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mânia, nivelul de viată 
celor mol mulţi dintre 

jnoi se j prăbuşeşte, lîn ar
gument edificator in acest; 
isens este şi consumul de 
'lapte de la oraşd. Cunoaş
tem — dîn sfcriferi sosite 
pc adresa „Cuvintului li
ber", din audienţe, din 
constatările pe teren . 
câ la oraşe vine tot mai 
puţin lapte.

Ne spune un „şoim al 
M ry. eo7i lo r “

Dl C A, din Deva, pe ca
re»! cunoaştem de multă 
vreme, acum pensionar, ne 
spunea:

— Am un nepoţel că
ruia îi place teribil laptele 
şi, din două Sn două zile, 
mă aşez pe la miezul nopţii 
la coadă fn faţa unităţii de 
desfacere.

Cine se pune de-a curmezişul tn 
DRUMUL LAPTELUI DE LA SAT LA ORAŞ ?

—  înseamnă că sînţeţi 
primul.

— Da de unde ! Sint oa
meni care se aŞază la rînd 
de pe la orele 21 sau 22,

— Nu îngheaţă de frig?
— 13a bine că nu. Ne 

ţinem însă locul unul al
tuia, Intrăm pe scările blo
curilor apropiate. Uneori 
se adună la cozi sute de 
oameni, iar maşina aduce 
ctteva navete cu lapte, 
aşa că mulţi pleacă acasă 
cu sticlele goale. In orice 
caz .situaţia este groaznică. 
Noroc cu cel ce au rude 
apropiate pensionari — aşa 
numiţi, pe vremea comunis
mului, „şoimi ai cozilor", 
care au vreme să stea Ia 
rînd. Ce se fee oare cei

ce n-au... pensionari? Ăş
tia nu văd lapte cu săptă- 
mînile, dacă nu cu lunile.

Opiniile unui medic
Un medic cunoscut, mem

bru In conducerea Filialei 
Hunedoara a P.S.D.R., opi
na : " 7 " '

— Ce se Intîmplă cu lap
tele este o crimă.

— Nu exageraţi ?
— Deloc şi iată de ce. 

Nu este de conceput creş
terea unui copil fără lapte. 
Acel copil nu va fi, la ma
turitate, om sănătos. Asta 
în primul rînd. în al doilea 
rînd, ăxistă oameni bol
navi cărora 11 se reco
mandă. lactate. In al treilea

rînd, celor de vlrstâ Îna
intată 11 se recomandă con
sumul de lapte.

Am redat discuţiile cu 
cei doi interlocutori pe un 
spaţiu mai larg, întrucît 
am vrut şâ subliniem Im
portanţa problemei cu care 
ne confruntăm. Ambii in
terlocutori aU fost de părere 
că cineva se pune de-a 
curmezişul pe drumul lap
telui de la sat Către oraş. 
Aşa să fie, oare ? Să vedem.

1 litru de lapte 
o cafeluţă

cît

La Consiliul Local Bă- 
cia am discutat cu dl Con
stantin Florea, primarul

localităţii fi CU dl viceprl-C 
mar Traian Cristoiu. Pri
mul dintre interlocutori 
ne-a spus: Ai

— Sint puţini cetăţenii ce 
livrează lapte unităţilor de 
stat, fiindcă mulţi 11 vînd 
cu preţ bun în pieţe, sau 
îl duc la cumpărători a- 
casă, în Simeria, Hune
doara...

— Totuşi, cei ce predau, 
unde-1 duc ?

— La asociaţia „Agro- 
serv“, de unde îl ia ma
şina în fiecare zi.

— De ce nu dau oamenii 
lapte unităţilor de stat?

— Din două motive — 
intervine dl T.C. Unul este 
preţul mic pe litru — 55 
de lei, cît o cafea. Ceea,

ce inseamn 
de stat nu . .
cători, ci la unitmfeaMte~jg-Ţ 
dustriahzaro fapt cu totul

. anormal. Ştiţi cît.- îl costă 
pe ţăran un litru de lapte ? 

— Nu ştim,
In jur de 2i&0 de lei, 

fără Să punem la socoteală 
mutica omului. Al doilea 
motiv este acfeîa că plata 
laptelui se face cu multă 
întîrziere. Din noiembrie 
anul trecut oamenii n-au 
primit banii pe ce au pre
dat.

Scumpi la iărîţe

Comuna Bretea Română 
are 'centre de colectare • în 
aproape fiecare sat, iar 
printre cele cu cantităţi mai 
mari preluate se numără

TRAIAN BONDOR 
Gh. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Dar c u ... 
liber cum stai ?
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-Prost, mizerabil 1 Nu-i 
vorbă,: intrarea în Europa 
ne-am făcut-o cu week-end- 
ul, dar se cheamă eâ avem 
în mod real timp liber mai 
mult ? Aş !

| Riscăm şă atingem rapid 
i elele de cultură ale occi- 
i dentaliior, instrucţia fă- 
i: cîndu-ne-o şţ noi cu ajuto- 
; rul presei şi televiziunii. 
| Cît despre cărţi, ce să mâi 
vorbim ? Două obstacole ne 
stau în faţă : preţurile lor 

; şi unele tiţfari care ţin de 
maculatură. Dar chiar în 
cazul în care am putea să 
ne folosim timpul după 
placul inimii, mare parte 
din ceea ce ar trebui să 
fie timpul nostru liber se 
iroseşte Ia cozi i S-a mai 
scris, s-au publicat poze, 
nimeni nu se sinchiseşte dc 

i asta.., . ... , ■ ■
; Dacă s-ar institui un pre
miu pentru eronofagie, ma- 

i gazinul de pîine „Spicul" 
l-ar li» sistematic, pentru 
că aici pîinea nu vine rit»

mic, lucru ţinînd de pro
ducţia fabricii dar şi de 
transportul plinii spre ma
gazine, mult îngreunat de 
lipsa maşinilor suficiente.

De fapt,, cumpărăturile 
care se fee zilnic, alimen
tele, presupun cozi intermi
nabile care nu deranjează 
pe cei care ar trebui să 
fie deranjaţi 1 Cozi Ia me
zeluri de pildă, cozi şi Ia 
altele, pentru că serveşte 
de regulă o singură per
soană, pentru că Ia casă 
e o singură persoană. Ni

mic mai logic 1 Mai mulţi 
salariaţi care să servească 

. operativ publicul ar în
semna mai multe salarii şi 

' atunci unde e profitul ? 
j Noi sperăm totuşi că ci

neva se va îndura în cele 
din urmă de timpul nostru 

i liber şi vom ajunge să 
frecventăm numai maga
zinele fără cozi, unde, în 
plus, ni se adresează invi
taţia „mai poftiţi pe la 
noi“...

Dr. CORNEL STOICA 
Deva

Profesorul: -— Cam dintre voi ascultă 
mai mult pe mama ?

Un elev : —- Tata.»

aii*»#* i uiiM» apăfefş

De curtnd, un grup de 
dansatori ai ansamblului 
„Doina Crişului" din Brad 
s-a prezentat la redacţia 
ziarului nostru cu un pro
test împotriva deciziei con
siliului de administraţie al 
Casei de Cultură Brad, din 
13 februarie 1993, prin care 
„se hotărăşte îndepărtarea 
dansatorilor care au depăşit 
vîrsta de 30 de ani". în 
opinia domniilor lor, deci
zia luată este arbitrară — 
neexistînţj nici un temei 
sau vreo altă hotărire care 
să limiteze participarea la 
actul de cultură pînă la 30 
de ani — iar aplicarea a- 
cesteia va dtice implicit la 
desfiinţarea ansamblului de 
cîntece şi dansuri „Doina 
Crişului" din Brad.

Tot în nota de protest se 
face precizarea că „dintre 
cei 20 de membri din gru
pul de dansatori al ansam
blului, doar 8 au depăşit 
vîrsta de 30 de ani, aceştia 
activînd în formaţia de 
dansuri de aproape 15 ani". 
Singurul criteriu, după o- 
pinia persoanelor în cauză,

•  » •  * # *

îl reprezintă evoluţia din 
scenă şi nu cel de vîrstă. 
Din discuţiile pe care le-am 
avut cu dna Bianca Le- 
ucean, directorul Casei de 
Cultură Brad, precum şi 
cu alte persoane de la a- 
ceasfcă instituţie, am reţi
nut că „hotărîrea adoptată 
de c.a. are drept scop în
tinerirea formaţiei de dan
satori, asigurarea continui
tăţii tradiţiilor populare din 
zona Ţârii Moţilor, iar li
mitarea la 30 de ani este o 
necesitate evidentă".

