la capăt de drum — Strop de tris
teţe picurat în inimă ; 9) Pictor şi gra
fician român (1881—1958) — Actor ame
rican (Lewis), prezent în filmul „Mata- 
Hari; 10) Ne-a lăsat volumul de proză 
„într-un cămin de domnişoare" (Anişoara, 
1912—1972) — ,,... despre Eva“, film de 
Joseph Leo Mankievicz (neart.).

VASILE MOLODET

DEZLEGAREA CAREULUI „LITOTE", 
APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SIMBATA TRECUTA :
1) STRATIFICA; 2) TRAGICOMIC; 3) 
RE — ETUI — CA ; 4) AMANET — PAT ; 
5) TUŞTI — PILA ; 6) ARTA — TARIF ;
7) GAl — SONATĂ ; 8) ET — RENI — 
OZ : 9) MODIFICĂRI : 10) ERADICAŢIE.

ORIZONTAL : 1) Cunoscut pictor re
nascentist italian (1573—1610); 2) Publi
cist şi poet român (1833—1890) — Repere 
importante în determinarea sudului! ; 3) 
Din creaţia acestui poet (Gellu) amintim 
placheta de versuri pentru copii, cu ti
tlul „Aşa-i Sanda" — Actriţă franceză 
(Anouk), protagonista filmului „Justine"; 
4) Coşmar trăit din adîncul sufletului! — 
Mijloc inductiv cu reacţie acută — Acţor 
francez (Claude A.) pe genericul filmului 
„Silvia şi fantoma" ; 5) Specialist în e- 
xecutarea unor lovituri cu efect _— Pic
tor olandez (Frans, 1580—1666) căruia îi 
aparţine tabloul „Isabella Coymans" ; 6) 
Actriţă şl dansatoare americană, prota
gonista filmului „Irma la Duce" — Mă
suri interne menţionate în scris!; 7) Re
gizor francez (Yvan), realizatorul filmu
lui „Domnişoara Mozart" — împreună cu 
Martine Carol deţin rolurile principale în 
filmul „Lucreţia Borgia"; 8) Punere în 
posesie confirmată concis — „Zîna...“,
scena IV din simfonia dramatică „Ro
meo si Julieta" de H. Berlioz (neart.) —

j' \ V/«u *- -

JPLORCOM1

s.e.
FLORCOM

LIDO
DEVA

Cu prilejul Zilei Fe
meii, adresăm căldu
roase felicitări clien
telor, colaboratoarelor 
şi partenerelor de a- 
faceri, salariatelor so
cietăţii, tuturor fe
meilor care au fost 
sau vor fi clientele 
restaurantului „Lido“ 
Deva.

La mulţi ani!

i
S C. AZUR 

S.R.L.
COMIMPEX
DEVA

\
i!

•La ceasurile sărbă- ) 
toririi. Zilei Femeii, > 
adresăm clientelor 
magazinului nostru, 
colaboratoarelor şi ( 
partenerelor de afa- ‘ 
ceri, salariatelor so- \ 
cietăţii, cele mai cal- ( 
de urări- de sănătate,  ̂
fericire şi bucurii, i 
Vom veni şi în con- j 

tinuare în sprijinul) 
clientelor noastre, cu ’ 
o largă gamă de pro- ) 
duse de calitate. \

La mulţi ani !

S C- POPESCU— 
DOBA S.N.C.

DEVA
La mulţi ani,' să

nătate şi bucurii, do
rim cu prilejul Zilei 
Femeii, onor cliente
lor magazinului nos
tru, colaboratoarelor 
şi partenerelor de a- 
faceri, tuturor sala
riatelor sociritatii!
Viaţa să vă aducă 

prosperitate şi feri
cire, dumneavoastră 
şi familiilor !

La mulţi ani !

S.C.

EUROPA
TRANSCOMAL

S.R.L.

Sărbătorirea Zilei 
Femeii ne oferă plă
cutul prilej de a fe
licita din inimă clien
tele magazinului „Eu
ropa" — Transcomal 
Deva, partenerele, co
laboratoarele şi sala
riatele societăţii noas
tre, pe toate femeile 
care. dorind să fie 
în pas cu moda, vi
zitează magazinul 
nostru.

La mulţi ani!

CONDUCEREA S.C .„FAVIOR" S A.
ORĂŞTIE

Adresează tuturor salariatelor acestei so
cietăţi, cu prilejul Zilei de 8 Martie, cele mai 
alese felicitări, gînduri de bine şi împliniri în 
viaţa personală. Aceleaşi urări le sînt adresate 
şi din partea sindicatelor din Orăştie şi secţiei 
din Hunedoara.
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•  Două sînt principa
lele cauze ce au determi
nat izbucnirea unor in
cendii în ultima perioadă: 
scurtcircuitele electrice şi 
defecţiunile la mijloacele 
de încălzire. Un scurtcir
cuit la un comutator a 
incendiat locuinţa şi ane
xele lui Gheorghe Mari- 
nescu, din • Pane Sălişte, 
comuna Dobra. Conduc
torii electrici neprotejaţi 
corespunzător s-au scurt
circuitat şi au favorizat 
incendierea grajdului lui 
Dragostin Cînda,' din Şoi- 
muş, „coloniei" de pado
curi de porci din Petro
şani (str.. Timişoara) şi a 
şurii lui Ioart Âlexe, din 
satul Valea Lupului, co
muna Baru. De asemenea, 
de la o priză defectă a 
fost incendiat atelierul de 
înregistrări benzi magne
tice al cooperativei „Da
cia" din Orăştie.

Incendiile produse la 
locuinţele lui Ioan Nan, 
din satul Măgura, comuna

Mărtirteşti, Gheorghe Arţ- 
drica, din Zam şi Imre 
Gyongyoşi, din Simeria, 
au avut drept cauze am
plasarea necorespunzătoare 
şi nesupra vegherea sobe
lor metalice sau defec
ţiunile la coşurile de e- 
vacuare a fumului.

•  Datorită neorganizării 
în mod corespunzător a 
unor formaţii civile de 
pompieri şi neîntreţinerii 
tehnicii din dotare, a- 
cestea nu intervin operativ 
şi eficient în toate cazu
rile.'

•  Un violent , incendiu 
s-a produs în Colonia 
Brazi, la locuinţele apar- 
ţinînd Sucursalei „Hidro- 
construcţia" Rxu Mare Re
tezat, fiind distruse 8 a- 
partamente şi bunurile lo
catarilor. Vasile Strat, din 
apartamentul căruia s-a 
declanşat incendiul, este 
cercetat de către organele 
de urmărire penală.

r  )
\ SUCURSALA JUDEŢEANĂ BANCPOST S.A. \
j DEVA j

i Anunţă agenţii economici din Deva că în- \ 
\ fiinţează CASIERIA SERALĂ, care asigură pri- j 
J mirea numerarului acestora după orele de pro-; 
J gram, în cursul serii precum şi in zilele nelu-7 
j erătoare. . j

\ Agenţii economici care doresc să depună  ̂
V numerar în asemenea condiţii la sucursala noas- \ 
i tră sînt invitaţi la serviciul tezaur-casierie al \ 
\ sucursalei în zilele de--16 şi 11 martie, între \ 
\ orele 9 şi 13, pentru a încheia convenţii cu ca- V 
|  re ocazie se vor da toate relaţiile necesare. j

D E  L A  P R E F E C T U R A  

J U D E Ţ U L U I H U N E D O A R A

Avînd în vedere numeroasele semnale ce se pri
mesc în legătură cu deteriorarea vieţii economico-so- 
ciale ca urmare a unor deficienţe în gospodărirea pa
trimoniului societăţilor cu capital majoritar de stat, 
Prefectura judeţului Hunedoara solicită consiliilor 
împuterniciţilor mandataţi să reprezinte interesele ca
pitalului de stat la societăţile comerciale, consiliilor, 
de administraţie ale acestora şi sindicatelor să ana
lizeze toate aspectele activităţii din fiecare unitate şi 
să stabilească măsuri de preîntîmpinare a oricăror 
fenomene negative, de relansare a producţiei prin 
folosirea mai bună a capacităţilor şi a forţei de 
muncă, precum şi de reducere a şomajului.

In acelaşi timp, accentul va fi pus pe respecta
rea legislaţiei în vigoare, pe îmbunătăţirea organi
zării la toate nivelurile producţiei, pe creşterea vo
lumului şi a calităţii produselor realizate, precum şi 
pe revigorarea întregii activităţi economico-financiare 
a societăţilor comerciale în ansamblul lor.

BANCA AGRICOLA S.A. DEVA 
Anunţă că în ziua de 15 martie 1993, ora 

10, va avea loe licitarea unui copiator color 
„RANK XEROX" şi a unui computer IBM 28.

Licitaţia va avea loc în cartierul Gojdu, A- 
leea Viitorului, bl. E6, ap. 7.

Informaţii la Judecătoria Deva, biroul e- 
xecutori , judecătoreşti.

începînd cu 1.03.1993,
S.C. DIMPEX S.R.L.

Vinde en gros detergenţi, prin depozitele 
deschise zilnic între orele 9—17 la Deva, str. 
Libertăţii, bloc A, scara C parter (în spatele 
restaurantului Union) şi în Orăştie, str. G. Coş- 
buc nr. 7. ...

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
Organizează, începînd cu data de 15. 03.

1993 /
♦  Cursuri de iniţiere în utilizarea calcu

latoarelor IBM-PC.
Durata cursului este de 5 săptâmîni. . 
Relaţii se pot obţine la telefon 613915.

AGRICULTORI I
Cultivaţi cu încredere sfeclă de zahăr a- 

ducătoare de venituri deosebite.
Cultivînd un hectar de sfeclă de zahăr 

puteţi realiza Ia o producţie de numai 30 tone/ 
hectar un venit de 450 000 lei, Ia care se a- 
daugă şi alte avantaje :

ASTFEL:
•  S;C. ZAHĂR ARAD S.A. acordă pen

tru fiecare tonă de sfeclă net predată suma 
de 10 000 lei în cazul în care producţia rea
lizată este de pînă la 25 tone/hectar şi 12 000 
lei/tonă în cazul în care producţia realizată 
este de peste 25 tone/hectar;

SE MAI ACORDA ÎN MOD GRATUIT :
•  Cîte lO kg zahăr pentru fiecare tonă 

de sfeclă de zahăr net predată;
O Sămînţă de sfeclă de zahăr pentru 

suprafaţa contractată;
•  100 kg tăiţei de sfeclă şi 1 kg melasă 

de sfeclă de zahăr net predată;
S.C. ZAHAR ARAD S.A. plăteşte cultiva

torilor cheltuielile de transport al sfeclei din 
cîmp în bazele de recepţie la tarifele unită
ţilor de transport specializate sau alte tarife 
acceptate reciproc.