Dincolo de starea de 
tensiune, deliberat sau ar
tificial creată, rămîne un 
fapt trist că în interiorul 
unei formaţii 'de prestigiu 
— ansamblu! „Doina Cri- 
şuluf" Brad — atţ apărut 
mari neînţelegeri, care se 
vor repercuta direct asupra 
vuitorului acestei formaţii.

Or, o revedere â situaţiei 
conflictuale din partea am
belor părţi „combatante" 
ar fi mâi mult decît în
ţeleaptă şi, totodată, în fo
losul actului de cultură. V

CORNEL POENAR 
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O ELIBERARE DIN FUNCŢIE. 
Prin Ordinai nr, 26/1993, al Pro. 
fecturii judeţului Hunedoara, dna 
Nţăriâ Prodan a fost eliberată din 
funcţia de secretar al Consiliului 
Local al Municipiului Deva, în- 
cepînd cu data de 15 martie a.c. 
(N.T.)

O ' ADUNARE GENERALĂ. 
Sindicatul-independent al agri
cultorilor particulari din judeţul 
Hunedoara convoacă adunarea 
generală pentru ziua de sîmbătă, 
20 martie a.c., la Casa de Cul

tură din Deva, în vederea discu
tării raportului asupra activităţii 
pe perioada 1990—1992, situaţiei 
agriculturii din satele foste CO, 
lectlvizate şi problemelor cu ca
racter sâcial în mediul sătesc 
(transport, invătămlnt, sănătate 
ctc.j. Sint invitaţi reprezentanţii 
aleşi în consiliul din sate foste 
necolectivizate şi cîte trei dele
gaţi din fiecare sat fost colecti
vizat. (N.T.)

O LEONARDO LA DEVA. Du. 
minică, luni şi marţi, bioenerge- 
ticianul Leonardo (Soroca — Mol
dova) va fi prezent din nou la 
Casa de Cultură Deva. în fiecare 
dintre cele trei zile organizează 
trei şedinţe de tratament — de la 
orele 11, 14 şi 17. (M.B.)

O UN NOU MAGAZIN DE 
PREZENTARE. S C. „Favior" SLA. 
a deschis, recent, la Qrăştie, un 
nou magazin de prezentare cu 
diverse produse — Ruse auto, 
piei ornamentale, mănuşi, jucării, 
papuci de casă, huse fotolii şi 
pat. Magazinul este amplasat 
lingă casa de coinenzi a unităţii, 
în imediata vecinătate a autogăril 
şi pieţei agroalimentare a oraşu
lui, (I.V.) - -

O  DE zece ori MAI MULT! 
Locatarii blocului D—6 din Ha
ţeg plătesc lunar 24- lei de per
soană pentru consumul de curent 
electric pe scară. Vecinii lor din 
blocul D—4 plătesc 243 lei de per
soană pe lună. Deci, de zece ori 
mai mult- ca vecinii lor. Credem

că cineva ar trebui să Umble la 
Contorul cu vina. Poate condu
cerea asociaţiei de locatari, poate 
lucrătorii secţiei din Haţeg a 
RENEL. (N.S.)

O CA-N CODRU. Pentru Va
lentin Iordănescu $i Simion Gos- 
tian probabil că nu există nici 
o deosebire între curtea. S.C. ,,Si
derurgica" S.A. Hunedoara şi co
dru, Spunem acest lucru întrucît 
cei doi s.au apucat să fure mo
torină dintr-o cisternă aflată în 
curtea unităţii. Au fost opriţi la 
60 de l. (V.N.)
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•  COMISIA ONU pentru 
drepturile omului a adop
tat miercuri prin consens 
o rezoluţie prin care şe 
consacră şi confirmă pro
gresele înregistrate de Ro
mânia în domeniul aplicării 
statului de drept, şi a res
pectării drepturilor omu
lui.

Rezoluţia, iniţiată de re
prezentantul Suediei şi spri
jinită în calitate de Co
autori de un grup de 29 de 
state, printre care SUA, 
ţările membre ale Pieţei 
Comune, Austria, Polonia, 
Federaţia Rusă, prezintă 
îatr-un mod realist respec
tarea drepturilor omului 
de către statul român şi 
scoate ţara noastră din 
grupul celor în care se în
registrează încălcări ale 
drepturilor omului.

In acest context este de 
subliniat mesajul politic 
al documentului, de spri
jinire a eforturilor depuse 
de ţara noastră vizînd a- 
daptarea la standardele in
ternaţionale în domeniu, 
precum şi integrarea în 
structurile Europei,

Rezoluţia prevede, în a- 
cclaşi timp, că România 
va beneficia de colaborare 
în cadrul centrului de a* 
sistenţă al ONU In dome
niul respectării drepturilor 
omului.

Joi şi vineri s-au aflat în 
grevă 4455 membri ai per
sonalului didactic din ju
deţ, dintre care 3214 ca
dre didactice, dintr-Un to
tal de 5330, care ■ ş-au ală
turat altor cadre didactice 
din întreaga ţară, partici
panţi la; o grevă generală 
declanşată la cererea Sin
dicatului din învăţămîntul 
preuniversitâr. Greviştii au 
cerut alocarea unui buget 
adecvat necesar desfăşurării 
In bune copdiţiuni a pro
cesului de învăţămînt, păs
trarea normei didactice ac
tuale, au acuzat lipsa de 
temei a unor măsuri de iri- 
disponibilizare a unor ca
dre didactice ş.a. Majorita
tea personalului didactic din 
judeţul Hunedoara, aflat 
în grevă, a fost de la in
stituţiile de învăţămînt din 
mediul urban şi o parte de 
la şcolile din mediul rural.
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REFLECŢIA ZILEI
•  „Linii drepte 

intr-un univers curb 
nu se pot trage".

N. Steinhardt
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MOZAIC 
SPIRlfUAL

•  „Cum e omul, aşa 
e şi filozofia lui“.

J.G. Fichte
•  „Mă dezgustă o- 

mul rău, cînd spune o 
vorbă bună".

. Menander
•  „Arta poate eli

bera sufletul de orice 
cătuşe".

W.S. Maugham 
' •  „Oare smaraldul 

pierde din valoare da
că nu e lăudat ?“

Marcus Aurelius
ş  „Cine are minte, 

ştie Să tragă folos şi 
de la duşmani".

Xenophon
•  „Temniţa cea mai 

de temut e aceea în
• cârd te simţi bine".
r: N. Iorga

' •  „Celor fără minte,
' nu vorba le este în- 
"j vâţătura, ci nenoroci-
• rea".

Democrit
Selecţie de 

ILIE LEAIIU

•  Profesorul de biologie, 
fiind un om distrat, se a- 
dresează elevilor :

— Am în pachetul acesta
o specie deosebită de
broaşte, pe care am dise
cat-o. Desfăcînd pachetul, 
vede că cl conţine un sand
vici şi o bucată de plă
cintă.

— Ciudat, spune profe
sorul tulburat, ştiu că
mi-am luat deja masa...

0  Profesorul: — Poate ci
neva să-mi spună de ce pă
rul albeşte înaintea mus
tăţii ?

Elevul: — Pentru că pă- 
rul apare cu 20 de ani îna
intea mustăţii.

•  Profesorul: — Ce-a vrut 
să spună Arhimede cînd 
a ieşit din baie şi a strigat, 
„Evrika! Am găsit!". Ce gă
sise ?

Elevul: — Săpunul.

% Profesorul: — Dacă ma
ma îţi dă două mere, unul 
mare şi unul mic, şi-ţi 
spune să le împărţi cu fra
tele tău, pe care îl dai ? Pe 
cel mare sau pe cel mic ?