Lămuriri suplimentare se pot obţine la 
S.C. ZAHAR ARAD S.A., tel: 096/644393; 
646015 ; 643532, interior 170. De asemenea, 
puteţi lua informaţii de Ia: — VOICA IOAN, 
Simeria, str. 1 Mai, nr. 12, telefon : 66182; 
— STANA EMIL, Cîmpuri-Surduc, nr. 107, 
telefon : 161. (133)

OFICIUL JUDEŢEAN DE CALCUL 
HUNEDOARA — DEVA 
Organizează cursuri de 

•  contabilitate — informatică 
pentru economia de piaţă (noul plan de con
turi).

Cursurile sînt efectuate de profe*«â uni
versitari din CIuj-Napoca şi coordonate de Mi
nisterul Învăţămîntului, Centrul de Pregătire 
în Informatică •—Bucureşti.

înscrierile au început la sediul din str. 
1 Decembrie, nr. 28 (în curtea Prefecturii). In
formaţii : tel. 95 615431.

LUNI, 8 MARTIE

PROGRAMUL I

• 14,00 Actualităţi •  14,15 Ora de mu
zică * 15,00 Preuni versitaiia • 15,30 Te- 
leşcoală *- 16,80 Magazin agricol • 16,30 
Portativul preferinţelor muzicale • 17,00 
Actualităţi *17,05 Magazin în limba ma
ghiară • 18,55 Tezaur folcloric • 19,00 Do
cumentar ŢV : ABC — financiar bancar
•  19,30. Desene aniiţiaţc • 20,00 Actuali
tăţi • 20,45 Teatru TV. „Trei surori** de 
Cehov • 22,15 Actualităţi •  22,30 în di
rect de la Paris : decernarea premiilor 
Cesar prin intermediul TV5 Europe.

• PROGRAMUL II

• 15,55 Recomandări din program •
16,00 TVE Ihternacional • 16,30 Desene 
animate •  17,00 Veniţi cu noi pe programul 
doi! • 20,00 Actualităţi • 20,35 Tradiţii â- 
le onomasticii în judeţul Sibiu •  21,00 
Imagini din lumea sportului # 22,35 In
terviul emisiunii : Registrul AUTO RO
MÂN. : ■ ■ L-.;

MARŢI, 9 MARTIE
PROGRAMUL I

•  7,00 TVM • 10,00 TVR Iaşi • 10,30 
Sfinţii •  13,30 Desene animate • 14,00 
Actualităţi •  14,15 Ora de muzică * 15,00 
Preuniversitaria •  15,30 Telcşcoală • 16,00 
Convieţuiri-magazin • 17,00 Actualităţi
•  17,05 Medicina pentru toţi • 17,35 Sa
lut, prieteni! (I) • 18,35 De Ia lume a- 
dunate... vechi cîntece populare în noi 
interpretări •  19,00 Dosarele istoriei •
19,30 Deşene animate • 20,00 Actualităţi
•  20,40 Sport •  20,45 Film serial. „Po
vestiri din Hollywood** (SUA) * 21,45
Şlagăre la zero grade * 22,15 Azi în prim

■—— — ------

plan # 23,00 Actualităţi •  23,15 Salut, 
prieteni ! (II).

PROGRAMUL II

• 16,00 TVE Internacional • 16,30, De
sene animate • 17,00 Actualităţi * 17,05 
Studioul de literatură • 18,05 Film serial. 
„Maguy" (Franţa, 1990) • 19,00 Sport-stu- 
dio • 20,00 Actualităţi * 20,35 Tribuna 
non conformiştilor • 21,00 TVM •  21,30 
Lumea ideilor * 22,35 Divertisment in
ternaţional.

MIERCURI, 10 MARTIE

PROGRAMUL 1

• 7.,00 TVM *10,00 TVR Iaşi * 11,00
TVR Cluj • 12,00 Film artistic. „Chine
zul" (III):; Somnambulii (1991) •
13.30 Desene animate • 14,00 Actualităţi
• 14,15 Ora de muzică * 15,00 Preuniver
sitaria •  15,50 Tragerea pronoexpres # 
16,00 Oameni de lingă noi •  16,30 Pano
ramic muzical clujean * 17,00 Actualităţi
• 17,05 Mesaje prin milenii. Documentar 
artistic • 17,35 Arhive folclorice •  18,00 
Azi în prim plan • 18,45 Simpozion •
19.30 Desene animate • 20,00 Actualităţi
• 20,40 Microrecital Kîm Wilde şi Jason 
Donovan • 20,55 Campionatul Mondial 
de Handbal Masculin : România — Norve
gia. Transmisiune directă de la Karl- 
stadt • 22,15 Telecinemateca. „Caleaşca 
de aur“ (Italia, 1953) • 0,10 Actualităţi • 
0,25 Campionatele mondiale de patinaj ar
tistic : proba de perechi.

PROGRAMUL II

•  16,00 TVE Internacional * 16,30 De
sene animate * 16,55 Teatru TV. „Sub
prefectul" de Duiliu Zamfirescu • 18,30 E- 
misiunea în limba maghiară • 20,00 Ac
tualităţi * 20,35 Studioul muzicii de ca
meră •  21,00 TVM • 21,30 Dialog cu e- 
dilii Capitalei * 22,00 TV5 Europe • 22,35 
învăţaţi engleza americană.

JOI. 11 MARTIE

PROGRAMUL I
• 7,00 TVM * 10,00 TVR Iaşi • 11,00 

TVR Cluj * 12,00 Film artistic. „Ploa

ia" (SUA, 1932) •  13,15 Video-clipuri •  
13,35 Desene animate •  14,00 Actualităţi
• 14,15 Ora. de muzică • 15,00 Preuni
versitaria •  15,30 Teleşcoală • 16,00 Re
pere moldave •  17,00 Actualităţi •  17,05 
Magazin în limba germană • 18,05 Po
vestea vorbei •  18,35 Tele-discul mu
zicii populare • 19,00 SpectacolHl lumii
• 19,30 Desene animate • 20,00 Actualităţi
• 20,30 Reflecţii rutiere * 20,15 Campio
natele mondiale de patinaj artistic : pro
grame liber-alese. Transmisiune directă de 
la Praga •  22.30 Film serial. „Dallas"
• 23,25 Actualităţi * 23,40 Azi în prim
plan. ’ ■ l.' v

" PROGRAMUL II

• 16,00 TVE Internacional • 16,20 De
sene animate • 17,00 Actualităţi * 17,05
Ecranul * 17,35 Bijuterii muzicale • 
17,55 Convieţuiri • 18,55 Diamond A- 
uards Festival — 1989 (III) •  19,30 Sta
dion • 20,00 Actualităţi * 20,35 Tradiţii 
ale cusutului maramelor • 21,00 TVM •
21,30 O viaţă pentru o idee • 22,00 TV5 
Europe • 22,35 Studio de dans contem
poran.

VINERI, 12 MARTIE

PROGRAMUL I

• 7,00 TVM * 10,00 TVR Iaşi • 11,00
TVR Cluj • 16,30 Arte vizuale * 17,00 
Actualităţi *17,05 Gong ! • 17,35 Emi
siune realizată de Redacţia Emisiunilor 
Militare de Radio şi Televiziune din Mi
nisterul Apărării Naţionale • 18,35 De 
patimă şi de dor », 18,55 Campionatul
Mondial de Handbal Masculin : România 
— Elveţia, Transmisiune directă de Ia 
Karlstadt • 20,00 Actualităţi • 21,00 Cam
pionatele mondiale de patinaj artistic: 
proba de dans — programe liber alese. 
Transmisiune directă de la Praga • 22,30 
Azi în . prim plan * 23,15 Film serial. 
„Destinul familiei iloward** * 0,15 Rock 
Panorama.

PROGRAMUL II

• 16,00 TVE Internacional •  16,30 De
sene animate * 17,00 Actualităţi * 17,05 
Sport-magazin • 18,00 Emisiunea în lim
ba germană • 19,00 Concertul Filarmonicii

„Gheorghe Dima". din Braşov « 21,00
TVM •  21,30 Viaţa spirituală * 22,00
TV5 Europe • 22,35 Muzica pentru părinţi. 

Notă: Pentru zilele de 13 şi 14 
martie, programul TV va fi publi- 
,cat în ziarul nostru de vineri, 12 
martie a.c.

■ÎN O T Ă
j PE CÎND SCHIMBAREA LA FAŢA *? j
|  Ne-am aflat, recent, printre călăto- 
Irii din Autogara Hunedoara. Iniţial nu “ 
( ne propusesem să scriem, credem' în- J
* să că merită cîteva rînduri. Nu-de alt- •]
* ceva, dar cei ce îi diriguiesc treburile .] 
i pot să-i schimbe faţa. în bine, bine*-  ̂
] înţeles. Nu le negăm strădaniile , dar
I ar trebui să vadă că : •  în micul spa- ’’
* ţiu dintre gară şi autogară o gură de: ■: 
» canal săpată este descoperită. Tot aici, o 
idin florile şi iarba anului trecut au ,. 
j rămas doar vrejurile, peste care s-au ‘ 
I aruncat hîrtii şi alte gunoaie •  Ace-
ţ Iaşi lucru este valabil şi pentru pârcu- ţ

J* leţul din faţa autogăriî. Se mai adaugă: ■! 
stîlpii gardului împrejmuitor pe ca- .] 
re parcă i-a bătut vîntul în toate păr- ,, 

Iţile * In spaţiul autogării există cinci 
| chioşcuri de cinci feluri •  „Gazeta11 
I circulaţiei" prezintă cazuri din. 1988 •  ■> 
♦Coşurile de gunoi sînt îndoite, rupte, .; 
• puţin spus inestetice * Panoul „Rom- ,j 
jpreş" din sala de aşteptare face cu- 
I noscute evenimente de acum cîţiva i 
* ani • Afişa jele cu mersul autobuzelor 1 
ţ sînt îmbătrînite rău, ce să mai vor- * 
« bim de actualizarea lor. 
i Ne oprim aici cu speranţa că nu se va 
j aştepta „schimbarea la faţă" din Ga-!i! 
] iendarul Ortodox pentru a se purcede J 
* la schimbarea la faţă a Autogării. Nu 
• de altceva, dar „vine, vine primăvara..." 
i V. NEAGU |.