Elevul: — La care frate 
vă referiţi, la cel mare sau 
la cel mic ?

w
C E A R A

- • Ceara este un produs 
glandular al .albinei, de eu- 
Ipare albă (in timpul cule
sului la şalcîm), galbenă 
. (de, la floarea soarelui), 
roşiatică (de la florile de 
’ fineţe), conţinînd . alcooli 
graşi, ceroleina, vitamina 
. A, substanţe cu acţiune 
|i?aeteriostatică ş.a. impri- 
Jnind acesteia însuşiri emo-

liente, cicatrizante şi anti- 
iniflamatorii. Din cele mai 
vechi timpuri,ceara a fost 
folosită în tratamentul plă
gilor infectate şi al bolilor de 
piele. In ultimul timp, ceara 
a cîştigat în valoare te
rapeutică şi prin asociere 
cu alte produse apicole sau 
farmaceutice, la realizarea 
unor creme şi unguente.

☆

#  La şcoală, profesorul ex
plică copiilor semnificaţia 
culorii albe, spunînd că al
bul reprezintă bucuria:

— De aceea mireasa se
îmbracă în alb. Ziua nunţii 
este cea mai fericită zi din 
viaţa ei. ■ ■

Atunci, de ce, în
treabă un băieţel, mirele se 
îmbracă în negru ?

#  Un bărbat traversa de
şertul împreună cu nevasta 
lui.

La un moment dat se 
întîlnesc cu o caravană.

Intră în vorbă cu condu
cătorul caravanei

— Cîte cămile dai pe fe
meia asta ?

— Nici una.
— Hai să batem palma. 

A ta o.

#  —- Dumneata şi sora du- 
mitale sînteţi gemene, nu-i
aşa ?

— Am fost gemene cînd 
eram mici. Acum sora mea 
este cu cinci ani mai ti
nă râ decît mine...

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

M A M E I
Sărut mîinile Mamei mele 

şi gîndesccă ar trebui să
rutate mîinile tuturor fe
meilor care au crescut copii, 
care au putut fi'Mame ade. 
vărate nu doar pentru co
piii născuţi, dar mai ales 
pentru copiii de suflet care 
au avut şi au nevoie de o 
Mamă. Cîte nopţi nedormite 
vegheate lingă copilul bol
nav, cîte sute de scutece

spălate, primii paşi şi pri
mele cuvinte, răspunsuri la 
atitea întrebări care mereu 
încep cu „De ce ?“ şi po
veţele bune, grija pentru a 
creşte un Om şi mereu 
„gîndul" la viitorul său mai 
bun decît al părinţilor.

Cum am putea răsplăti 
grija unei Mame pentru 
copilul ei, chiar şi atunci 
cînd copilul îşi are viaţa 
lui, cînd la rândul său a 
devenit părinte... Sărut mii- 
nile tuturor Mamelor, ală. 
turi de ginduri dragi pentru 
acele educatoare care ştiu să 
fie şi Mame pentru puiul 
de OM părăsit.

Din inimă;
„LA MULŢI 'ANI" !

INA DELEANU, Deva

In articolele anterioare am prezentat în mod sumar 
8 produse apicole naturale: mierea, polenul, păs- 

tura, propolisul, lăptişorul de matcă, apilarnilul, veninul 
de aH>ine şi ceara. Unele dintre ele au o importanţă ali
mentară, insă toate au proprietăţi terapeutice, constituind 
medicamente naturale.

Azi, întreaga omenire recunoaşte necesitatea reve- 
■ nirii la ce ne oferă în mod direct natura. A cunoaşte 
efectele produselor apicole şi ajutorul ce l reprezintă a- 
piterapia reprezintă o necesitate a timpurilor actuale, în 
care ştiinţa cea mai avansată se conjugă cu experienţa 

, .milenară de/convieţuire cu natura, cu izvorul ei de vi
goare, sănătate şi viaţă lungă.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Desen de C-TIN GAVRILA■% _ •■■■' ;. «■ ;...
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PENTRU SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR 
ECOLOGICE ALE MARII NEGRE

Comunitatea Europeană a acordat unor ţări riverane 
Mării Negre, între care şi România, suma de două mi
lioane Ecu, „pentru a contribui la soluţionarea gravelor 
probleme ecologice" cu care se confruntă — a anunţat, 
la Bruxelles, un purtător de cuvînt al Comisiei _GEE. Fon
durile — destinate României, Bulgariei, Gruziei, Ucrainei 
şi Rusiei — vor fi utilizate pentru identificarea surselor 
de poluare, stabilirea unor procedee moderne de control 
al apelor, armonizarea legislaţiei şl normelor de protec
ţie. Fondurile alocate României şi Bulgariei (în total 1 
milion Ecu) provin din programul comunitar de asis
tenţă Phare.

DRUMUL LAPTELUI 
DE LA SAT LA ORAŞ

(Urmare din. pag. 1)

cel. din Gînţaga. Laptele 
de aici are un procent de 
grăsime de 5 la sută, întru- 
cît în sat sînt multe bivo- 
liţe.

— Predăm circa 50—60 de 
litri pe zi, foarte puţin faţă 
de cit realizam în anii tre
cuţi — ne spunea dna Vio
rica Sterian, gestionară.

— Gare este cauza scă
derii ?

— Preţul mic şi faptul 
că tărîţele se asigură cu 
foarte mare întîrziere. In 
ianuarie şi februarie n-a 
venit în sat nici un gram 
de tărîţe, deşi în contrac
tul cu unitatea de prelu
crare se prevede ca aceasta 
să se asigure in avans. In 
afară de asta, un kg de 
tărîţe costă 21 de lei, iar 
colectorii de lapte primesc 
0,85 lei pentru un litru 
colectat.

Nemulţumirile unui 
colector renumit

Soţii Maria şi Pamfii 
Gerbălău, din satul Oco- 
lişu Mare, sînt printre cel 
mai renumiţi colectori de 
lapte din zona Călanului. 
Am discutat cu dl P.G. la 
dumnealui acasă.

— Gît lapte aţi predat 
astăzi (9 martie a.c.)?

— Nici un litru, fiindcă 
n-a venit maşina — ne-a 
răspuns P.G. De obicei dăm 
70—80 1 pe zi. în februarie 
familia mea a predat 553 
1, fiindcă am două vaci 
în stare înaintată de ges
taţie. Vreau să vă spun 
sincer că riu-mi place deloo 
modul cum procedează dnii 
de la unitatea ce prelu
crează laptele.

— Ge anume, dle Cer- 
bălău ?

— Plata laptelui predat 
nu s-a făcut de multă vre

me, tărîţele se aduc cu mare 
întîrziere. Ni s-a promis 
sare, dar n-ahi primit Am 
cerut de la dnii de la „De
vii" un avans în contul 
contractului pe acest an, ca 
să-mi cumpăr vaci cu lapte, 
că vreau să mă extind. 
Mi-au promis că-mi dau
— dl Stîrcescu şi dl Crişan
— dar cu promisiunea am 
rămas, Lucrurile nu merg 
bine în ce priveşte prelua
rea laptelui, respectarea 
clauzelor contractuale ş.a. 
Lapte în sate este, dar se 
vede treaba că cineva n-are 
interes să-l- ia şi să-l ducă 
Ia oraşe.

Punem aici punct consta
tărilor noastre culese de pe 
teren, dar promitem că vom 
reveni.

i Avancronică fotbalistică

ZORZOANE
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ORIZONTAL: 1) Luată pe nepregătite;
2) în loc de reculegere — Stă sub balcon;
3) Culoare în înaltul cerului — Susţină
toare în efortul pentru păstrarea ciola
nului; 41 Prezenţă activa — Rame folo
site la tablouri — Soluţie de... curăţat; 5) 
Punct de fierbere; 6) Maximele unor oa
meni foarte bine instruiţi; 7) Car de tip 
elin ! — Arătat cu degetul — Bun de ţuică

(reg.j; 8) Obţinuţi prin eliminare — Trage 
la firul ierbii; 9) Leul britanic — înşelat 
cu greutate; 10) înştiinţare.,, alarmantă. .

VERTICAL: 1) Artificială în compor
tare ; 2) Prinşi de vii —» Un soi de muş
tar; 3) Slava mare (pl.) — Etaje intr-un 
depozit; 4) Înşelaţi la curse ■— Dus cu 
vorba; 5) Face apel la damă — Se mă
soară cu stînjenul (pl.); 6) Rămas pradă 
uitării — Acord înscris la Roma; 7) Inter
prete de opere... — ...şi interpret de cu
loare; 8) Prinse la copcă — Microprodu- 
cătoare de energie naturală; 9> Obţin, în 
final, o remiză de salon — Galbeni care 
au circulat prin ţările române (sg.) ; 10) 
Subtilizare din patrimoniul literar.

VASILB MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „EI, FEMINA"
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SÎMBATA TRECUTA :

DGARAVAGGIO ; 2) ORASANUL — SD; 
3) NAUM — AIMEE ; 4) SM — AG — 
LARA ; 5) TAG — HALS — N ; 6) A — 
LAINE — SU ; 7) NOE — RO — NET ; 
8) TA — VIS — HOT; 9) ISTRATI — 
NO ; 10) NEO -  OALVET.

V- .■***■» '

mt m
i i i

mm wfr
Controlul poziţiei :

alb : R g T, D a 3, T b 3. 

Negru : R e 4, T e 5, p: d 5 

şi f 5.

Soluţia problemei din nr. 

816 (27—28 februarie a.C.j.

1. T a 3 R h 1.

2, T h 3 mat.

Şi totuşi, fotbalul ade
vărat, de campionat, în
cepe ? Aşteptat de supor
teri cu interes, returul 
a fost amînat pentru 
sfîrşitul acestei săptămînl. 
Viscolul a trecut, dar ur
mările mai persistă pen
tru unele zone, cum sînt 
cele din estul şi sud-estul 
ţării, pe unde viscolul, 
zăpada şi frigul au creat 
mari greutăţi în viaţa e- 
conomico-socială a aces
tor teritorii, transportul pe 
drumurile publice şi 
feroviare fiind întrerupt 
multe zile.

Dacă nu mai intervine 
vreun capriciu al vremii, 
F.R.P. a anunţat că etapa 
a 18-a din campionatul de 
fotbal se dispută în 14 
martie, ora 15,30, etapa

r i
a 19-a în ziua de 21 mar-1 

riie, ora 16,00, iar etapa \ 
a 20-a în 24 martie, ora l 
16. După cîte am fost ? 
informaţi, în Divizia G ) 
— faza judeţeană, etapa 1 
a 16-a este amînată pen- I 
tru joi, 25 martie, ora j 
16, urmînd ca returul să 
înceapă cu etapa a 17-a, 
în ziua de duminică, 14 .- 
martie. (Meciul Mureşul ) 
Deva — Min. Aninoasa 1 
se dispută sîmbătă, 13 i 
martie, ora 11,00, la cere- 1 
rea gazdelor şi cu acordul ţ 
oaspeţilor). i

Meciurile din optimile / 
„Gupei României" la fot- S 
bal se dispută în 17 .mar- l 
tie a.c.. Partida Steaua — i 
Progresul 'Buc. are loc la J 
31 martie. )

SABIN CERBU (

■  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
I SfNTĂMARIA ORLEA
I  ̂ ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICA în vede- 
|  rea concesionării unor terenuri de construcţii pentru

■ realizarea de locuinţe cu parter şi etaj, în comdna 
Sintămăria. Orleâ, în condiţiile Legii nr.: 50/1991.

I #  7 parcele a 900 m/parcelă ;
•  1 parcelă a 760 mp.

I;.... Preţ minim de concesionare — 60 lei/mp.
Garanţia de participare a licitaţiei este de 27000

Ilei pentru o parcelă.
Taxă de participare la licitaţie este de |000 lei. ‘

I Informaţii suplimentare şi documentele licitaţiei 
se pot obţine contrâcost de la sediul Consiliului ’ Lo-

Ical al comunei Sintămăria Orlea, începînd cu data de 
15. 03. 1993.

I Ofertele se depun în data de 5 .aprilie 1993, ora 
14, Ia sediul Consiliului Local al comunei Sintămăria

I Orlea.
Licitaţia publică va avea loc în data de 8 aprilie

1 1993, ora 12, Ia sediul Consiliului Local al Consiliului 
Sintămăria Orlea. (155)

1 ̂ SOCIETATEA COMERCIALA „CONDOR" |
SA DEVA

|  Angajează pentru lucrări în Germania tir- 
■ mătorul personal: / ■ ■
I •  1 maistru constructor, sau *
I •  1 tehnician constructor, sau
; •  1 inginer constructor
I  : CONDIŢII s 
1 9  vechime minimă 5 ani
| •  bărbaţi, cunoscători ai limbii germane
|  Relaţii suplimentare Ia tel. 616267, int. 22



C U V iN T U l L I B E R P ag  . I

BACO IMPORT-EXPORT SRL BUCUREŞTI
Vă oferă piese auto absolut noi, import Germania. 
0  bujii incandescente, bujii, platint, alte produse 

ale firmei BERU
9  diuze injector, segmenti, set motor, cuzineţi 

KOLBEN SCHMIDT, GOETZE.
0 amortizoare — B0GE.
0  filtre ulei, aer, combustibil — I1ENGST.
•  discuri ambreiaj, placă presiune, rulmenţi pre- 

-  LUK.
plăcuţe frînă, ferodouri, saboţi — ATE, TEX-

siune
«

TAR,

LIN*

TAL.

uleiuri, vaseline, cosmeticale auto — VALVO- 

curele transmisie, distribuţie — CONTINEN-

0 faruri, stopuri, semnalizatoare etc. —■ IIELLA. 
Produsele oferite sînt pentru orice tip de autove

hicul, inclusiv autocamioane, autocare.
Adaos comercial-0 la sută.
Livrare la adresa beneficiarului.
Calitatea germană la dispoziţia dvs.
Pentru comenzi en gros: DEVA, tel. 095/614086, 
BUCUREŞTI, tel. 013128536.

" (343)

BACO IMPORT-EXPORT SRL BUCUREŞTI
Vă oferă produse de papetărie, birotică, jucării, pro

duse de renumitele firme germane: BERLITZ; PELI- 
KAN, ROUBILL; SCHWAN STABILO.

Pentru comenzi en gros : DEVA, tel. 095/614086, 
BUCUREŞTI, tel. 013128536.
Livrarea la adresa beneficiarului.

■ Adaos comercial 0 la sută. (343)

B.C.R. — SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA VOrganizează în ziua de 29. 03. 1993, ora 8, / 

licitaţie publică pentru vînzarea de mijloace / 
fixe. Listele sînt afişate la sediile B.C.R. din J 
Deva, Brad si Hunedoara. J

\

DACIA SERVICE 

DEVA

Cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 
261.

•  comercializează a- 
utoturisme Dacia şi 
Oltcit, orice tip, la pre
ţurile actuale;

•  organizează cursuri 
pentru obţinerea per
misului de conducere,

categoria B, la preţurile 
cele mai scăzute, in
struirea făcîndu-se în 
poligonul propriu.

•  organizează lici
taţie pentru vînzare de 
mijloace fixe, vizibile 
zilnic între orele 8— 
16 la reprezentanţele 
din Vulcan şi Orăştie.

Relaţii suplimentare 
la telefoanele : 618840; 
625840; 625841.

(157)

♦*****#**♦♦*#♦#*♦*****★**#

EXPLOATAREA 
MINIERA ŢEBEA

Angajează de ur
genţă prin concurs

•  JURISCONSULT.
Condiţiisă aibă ve- 

chime cel puţin 1 an 
in funcţie.

Informaţii la telefon 
651910. (CEC)

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

S ocie ta tea  C om ercia l â  

C răciun & C om p S.N.C.
Gomplexul „Bachus“, Piaţa Unirii, nr. 4 Deva

lămpi speciale pentru biliard, suporturi 
de tacuri.

IMPORTANT!

I

La etajul complexului „Bachus“ din Slovacia;
Deva solicitanţii, cei care doresc să se •  uleiuri speciale pentru toate tipurile| 
destindă cit mai agreabil, au la dispoziţie de autoturisme ;
renumita formă de distracţie a Cazino- •  anvelope cu camere 155 x 13 ; 165 x | 
ului (Casină), dotat cu mese de biliard, 13.

Pentru informaţii suplimentare, ADRESAŢI-VĂ la telefoanele 617240;! 
617084 si la fax 617294 Deva.