| S.C CRISTIBO — COM S.R.L. | 
; DEVA S
1 bdul Deccbal, bl. 111, I
j Vinde en gros produse din cris- j 
J tal (pahare, vaze). J
| Informaţii telefon 095/618801, I 
. între orele 10—18. (»21)5
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•  DRAGA Soş Berta, a-
cum, cînd trandafirul vie
ţii tale îşi desface cea de-a 
î« petală, mama Nela şi 
tăticul Ttonea iţi urează un 
călduros „La mulţi ani“ şi 
noroc te viaţă. (3446)

•  CU ocazia împlinirii a
18 ani, bunica Otilia.şi bu
nicul Sandu îţi urează din 
Inimă multă sănătate şi 
fericire şi tot ce îţi doreşti 
te viate- (3446)

•  AZI cînd împlineşti 
frumoasa vîrstă de 18 ani. 
Cătălin Braic din Hune
doara, năşi ca şi verişorul 
«ău din Deva Iţi doresc 
piuită sănătate şi un căl
duros „La mulţi ani!“

(3430)
•  SOŢIA Mariana şi fiul

Andrei dăruiesc iubitului 
lor fia in, din Orăştie, cu 
ocazia Împlinirii a 30 de 
ertwieeri, calde bătăi de 
te ta l  nai puternice ca 
patfemnl fiorilor, ca strălu
cirea unei stele, ca mîngî- 
ferear unei raze de soare. 
„La mulţi an i!“ (3391)

•  BĂTRÎNULUI Meşter 
ru respect JU  mulţi ani“

-«M» călăuzească mai 
departe ucenicii cu succes. 
Ueenfcut preferat. (3421)

•  IA  aniversarea zilei
de B0 de ani, copiii, nepoţii 
fi ;• strănepoţii sînt alături 
de; ReSiga Maria, din Vă- 
lişbara, urîndu-i sănătate, 
fericire -şi un călduros „La 
mulţi an i!“ (3681)

•  CU ocazia împlinirii
a 23 de ani, familia, un- 
ehii, mătuşile şi verişorii 
urează dragului lor Dorin 
Bedea» din Valişoara, mul
tă fericire, sănătate şi „La 
mulţi ani!“ (3681)

•  ZIUA de 8 Mart»,
cînd te buchetul vieţii pui 
a #3 Doare, să-ţi aducă fe
ricire şl sănătate, scumpa 
nqastră Mariana Mundu- 
ca, *La mulţi ani 1“ Pă
rinţii- losif, Dorina şi bu
nica Ana. (3680)

•  „BĂIATULUI rău“ ca
tă  te i a împlinit 25 de ani 
UA sincer „La mulţi ani 1“ 
din partea celei care l-a 
tubk din toată inima. (3684)

•  PENTRU Marc Geor-
r i din Şoimuş un buchet 

trandafiri la aniversa
rei a 20 de ani din par
tea părinţilor şi fratelui. 
JLa  mulţi ani!“ (3690)

•  VlND maşină cusut 
ritrnirir 1 „Sanda". nouă, 25 
operaţii, piese schimb. Tel.

•  VÎND dormitor lemn
masiv, cireş. Tel. 618908. 
după «ra 18. (3337)

•  VlND apartament 2
camere confort sporit, zo
na Progresul. Deva, tel. 
•14385, (3282)

•  CUMPĂR casă (peste
if camere), central. Deva. 
«ea. «51144, (3420)

•  'VÎND teren intravi
lan 890 mp în Simeria, str. 
& Decembrie (lingă pod 
*ar& Hunedoara telefon 
M286ţ. (3230)
;■ •  VlND casă Simeria, str. 
fe. Kogălniceanu, nr. S, 
gradină mare, anexe. 
VeL 612038, 628993. (3196)
; •  VfND televizor Grun- 
<Ug, super color. Telefon 
613580. (3261)
. ta. VlND videorecorder 
Funai sigilat. Relaţii teL 
666659. (3365)
} •  VlND pătuţ cu saltea 
fi cărucior sport. Deva, 
tel. 627854. (3382)

•  VÎND apartament . 3
camere cărămidă, poziţie 
temă, Băicescu, cartier 
Dada. Tel. 621757. (3380)

•  VÎND apartament 2 
camere, confort I, Deva.

- Gojdu. Tel. 622413. (3367)
, ■ a VÎND apartament 2 
• camera, str. Mureşul, ap. 
Ife Orăştie. (3369)

•  VÎND vacă de trei
ani cu lapte, sat Bîrcea 
Mică, nr. 27. TeL 626056. 
,/r:v (3414)

a  VÎND convertor sate
lit. Informaţii Deva, tel. 
623308. (3410)

•  CUMPĂR garsonieră 
zona Dorobanţi, Favorit, 
Mărăşti. Deva, tel. 623308.

(3410)
a  VÎND livadă cu pomi 

fructiferi, Î69 buc. Sime
ria, str. Gh. Deja, 18. (3436) 

c VlND pavilion api
col, adaptabil comerţ. Chl- 
tid, 128. (3438)

•  VÎND motoscuter nou 
pentru transport şl 100 
DM. Simeria, tel. 661793.

(3440)»—*— *-»*—*-*— •- «-*_«—»;

•  OFERTA excep
ţională i Vtod videore
corder HQ Goldstar, 
muîtbistem, teletext, 
nou, şi expresso cafea 
trei capete, nou, pentru 
baruri, restaurante. 
Preţuri foarte conve

nabile. Deva, tel. 613045.
(3354)

•  VÎND materiale de 
construcţii: ţiglă şi lemn 
brad şl gladîole Oscar. 
Tel «19026, orele 20—23.

(3390)
a  VÎND videoplayer Fu

nai şi Elekta sigilate. Hu
nedoara, tel. 7158*8.

•  VÎND apartament " 2 
camere ultracentral. Re- 
latii tel. 621091 sau 617393.

(3460)
•  VÎND apartament 2

camere, Str. Minerului, bl. 
30. Informaţii — 22 De
cembrie, bl. 41, sc. I, ap. 
17, după ora 16. (3449)

•  SC Zooprod Tg. Mureş 
vinde arzătoare GN, tip 
600, la 2025 lei bucata; In
formaţii tel. 611625 Deva.

(3459)
•  VÎND magnetofon l’os-

tov, boxe Unitra 75 W şi 
20 benzi, 150 000 lei. Infor
maţiitel. 628814. (3463)

•  VÎND motor Fiat Die
sel, cu cutie 1400 cmc, 
85 000 km, preţ informativ, 
700—800 DM, motor VW 
Golf 1200 cmc, complet, cu 
cutie, preţ informativ 500 
DM, Relaţii tel. 611390.

(3465)
•  VÎND videoplayer A-

kai, telecomandă, sigilat. 
Deva, teL 615313. (3464)

»• VÎND videoplayer O- 
rion, telecomandă,- sigilat. 
Deva, tel. 619257. (3464)

•  VÎND VW Passat, ne-
tematriculat, ţuică de casă. 
Boşorod, tel. 169. (3466)

•  VÎND Dacia 1300 cu 
piese de schimb, preţ con
venabil. Orăştie 647254.

(3669)
•  VlND garsonieră, zonă

centrală. Deva, tel. 611618, 
după ora 16. (3670)

m VÎND grădină (loc 
casă). Brad, tel. 611179.

(36711
•  VÎND convenabil a- 

partament, 2 camere. Brad. 
Tel. 655173, orele 15—20.

' (3674)
•  VÎND Talbot, dispozi

tiv centrat roţi — elevator. 
Deva, tel. 623035. (3676)

•  VÎND 10 tone fin şi
500 kg lucerna. Sat Tătă- 
răşti, com. Burjuc, I.ugojan 
Marin. (3678)

•  VÎND apartament 
2 camere, confort I, 
parchet, gaz. Orăştie, 
Str. Pricazului, 4, bl.
4, ap. 13. Informaţii — 
Sibiu, tei. 92432330.

(3683)

•  VîND Dacia 500, preţ
convenabil. Tel. 666583, 
după ora 17. (3687)

•  VÎND urgent aparta
ment 2 camere, decoman
date, et. I, bdul Traian,

26/17. Tel. 714617. (2311)
•  VÎND apartament 3

camere, parter. Tel. 729355, 
după ora 16. (2340)i

•  VÎND Dacia 1100 stare
bună. Informaţii Haţeg, 
tel. 770888. (2342)

•  VÎND (şi pe valută) 
teren construibil centru 
Geoagiu Băi. Tel. 615883.

(3689)
•  VÎND casă şi moară

veche în Teiu. Informaţii 
Tisa, nr. 56 sau Hunedoara, 
bdul 1848, bl. 7, ap. 19 
(Josan). (2346)

•  VÎND maşină Înghe
ţată, aparat sifon, faianţă, 
gresie, lemn construcţie şl 
cherestea — toate noi. Tel. 
721851. (2347)

•  VÎND Integrator bio
xid de carbon, parbriz 
faţâ-spate şl piese Dacia 
1108. TeL 715329. (2349)

•  VlND casă patru ca
mere fi dependinţe 
curte, cartier Chizld. Tei. 
712165. (2350)

•  VÎND remorcă auto 5
tone şi fin. Nădăştia de Sus, 
17. « te »

•  VlND videoplayer
Aiwa, nou. TeL 718030. du
pă ora 16. (2353)

•  SC Construct Hune
doara. vinde plite, uşi, gră
tare pentru sobe, coroane, 
pinioane fi fulii betonieră. 
Tel. 713121, între erele 8— 
16. (2356)

•  VÎND casă. Informaţii 
Hunedoara, str. Saimtaege- 
tusa, 22 A, orele 16—18.

•  VÎND casă Rărăştie,
nr. 79. Informaţii tel. 
714473, sau 722118. (2358)

•  VÎND calorifere din.
fontă, 120 elemenţi şi gar
sonieră confort I, Orăştie. 
Tel. 647374. (3434)

• VÎND videoplayer Fu- 
nai, cu telecomandă, sigi
lat; Deva, tel. 620422. (3298)

•  CUMPĂR mobilă an
tică, secretaire, tabernacol. 
Orăştie, tel. 642729. (3000)

•  VlND două garsoniere,
Hunedoara, str. I. Creanga, 
bl. 4, ap. 20. (2336)

•  VÎND casă cu gră
dină în Simeria sau schimb 
cu apartament în Deva (ex
clus Micro 15). Informaţii 
Deva, Micro 15, bL 65, ap. 
27. (3406)

•  VlND casă cu grădină
mare şi anexe în comuna 
Vălişoara. Tel. 624612, după 
orale. (3343)

•  VÎND cuptor micro
unde. Deva, tel 615072.