.Vinde în exclusivitate MESE BILIARD POOL AMERICAN 
Mesele de biliard ,de calitate america- jocuri mecanice, jocuri de şah, table şfl 

nă, au dimensiunea de 225 x 111 x 78 remmy. Aici, într-o ambianţă plăcută,! 
cm şi se comercializează de firma noas- antrenantă, se servesc băutttri fine, de[ 
tră la preţul de 14 milioane de lei sau calitate superioară, într-o gamă diverşi- J 
2000 de dolari, cu accesoriile cuvenite : ficată, 4—5 sortimente de cafea aromată,| 
2 tacuri ; 2 crete; un set de bile; un produse ale artei culinare la preţuri aC- 
triunghi; 35 de fişe. Costul se poate a- cesibile. Reţineţi, Cazinoul (Casina) cst«| 
chita Prin dispoziţie de plată vizată de deschis între orele 14—6 (dimineaţa), 
bancă sau cash. REŢINEŢI !

Totodată, se asigură accesorii pe bază La Firma S.N.C. CRĂCIUN (Bachus) j 
de comandă fermă — tacuri, capete de găsiţi pentru a cumpăra şi o seamă de I 
tac, seturi de bile, cretă, postav special, produse alimentare şi industriale, prii»-|

tre care :
cinci sortimente de ciocolată de ca-] 

litatc superioară din Franţa, Cehia şi [

LUNI 15 MARTIE 
Programul 1: 14.00 Actualităţi; 

14.15 Ora de muzică; 15.00 Prcuni- 
vcrsilaria; 1530 Tcleşcoală (germană 
•  italiană); 16.00 Civilizaţia montană; 
16.30 Portativul preferinţelor muzi
cale; 17.00 Actualităţi; 17.05 Magazin 
în limba maghiară; 18.35 Tezaur fol
cloric; 19.00 Documentar IV; 19.30 
Desene animate; 20.00 Actualităţi; 
20.35 Sport; 20.40 Teatru TV -  
„TREI SURORI" de A. P. Cehov; 
23.25 Actualităţi; 23.40 Repriza a 
treia.

MARŢI 16 MARTIE 
Programul 1: 7.00 'IVM •  Tele- 

malinal; 10.00 'TVR Iaşi; 11.00 Teatru 
IV: „TREI SURORI - de A. P. Ce 
hov, 14 00 Actualităţi; 14.15 Ora de 
muzică; 15.00 Preunivcrsilaria; 15.30 
Tdcşcoală (rusă • franceză); 16.00 
Convieţuiri-magazin; 17.00 Actua
lităţi; 17.05 Cabinet juridic; 17.35 Sa
lul, prieteni! (I); 1835 De la lume 
adunate...; 19.00 Documentar TV; 
1930, Desene animate; 20.00 Actua< 
fitâli; 20.35 Film serial: POVESTIRI 
DIN IIOIJ.VWOOD; 21 35 Azi în 
prim plan; 22.20 Baschet masculin: 
finala competiţiei continentale „Cu
pa Cupelor"; 23.00 Actualităţi; 23 15 
Salul, prieteni! (II).

MIERCURI 17 MARTIE 
Programul I: 7.00 TVM • Tclc- 

matinal; 10.00 TVR Iaşi; 11.00 TVR 
Cluj; 12.00 film artistic „CHINE
ZUL" (IV); 1335 Desene animate;
14.00 Actualităţi; 14.15 Ora de mu.- 
zică; 15.90 Pnyjnivcrsitaria; 15.50 
Tragerea Pronoocprcs; 16.00 Vtrsta a 
treia; 16.30 Panoramic muzical; 17.00 
Actualităţi; 17.05 Televiziunea vă as
cultă!; 1730 Simpozion; 18.15 Arhive 
folclorice; 20.50-Actualităţi; 21.25 Te- 
lecincmatcca .ARANJAMENTUL" 
(SUA, 1969); 2330 Actualităţi.

JOI 18 MARTIE 
Programul 1: 7.00 'IVM • Te Ie

rna final; 10.00 TVR laşi, 11.00 'IVR

Cluj; ,12.00 Film artistic: 
„URMĂREŞTE AVIONUL!" 
(Franţa, 1989); 13.25 Vidco-clipuri; 
1335 Desene animate, 14.00 Actua- 
lităţi; 14.15 Ora dc muzică; 15.00 
Preunivcrsilaria; 15.30 Tcleşcoală 
(engleză); 16.00 Repere moldave; 
1630 Repere transilvane; 17.00 Ac
tualităţi; 17.05 Magazin în limba ger
mană; 18.05 Povestea vorbei; 1835 
Tclc-discul muzicii populare; 19.00 
Spectacolul lumii; 19.30 Desene ani 
mate; 20.00 Actualităţi; 20.40Film se
rial: „DALLAS" (215); 21.40 Reflecţii 
rutiere, 22.00 Un zîmbet pc portativ; 
22.15 Azi In prim-plan; 23.00 Actua
lităţi; 23.15 Confluenţe.

VINERI 19 MARTIE
Programul 1: 7.00 TVM •  Tcle- 

matinal; 10.00 TVR Iaşi; 11.00 TVR 
Cluj; 12.00 Film serial: „DIN VOIA 
DOMNULUI" (10); 13.00 Descope
rirea Planetei; 1330 Desene animate;
14.00 Actualităţi; 14.15 Ora dc rfiu- 
zică; 15.00 Preurfivcrsitaria; 15.25 
Tcleşcoală (engleza americană); 
1530 Tragerea Loto; 16.00 S.O.S. 
Natura! 16.30 Arte vizuale; 17.00 Ac
tualităţi; 17.05 Gong! 1735 Pro Pa
tria; 1835 Ia fânlăna dorului; 19.00 
Cultura In lume; 1930 Desene ani
mate; 20 00 Actualităţi; 20.35 Sport; 
20.45 Film serial: „DESTINUL FA- 
MI LI EI IIOWARD" (60); 21-45 Me
ridianele dansului; 22.15 Azi în prJht- 
plan; 2300 Actualităţi; 23.15 Magazin 
cinematografia 0.15 Jazz-fan.

sImbatA 2 0  Martie
Programul I: 9.00 Bună dimi

neaţa- dc la laşi!; 10.00 Actualităţi; 
lO.lOAIa bala portocala!; 11.00 Film 
serial pentru copii: .AVENTURILE 
LUI BLACK BEAUTV" (12); 11.30 
Tradiţii; 12.00 Clipă şi eternitate;
13.00 Ora dc muzică; 14.00 Ora 25 -  
Tranzit TV; Ştiri. Desene animate 
(14 05): „DON COYOŢE ŞI SAV 
CHO PAN*I)A“. Atlas. Al doilea 
război mondial. Ulm serial (18.00):

„POVESTIRI CU FINAL 
NEAŞTEPTAT". Reportaj*.’. Mapa
mond. 1835 Finala campionatului 
mondial de handbal masculin. Actua
lităţi (20.20). Editorialul sAplămînii 
dc Paul Evcrac (2035). Politica în 
top. Film artistic (21.00): „CARACA- 
TIŢA" Scria a V a (3). Concursul 
emisiunii. Film serial (23.00): „E1J.IS 
1SLAND" (4). Ştiri. Popul muzical 
european al săplămînii. 1.00 Film se
rial: „MIDNTGIIT CALLER" (6).

Programul 2:T6.00'JVE Inlcma- 
cional; 16.30 Video clipuri; 1640 
Rugby. Irlanda-AngUa; 18.15 Opera 
în capodopere; 19.15 Desene ani 
mate; 19.30 Recitalul formaţiei 
Beatles Rcvival Bând (Germania);
20.00 Jazz magazin; 20.20 Actualităţi;
21.00 'IVM • Mesager, 2130 Stu
dioul muzicii contemporane; 2200 
'IV5 Europe; 22.35 Varietăţi inter 
naţionale.

DUMINICA 21 MARTIE
Programul I: 9.00 Bună dinu 

ncaţa!; 10.00 Actualităţi; 10.10 Ping- 
porig; 11.00 Film serial pentru oopii: 
.AVENTURILE LUI BLACK 
BEAUTV" (13); 1130 Viaţa satului;
13.00 Lumină din lumină; 14.00 Ac
tualităţi; 14.10 Video magazin; 17 30 
5 pentru un CFQ 18.00 Dc la egal la 
egal... amical!; 19.00 ITlm serial: 
„DAIJAS" (216); 20.00 Actualităţi; 
2035 Film artistic „CRIMA I.N TREI 
ACTE" (SUA, 1966); 22.10 Convor
biri de duminică; 2240 Actualităţi; 
2235 Maeştrii tcatndui românesc; 
2335 Nocturna de duminică.

Programul 2:16.00 TVEIntcma- 
rional; 1630 Desene animate; 17.00 
Actualităţi; 17.05 Serala muzicala 
TV; 19.30 Oraşe şi civilizaţii; 20.00 
Actualităţi; 2035 Pop-club; 21.00 
'IVM •  Mesager; 2130 Conccrtino; 
2200 'IV5 Europe; 2235 Mondo- 
muzica.

I

I

I

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ licitaţie publică (cu ofertă în 
plic) în vederea închirierii unor spaţii disponibile, 
chioşcuri alimentare pentru copii, activităţi lucrative. 
Licitaţia se va desfăşura pe zone, astfel :

0  Liceul Haţeg, în 23 martie 1993, ora 12, pentru 
spaţii disponibile dc la Şcoala Generală Nr. 2 Haţeg, 
Şcoala Petros, Şcoala Unirea, Liceul Haţeg, Şcoala 
Pui, Şcoala Ohaba-Ponor, Şcoala Ciula Mică. '•

0 Şcoala Generală Nr. 1 Hunedoara, în 25 martie 
1993, ora 10, pentru spaţii disponibile de la Liceul 
Teoretic Hunedoara, Şcoala Nr. 2 Hunedoara, Şcoală 
Nr. 5 Hunedoara, Şcoala Nr. 9 Hunedoara, Şcoala 
Nr. 10 Hunedoara.

0 Şcoala Generală Călan, în 25 martie ,ora t3, 
pentru spaţii disponibile de la Şcoala Grid, Şcoala 
Generală Călan.

0 Liceul Ilia, în 24 martie, ora 10, pentru spaţii 
disponibile de la Liceul Auto Deva, Liceul Ilia, 
Şcoala Tisa, Şcoala Visca, Şcoala Dobra, Şcoala Po
cneşti.

0 Liceul „Avram Iancu" Brad, în 30 martie 1993, 
ora 11, pentru spaţii disponibile de la Şcoala Baia 
de Criş, Şcoala Bucureşti, Şcoala Cărăstău, Şcoala 
Ţebea.

0 Liceul „Aurel Vlaicu" Orăştie, în 31 martie» 
ora 10, pentru spaţii disponibile de la Liceul „Aurei 
Vlaicu" Orăştie, Şcoala Nr. 1 Orăştie, Şcoala Orăşti- 
oara de Sus, Şcoala Nr. 2 Orăştie.

0 Liceul Pedagogic Deva, în 1 aprilie, ora 10, 
pentru spaţii disponibile de la Liceul de Arte Deva» 
Şcoala Viile Noi, Şcoala Almaşu Sec, Şcoala Mintia,' 
Şcoala Nr. 1 Simeria, Şcoala Nr. 2 Simeria.

0 Şcoala Generală Nr. 1 Petroşani, în 6 aprilie, 
ora 12, pentru spaţii disponibile de la Şcoala-Nr. 2 
Petroşani, Şcoala Nr. 6 Petrila, Şcoala Nr. 1 Vulcan, 
Grup Şcolar Minier Vulcan, Grup Şcolar Economie 
Petroşani.

Taxa de participare la licitaţie este de 3 000 lei 
şi se depune la casieriile şcolilor unde se va desfăşura 
licitaţia, pînă în preziua licitaţiei.

Relaţii suplimentare se-pot obţine la şcolile be* 
neficiare de spaţii disponibile enumerate mai sus şi 
Ia şcolile de centru, unde se va desfăşura licitaţia;

(456)

SOCIETATEA COMERCIALA „TRANSLOC" 
S.A. DEVA m

Anunţă agenţii economie» şi populaţia de- B 
spre intenţia de majorare a tarifelor de transport 2 
ca urmare a majorării unor preţuri de produc- Ş 
ţie.

S.C. PRODSERCOM SRL DEVA I
Str. A. Şaguna, nr. 2, tel. 611548. g]
Prin magazinul „PRODSERCOM“ SRL din |: 

Deva, str. A. Şaguna, nr. 2, vinde pentru popu- t
(344J fjlaţie faianţă alba, calitatea I.
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Tellfe'‘'fuseăStSăr pâtuţ copil. 
Informaţii tel. 612120.

ANIVERSARI
•  CU ocazia împlinirii 

justei de 50 ani. fiica Ma; 
tineta, nepotul Adrian şi 
mătwa Ana îi doresc lui 
Bena îoan viaţă îndelun
gată ri tDrUltă fericire ..La
S t a n t f 1. ....... (36®»

•  IA împlinirea celor 
50 de «ni. dracul nostru 
Oproiu losif (Vucu), fami- 
Ua îţi urează un sincer şi 
călduros ..La mulţi ani!“.

(384«)
;* * PENTRU 14 martie, 

'drăeă Mihaela Drago?,: fa
milia şi prietenul îţi u- 
reazâ „La mulţi an i!“

• ' • . (2738)

!  VtNZĂRl
i ' fu M P A P ^ iU

*’ VîND televizor alb- 
«egru, Diamant 163. Deva, 
tel. 8*3183.
, •  VlND casă (central) 0 

camere, 2 băi, încălzire cen
trală, garaj, dependinţe, Si- 
tftefia. Tel. 661144. (3825)

•  VlND teren intravilan 
M80 mp, Urci (lingă şcoală). 
Vel 618181, orele 18—20. .

t. a (3692)
« VlND porc, Marele Alb, 

«efe <628727. - (3792)
; •  VfND Dacia 1100, stare 

excepţională. Tel. 617495, 
(ţipă ora 18. (3788)

•  VÎND dormitor stil
t>udbvic XIV, lemn tranda 
lir, furnir, păr cămilă, 
m  «20548. (3789)

•  VlND casă'Salata, nr.
133. (3740)

•  VÎND videorecorder
iernai, preţ 200 000, absolut 
nou. informaţii la tel. 95/ 
$42W32, în 14—15 martie, 
Otalc 21 (3816)

, ; * VlND piei iepuri ar- 
gâsite, căutăm grădinar. 
Deva, str. Şaguna, nr. 2 A.

(3804)
•  VlND garsonieră Geoa-

giu Băi. Informaţii in Geon- 
giu Sat, str. Bobîlna, nr. 5. 
f •,.■< . (3837)
: •  VlND materiale' de 
COrtstrtlcţii: ţiglă şi lemn 
brad şi gliadiole Oscar. Tel. 
619026, orele 20—23. (3390)
1 O CUMPĂR garsonieră 
Ztmâ centrală. Deva, tel. 
618898, (3855)

•  VÎND autocamion SRD 
descompletat. Jtirca Matei, 
« t  Mtnerău, nr. 79. (3861)
, •  ASOCIAŢIA Agricolă 
BaOHBata din judeţul A- 
tt&  Vîhde 130 oi ţureane, 
tO0 capre, şi 130 piei de 
oaie şi capră. Informaţii 
fcom. Bata, nr. 77, tel. 115, 
|rtd. Arad. (3842)

•  VÎND apartament 2 
fcamere Simeria, str. I.L. 
CaWPdale, bl. 5 Tel. 095/

seara. (3845)
O VlND autoturism Mit

subishi Lancer. neînmatri- 
tuttt, perfectă stare. Tel. 
«W&6T. <3873)
• rn VÎND casă, curte şi 
grădină în sat Bobîlna, nr. 
109. Informaţii tel. 661157 
’saa la adresa menţionată, 

ţ. ,, . : v ,, (3872)
> •  VlND videoplayer. Pur
«ai, sigilat. Tel. 628567.

(3870)
' • " .ţk; VlND videoplayer Ai- 

sigilat. Tel. 612772.
(3870)

y •  VlND videorecorder 
Goldstar, multifuncţional, 5 
liirii vechime; Tel. 622034.