(3418)
•  VÎND Dacia 1310 preţ

convenabil. Deva. tel 
627876. (3372)
w m w w w w w w w v

•  SC Intexim SRL 
cu sediul în Hunedoa
ra, str. G. Enescu 6, 
tel. 715684, livrează pe 
bază de comandă an
velope AHO. (3415)

WW. rfJW/VMWMIW
U PIERDUT carnet şo

mer pe numele Bodo Dom
niţa, eliberat de Oficiul 
Forţelor de Muncă Deva. 
Se declară nul. (3448)

• PIERDUT două Chei 
maşină Volkswagen în cen
trul oraşului Deva. Ofer 
recompensă. Tel. 617374.

(3335)
•  PIERDUT carnet stu

dent, pe numele Butaş 
Tudor, eliberat de Insti
tutul Politehnic Hune
doara. Se declară hui.

(3437)
» SC Devasat SRL pier

dut filă cec B. 1 845346, în 
valoare de 197864 lei. pen
tru Naţional Electric Ti
mişoara. Se declară nulă.

. .:■• (3441)
• PIERDUT eîir.e lup

în Hunedoara, numele Ne-o. 
semn particular pată albă 
pe piept. Găsitorului re
compensă. Reiaţii tel. 
721582. (2359)

•  SCHIMB apartament
2 camere, Cărei cu similar
Deva (sau garsonieră). De
va, tel. 622853. (3248)

•  SCHIMB apartament
două camere, cu două gar
soniere. Informaţii tel. 
629411. (3365)

•  SCHIMB (vînd) casă, 
anexe, curte, grădină, li
vadă, fundaţie piatră cu 
altă casă sau apartament
3 camere şi diferenţă. Re
laţii suplimentare Hune
doara, sat Răcăştie, nr. 
202, după ora 14. (2320)

•  SCHIMB apartament 
2 camere, et. L din cără
midă, cu apartament 3 ca
mere, exclus Micro 6—7 
şi parter. Hunedoara, Mu
reşului, 14, bl. C—46/26.

(2344)
•  SCHIMB garsonieră eu

apartament 2 camere. TeL 
715087. (2345)

•  SCHIMB (vînd) apar
tament 3 camere în Hu
nedoara, cu apartament Ti
mişoara. Informaţii tel. 
713009 (2348)

•  SCHIMB garsonieră 
proprietate eu apartament
2— 3 camere decomandate, 
exclus Micro 6—7. Hune
doara, str. Mureşului, bl. 
I A, ap. 122, orele 17—19.

«tete
•  SCHIMB garsonieră

Bucegi cu apartament 2—3 
camere. Hunedoara, tel. 
722355. (2355)

•  OFER garsonieră con
fort I pentru locuit sau 
spaţiu comercial. Plata în 
valută. Relaţii tel. 61B525.

(3458)
•  OFER apartament două 

camere Ploieşti, garsonieră 
Craiova, Dacia 1310, loc de 
casă în Cozia, contra ce
dare contract apartament
3— 4 camere sau schimb 
similar. Relaţii tel. 620884

: (3453)
•  OFER spre închiriere 

pentru firmă privată a- 
partament 2 camere parter, 
telefon, zona gării, în ora
şul Hunedoara. Relaţii tel. 
611879. Deva, după ora 17.

• (3i$4)
•  ÎNCHIRIEZ casă în 

Hunedoara, zonă centrală. 
Informaţii Deva, tel. 614428.

(3408)
•  OFER spre închiriat a-

parlament 2 camere, parter 
pentru spaţiu comercial. 
Tel. 620815. (3673)

•  ÎNCHIRIEZ spaţiu co
mercial ultracentral, Deva. 
Tel. 6.16160. intre orele IS
IS. (3404)

•  CU autorizaţia 7796/
17.02.93, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Lucaci Aglaia din lila, A. 
lancu, bl. B 11, avînd ea 
obiect de activitate vîn- 
zare publicaţii, cărţi, pa- 
petărie, mărfuri ■ indus
triale etc. mm

0  CU autorizaţia 138/23. 
03.1990, emisă de Primăria 
judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Măcineanu Ioan din Deva, 
M. Viteazu, nr. 40, avînd 
ca obiect de activitate co
merţ ambulant şi activităţi 
de import export. (3443)

•  .SC Plus 92 Import 
Export Hunedoara, 
Piaţa Libertăţii 8 (cen
trul vechi — Ardealul 
— Kodae), organizează 
curs intensiv de limba 
germană cu durata de 
6 luni, 2 ore pe săp
tămână. Informaţii şi 
înscrieri la sediul fir
mei, zilnic între orele 
10—19, sîmbătă între 
orele 10—13. (2354)

•  SC AGROSERV SRL
BACIA primeşte comenzi

pentru UŞI INTRARE A-
PARTAMENT din lemn, 
preţ avantajos, model deo
sebit, expus la sediul so
cietăţii (fostul CA.P.), o- 
rele 9—19, pînă în 11 mar
tie 1993. TeL 672145 sau 
660125, după ora 20. (3672) 

0  CAUT femeie serioasă 
din Simeria pentru Îngrijit 
copil. Informaţii tel. 660530, 
familia lacob. Simeria.

~ (3412)
dvvvvmwwwwwv.

e  SC Asigurări ADA 
SRL Deva, capital in
tegral privat, înregis
trată la registrul co
merţului nr. J/20/370/ 
1991, angajează admi
nistrator (manager) 
bărbat, maxim 45 ani, 
studii superioare, (pre
ferat economice), en
gleza şau germana a- 
vansat, permis de con
ducere, salar tentant, 
teacă credeţi că înde
pliniţi condiţiile de
puneţi Ia sediul so
cietăţii din Deva, str. 
Horea 12—14, etaj Î, 

eurriculum vitae pentru • 
participare la concurs.

(3455)

0  BRUTĂRIA Neamţ 
Deva angajează brutari 
bărbaţi cu 5 ani vechime. 
Tel. 995/614647, 622290.

(3168)
•  ANGAJEZ femeie se

rioasă pentru menaj uşor 
în Cluj. Tel.' 095/153212.

(3450)
•  INCOTA Atlas Reisen

Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Praga — 
Numberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în, datele de 10, 
17, 24, 31 martie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — Frankfurt 
— Dortmund din 31.03, 7, 
44 aprilie. Informaţii, în
scrieri : tel. 618882, orele 
16—21. (3457)
•  EUROFRIENDS 90 orga

nizează excursie în Polo
nia în perioada 10—15 mar
tie 1993, preţ 14 000 4- 20 
DM. Informaţii Deva, tel. 
621840. : i' ' (3315)

• ANGAJAM de ur
genţă sudori. Relaţii la tel 
615695, Deva, între orele 
18—22. (3468)

•  SC Concorde Fulger
Petrovici Hunedoara anga
jează urgent contabil şef 
cu experienţă. Retribuţia 
între 30 000—45 090 lunar. 
Tel. 720915. (2347)

•  EXCURSIE în Polo
nia, cost transport 14000
4- 20 DM. Perioada 10—14 
martie 1993. Informaţii la 
tel. 624033 şi 718788. (3433)

COMEMORĂRI
•  LA 7 martie se împli

nesc 3 ani de lacrimi şi 
durere de cînd a plecat 
pe drumul fără Întoarcere 
scumpa noastră

şi tată
NELU GOLIŞIE

din Dobra. Soţia Marcela 
şi fiul Cătălin. Domnul 
Dumnezeu cel Sflnt să-ţi 
dea odihnă În pămînt. 

_______________ (3686)

•  REAMINTIM ce
lor care l-au cunoscut 
că astăzi, 7 martie 
1993, se Împlinesc şase 
sâptâmîni de clnd ne-a 
părăsit pentru totdea
una iubitul nostru soţ, 
tată, socru şi bunic 
ZBORA SIGISMUND

Parastasul de pome
nire ia Biserica Orto
doxă Biscaria, din -Si- 
meria. Lacrimi şi flori 
pe mormîntul tău,

- • . (897)

•  AZI, 8 martie, se 
împlinesc 12 ani de la
crimi şi durere de 
riad a plecat pe dru
mul fără întoarcere 
scumpa noastră soră, . 
cumnată şi mătuşă

ELENA HANGANU
Bunul Dumnezeu să 

o odihnească in pace 
şi să o aducă rit mai 
des în visele noastre. 
Familia Antohi Petru 
şi Ţineau ' (3355)

•  TRISTA şi neui
tată va râmîne ziua de 
8 martie, cînd se îm
plinesc 2 ani de la
crimi şi durere de cînd 
la numai 21 ani ne-a 
părăsit pentru totdea- 
una >

BENONE MISICI 
Dumnezeu să-i odih
nească in pace sufle
tul cel bun. Robert şi 
Cosmina. (3422)

•  ASTĂZI se Îm
plinesc şase săptămîni 
de cînd lacrimile şi 
durerea pricinuite de 
plecarea ta dintre noi 
nu ne-au părăsit dra
gul nostru

TIT1 CURTEAN 
Soţia Tatiana. fiica 
Mâdălina, părinţii, so
crii şi cumnaţii. (3679)

•  SE împlinesc şase 
săptămîni de lacrimi 
şi profundă durere de 
cînd a plecat pe dru
mul fără întoarcere 
scumpul nostru soţ, 
tată şl bunic

IOSIF PASC 
Parastasul are loc în 
data de 7 martie 1993, 
la Biserica Ortodoxă 
din Geoagiu Sat (Jo
seni). Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul lui 
bun şl drag. (3685)

decese

DANIELA STANESC 
din Cinciş. Anii trec dar 
durerea şi amintirea ei sînt 
mereu în sufletul nostru. 
Dormi în pace suflet blînd. 
Socrii, soţul şi fiica Ra- 
mona. ' , (3414)

•  TRISTA şi neuitată va 
râmîne ziua de 8 martie 
cînd se împlinesc trei ani 
de lacrimi şi durere de 
cînd, ia numai 28 , de ani, 
ne-a părăsit pentru tot
deauna dragul noştru soţ

•  FAMILIA îndure
rată anunţă încetarea 
din viaţă a dragului 
lor fiu, soţ, tată şi 
bunic

IOAN DUMITRU
înmormîntarea — du

minică, 7 martie, ora 
13, în satul Lunca, co
muna Bâiţa.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! (2726)

•  FAMILIA îndo
liată mulţumeşte prie
tenilor şi vecinilor, în 
mod deosebit colegilor 
şi conducerii ICRA 
Deva, tuturor celor 
care prin prezenţă cu i 
inima şi gîndul au par
ticipat la durerea noas
tră, la moartea soţului 
şi tatălui nostru iubit 

LIVIU ROTAM ! 
Amintire veşnică. (3684)
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