•; (3864)
•  VlND Moskvici 412, 

Stăre funcţionare perfectă, 
tadlăt pentru înscriere,

! sau piese de j' schimb, 
preţ negociabil. Informa- 

. ţii Geoagiu, tel. 357. (3863)
•  VÎND tractor U-650

DTC, stare excepţională. O- 
răştie tel/ 642901. (3827)

•  VÎND Lada 1200, bu-

•  VÎND convenabil vi
deoplayer japonez Elekta, 
telecomandă, 'sigilat. Teî 
616620. (3823)

•  VÎND piese schimb
Skoda, strada Kogăl- 
niceanu, bl. 2, maeaztTnil 
S.C. Dacar. Tel. 614830. De
va. - * <3808)

•  VÎND apartament 2 
camere, Dorobanţi. Deva, 
tel. 616238, orele 11—23.

(3831)
•  SOCIETATEA COMER

CIALA COMVIOR S.A 6- 
răştie (complex viţei) scoa
te la licitaţie pentru ziua 
de 15 martie următoarele 
mijloace fixe: un tractor 
U 650, un ARO 244 D, un 
IFRON şi doi cai de mun
că. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 641230, 
Orăştie. (3801)
. >• VÎND Dacia 1310 şi 
Audi 100 la preţ convena-. 
bil. Deva tel. 627876. (3828)

rtVWWWWrtVW.VdV.

•  ŢIGĂRI chinezeşti, 
eh gros vinde Omega 
Import Export SRL 
Deva. Tel. 620957.

(3834)
WMWWWWVWWSWZ

•  VINDEM rulotă, con
gelator 2400 1 şi hidrofor 
Tel. 619530. (3830)

•  VÎND apartament • 2
camere, et. 1, Dacia. Deva, 
Al. Romanilor, bl. 21. se. 
1, ap. 6. (3839)

•  VÎND Dacia 1300, mo
tor franţuzesc. Tel. 621257.

(3857)
•  VÎND casă Cinciş şi a- 

partament 2—3 camere OM. 
(valută). Tel. 714513.' (3485)

•  VÎND vilă 3 camere,
bucătărie, baie, terasă, ga 
raj, pivniţă. Informaţii nr 
165 Veţel, simbâtă, dumi
nică .sau zilnic tel. 665190, 
Cîmpean. ;; 13783)

•  VÎND apartament 2 
camere, Deva, Al. Romani
lor 22/32, Dacia 1310, vi
deorecorder, pian coadă 
scurtă. Tel, 712231, 620810.

(3471)
•  VlND VW Passat, ne-

îrtmatricuîat. ţuică de casă. 
Boşorod. tel. 169. (3466)

•  VÎND sau schimb a-
partament 3 camere Hu
nedoara cu ap. 2—3 camere. 
Deva. Tel. 620858. (3807)

• *** jiHN)**** # « •* • *** «-*+«

•  VÎND convenabil
videoplayer Akai, si
gilat, digital, video
player Elekta, teleco
mandă, combină Levis 
stereo, telecomandă. 
Deva, 625403, 627262,
61415#. <2740)

•  VÎND căţei rasa
Pechinez (vîrsta 3 luni), 
tel. 668178, zilnic, după 
ora 17. (351)

•  VîND aparat ă-
merican, electric, de 
făcut floricele Pepcorn. 
Tel. 0966—39840 sau 
18863, Arad. (3851)

' •«*«•••• •• *«‘*:*-*;**♦♦**• #♦*♦

•  VÎND casă, apă, gaz.
Deva, tel. 623221. (3881)

•  VÎND Mercedes 240 
D, an fabricaţie 1975, în
matriculat şi televizor co
lor Blaupunkt. Tel. 611443.

(3884)

•  VÎND lemn de con
strucţii şi cărămidă. Tel. 
629320. (3887)

•  VÎND casă, grădină 
mare, Simeria, Kogălni- 
ceanu, 5, tel. 612038, 628993.

(3888)

•  VÎND video nou, preţ 
negociabil. Tel 614709,Nig*.

1(3889)

•  VlND 100 oi, autoca
mion 5 t, remorcă. Bîrsătt, 
nr. 205, tel. 667189. (3891)

c «
•  VÎND videoplayer Fu-

nai; sigilat, cu telecomandă. 
Deva, tel. 620422. (3895)

•  VÎND Oltcit, model
1983, stare perfectă. Infor
maţii tel. 612558. (3883)

•  VÎND casă gră
dină şi teren agricol 
în Vărmaga. Angajăm 
cizmari pentru Deva. 
Informaţii tel. 625872, 
628915, după Ora 16.

(3901)

: •  VlND chioşc metalic 
în Deva. Tel. 629640, după 
ora 18. (3903)

•  VlND (schimb) aparta
ment 2 camere central eu 
similar Oradea. Informaţii 
tel. 714836. (3483)

•  VÎND casă gaze 230
mp, eventual sehinlb cu 1 
apartament. Hunedoara. 
Dacilor 2. (3489)

•  VÎND caroserie excep
ţională Dacia 1300 şi cum
păr- electromotor Fiat 124. 
Informaţii Peştişu Mare, nr. 
24 sau tel. 722286, după ora 
20 . (3495)

•  VÎND casă cu grădină 
şi garaj. Relaţii tel. 721817,

' între orele 20—22. (3496)

•  VÎND video Funai, si
gilat, preţ convenabil. In
formaţii, Hunedoara, tel. 
729280. (3499)

•  VlND remorcă auto
basculantă - 5 tone. Infor
maţii, Hunedoara, Str. Ro
tarilor, nr. 121 F. (3500)

•  VÎND Dicţionarul Ex
plicativ al Limbii Române 
(DEX) şi motor electric 
nou, 0,75 kw, 2806 rotaţii/ 
minut, 220/380 V, Masa 10 
ltg .Deva, tel. 623201. (3899)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 2
camere, etaj 2, Galaţi cu' 
similar Deva. informaţii 
Deva, tel. 616722. (3853)

•  SCHIMB apartament
trei camere, ultracentral, 
Petroşani, cu similar Deva. 
Tel. 619332. (3886)

OFERTE 
DE SERVICII

•  INCOTA Atlas Reisen
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Praga — 
Nurnberg — Heilhronn — 
Stuttgart, În datde de 
17, 24, 31 martie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — Frankfurt 
— Dortmund din 31. 03, 7, 
14 aprilie. Informaţii, în
scrieri : tel. 618882, orele 
16—21. (34571

•  DUMINICA, 14 martie,
excursie în Ungaria. In
formaţii, după ora 16, la 
tel. 625064:. • (3793)

•  SC Jrarmismob SA De
va angajează urgent tîm- 
plari, modelori, dulgheri şi 
operatori prelucrarea lem
nului (bărbaţi). Relaţii la 
biroul personal şi SC Sar- 
mismob SA Deva, str. C.A. 
Rosetti, nr. 8. Deva, tel. 
95/627900. (3866)

•  CAUT femeie serioasă . 
pentru îngrijire copil. De
va, str. Horea 41, parter.

(3871)
•  JURISTĂ, unele cu

noştinţe franceză, solicit 
angajare la firme de stat 
sau particulare. Tel. 623074.

(3874)
•  CAUT femeie îngrijit 

copil la domiciliu. Deva, 
Libertăţii, bl. A, sc. C, aP- 
70, după ora 14 (deasupra 
Magazinului Tineretului).

(3878)
•  AGENŢIE imobiliară

vă oferă intermedieri vîn- 
zări-cumpărâri locuinţe, ga
raje, locuri de casă. Deva, 
tel, 623201. (3899)

•  CAUT femeie pentru 
îngrijit copil la domiciliu. 
Tel. 613684, după ora 16.

(3718)
•  ANGAJAM tinichigii 

şi izolatori, buni meseriaşi 
şi serioşi, pentru lucrări în 
Germania. Informaţii 716116
orele 19—21 . (3820)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie . 
handicapat pe numele Râ- 
dulescu Aurică. O declar 
nulă.

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, eliberată de SC 
Siderurgica SA Hunedoara, 
pe numele Bolda Constan
tin. Se declară nulă. (3847)

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu, eliberată de Side
rurgica SA Hunedoara, pe 
numele Velea Mariana. Se 
declară nulă. (3494)

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu, • eliberată de Si

derurgica SA Hunedoara, pe 
numele Isăilă Virgil. Se 
declară, nulă. (3498)

•  SC Cet&te-Ueva anunţă
pierderea bonurilor de mă- 
einiş, seria 130467 — 130499 
Moara Orăştie. Se declară 
nule. (3892)

ÎNCHIRIERI

•  OFER spaţiu pentru 
depozitat produse alimen
tare. Relaţii la tel. 611244.

_ :• (3850)
•  OFER spre închiriere 

garaj. Deva, tel. 615257.
• (3865)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 1072/3. 
07. 90, emisă de Primăria 
judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea indepen
dentă, reprezentată prin A- 
vram Gheorghe din Deva, 
str. Libertăţii, nr. 5/16, 
vînd ca obiect de activitate 
vînzare pufuleţi. (3859)

COMEMORĂRI

•  VEŞNIC nemlngîiaţi, 
amintim tuturor celor care 
l-au cunoscut, l-au stimat 
şi l-au iubit, că se Împli
nesc 6 luni de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna

rr ţvp K scv
constantin,

sot, tată, bunic de neîn- 
loeuit. /

Comemorarea — dumi
nică, 14 martie, la biserica 
din cimitirul de pe str. E- 
minescu.

Amintirea lui va rămine 
mereu în inimile noastre 
îndurerate.

Familia. (2739)

•  ÎN 16 martie se 
împlineşte un an de 
cînd bunul şi neuita
tul nostru soţ, tată, 
frate, socru Şi bunic 

IO AN FILIMON 
a plecat dintre noi, 
lăsînd în urmă numai 
lacrimi şi dor.

Amintirea lui va ră- 
mîne veşnic în inimile 
noastre. (3790)

m CU profundă du
rere, cadrele Inspecto
ratului de Poliţie al 
judeţului Hunedoara a- 
mintesc ' câ se împli
nesc şase săptămini de 
la moartea celui care 
a fost lt. colonel doc
tor

VALERIE
nERŢESCU

Parastasul de pomenire 
va avea loc astăzi, 13 
martie, ora 9, la Ca
tedrala Ortodoxă De
va. (3879)

•  BUCURIA acestei 
primăveri a fost um
brită de tristeţea din 
sufletele noastre, acum, 
cînd se împlinesc trei 
ani de la trecerea în: 
nefiinţă a celui care. a 
fost un bun soţ şi tată

FAZEKAŞ
gheorghe , : ;

Comemorarea, va. avea 
loc în data de 14 mar
tie 1993, la Cimitirul 
din str. Eminescu, oră 
13, Deva. (3835)

•  PIOS omagiu şi 
neştearsâ amintire re
gretaţilor noştri pă
rinţi,

MIIIAI şi MARI A 
CABA,

din Roşcani la 10 şi 
respectiv 22 de ani' de 
la deces. Dumnezeu să 
vă odihnească în pace! 
Fiicele Letiţia, Viorica 
şi Lenuţa. (3885)

■ •  CU aceeaşi neţăr
murită durere în su
flet, naşii Ida şi Flo- 
rea Văetuş îl deplîng 
pe eel care a fost

MiCHAEL KLEIN 
„Icoana stelei ce-a 
mufit/Incet pe cer se 
suie/Era pe cînd nu 
s-a zărit/Azi o vedem 
şi nu e‘ . (3502)

•  AU trecut şase
săptâmîni de cînd 
ne-am despărţit de iu
bitul nostru fiu şi 
frate, /

MICHAEL KLEIN, 
mare fotbalist, minu
nat om de suflet, me
reu sensibil la dure
rile semenilor săi. 
Flori şi lacrimi vor fi 
totdeauna la mormîn- 
tul tâu, dragă Mîşi. 
Bunul Dumnezeu să 
te odihnească în pace! 
Mama, surorile, fra
tele, cumnaţii şi ne
poţii. (3503)

•  PARĂSINDU-NE 
acum un an, dragă

SABIN ŞUI AGA,
tâe tu.

SABINA POPA 
(ŞUIAGA)

în urntâ cu 14 ani, 
ne-aţi deschis răni su
fleteşti pentru care nu 
există leac de tămă
duire Vom înălţa 
pioase rugăciuni la 
Mormintele voastre a- 
flate lingă Biserica 
Ortodoxă din Rădu- 
leşti Unde tu, Sabin, 
ai slujit ea şi cantor 
peste 50 de ani iar tu, 
Sabina, ca o vrednică 
preoteasă te odihneşti 
lingă tatăl tău. Co
memorarea duminică, 
14 martie, orele 13. 
Soţia şi mama Corne- 
lia, familia preotului 
Victor, Şuiaga. (535)

de 14 martie 1993, ia Ca
tedrala Ortodoxă Deva, 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace I , (3876)

DECESE T-V

•  A Încetat din viaţă cel 
care a fost un minunat soţ 
tată, bunic şi cuscra,

SUCIU CORNEL 
(LELU)

din Sîrbi. Te vot plînge 
veşnic soţia Lenuţa, fiul 
Petru, fiica Viorica, nora 
Dana, dragii tăi nepoţei 
Petrişor şi lulia şi cuscrii 
Vichentie şi Rodica.

Dormi în pace suflet 
bltnd i . .. : i (2741)

•  SORA Maria, cummtu! 
Viorel, nepoata Violina. 
naşii: familiile Popa Viorel 
şi Popa Valentin, cu sufle
tele îndurerate, aduc un 
ultim . omagiu celui care a 
fokt

SUCIU CORNEL
din Sîrbi. Dumnezeu. să-l 
odihnească!.- (2742)

•  SINCERE condoleanţe 
familiei îndurerate la grea
ua pierdere a‘ celui care a 
fost

PIOKEK AOALBERT 
BELU, • .

prieten şi om de aleasă o- 
menie. Familiile Tătar şi 
Sfetcu. (3504)

Ş SINCERE condoleanţe 
dlui Aurel fâcoh la greaua 
pierdere pricinuită prin de
cesul mamei sale. Colecti
vul ziarului „Euvintuj îi- 
ber“.

•  COLEGII de la 
Cooperativa Astra De
va sînt alături de dna

Rob Elisabeta, la marea 
durere pricinuită de 
pierderea soţului şi 
transmit sincere con

doleanţe, (3877)

•  COLECTIVUL Ser
viciul CTC Laborator 
„Casial“ Chişcâdaga cu 
nespusă durere in su
flet anunţă trecerea în 
nefiinţă a celei care 6a 
fost o minunată colegă 
şl prietenă,

ECATERINA
NEALCOŞ

(3907)

•  FAMILIA Aîbu 
Nicolae este alături de

dl director Căliman îoan 
la durerea pricinuită 
de decesul tatălui drag, 

transmiţînd sincere con- 
doleanţe. (3906)

•  CU adîncă durere, 
anunţăm încetarea din 
viaţă, după o lungă f 
şi grea suferinţă, a ce- \ 
Iui care a fost profesor î

PETRU GROZA
înmormîntarea are 

loc astăzi în satul Peş- i 
tera, com. Bălţa, o- ! 
rele 13. Familia Indu- I 
rerată. (3600)

•  SE împlinesc şase săp
tămini de cînd ne-a pără
sit pentru totdeauna dra
gul nostru

TRAÎAN MORARU 
Parastasul are loc în data

• C O L E C T I V U 1  
SETTFPL Deva anunţă ct 
durere încetarea din viaţ 
a bunului lor coleg

PETRU GROZA 
Înmormîntarea are lo 

astăzi, 13 martie 1993, or 
13, în localitatea Peştert 
comuna Băiţa. (3891

•  CU adîncă durere ! 
mihnire în suflete, anuii 
ţăm moartea fulgerătoar 
ă celui drag care a f«

marCel-ioan tamas
în vîrstă de 12 ani din sî 
Ormindea

Lacrimi şi flori vor 
veşnic pe mormintul tăi 

Bunica Ana, unchiul i 
urel, mătuşa Lenuţa, ver 
sorii Nuţi, losif, Nuţu 
Tică. (274
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