
INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile)
împlinind întru totul legea, Mîn- în după-amiaza primei zile a săp- în razele soarelui prjmăvăratic, care 

tuitorul, împreună cu Sfinţii Apos- tămînii, fiindcă a doua zi, potrivit apunea, templul împodobit cu aur 
toii, mergeau în fiecare an la săr- legii mozaice, fiecare cap de familie şi marmură albă şi înconjurat de 
bătoarea Paştilor la templul din era obligat să-şi aleagă un miel de un întreg ansamblu de palate, gră- 
Ierusalim. Numai că în cel. de-al jertfă pe care să-l înjunghie cu p a-. dini şi case, unele mai frumoase dc- 
treilea an al activităţii Sale, înaintea tru zile mai tîrziu (ziua de Paşti, cît altele, apare in  toată măreţia lui. 
Sfintelor Patimi, intrarea Domnului seara zilei de 14—15 nisan) la tem- în faţa acestei privelişti, cu sufletul 
în Ierusalim nu a avut un caracter piu şl apoi să-l mânîi.ce cu ierburi mîhnit de intervenţia răutăcioasă a 
‘obişnuit, ca în anii trecuţi, ci un amare şi cu azime. Alăturîndu-se fariseilor, Mîntuîtorul este şi mai 
caracter solemn sau triumfal. pelerinilor galileani, Domnul trimite mult cuprins de tristeţe. Privind
în dimineaţa zilei de 9 nisan (prima pe doi din învăţăceii săi să meargă spre Ierusalim, El îl vede aievea, 

zi a săptămânii) Domnul se afla cu la Bethfage, localitate situată la 1/2 aşa cum ave;! să fie peste 40 de 
ucenicii în locălitatea Betania, a- km de Betania, să-i aducă o asină a n i: -asediat şi apoi dărîmat de af- 
•flată pe drumul de la Ierihon la Ie- şi mînzul ei. Pe această asină îşi va matele romane, 
rusalim, pe coasta de est a munte- face Domnul intrarea in Ierusalim, Creştinii sărbătoresc intrarea tri- 
lui Măslinilor. De la Betania pînă aclamat de mulţimea adunată, aşa urhfală a Domnului în Ierusalim, du
da-Ierusalim erau 2-r3 km. Venind cum reiese şi din proorocirea lui minica dinaintea Iftyieriî. Această 
-din Ierihon încă de vineri, ajunsese (Zaharia 9,-9 ..şi Isaia 62, 11). „A- duminică se mai numeşte şi „Du- 
Seâra tîrziu la casa primitoare a cestea s-au făcut, pentru ea să se minica •Floriilor" sau simplu „Flo- 
prietenului său, Bazar din Betania împlinească ceea ce s-a spus prin riile“, credincioşii ducînd la casele 

-(Ibâri 12,-1). Aici a avut loc a doua profetul care zice : spuneţi fiicei lor sălcuţe sau rămurele de arbori 
*i, sînibăta, numirea sa de către Ma- Stanului iată, regele tău, vine la sfinţite de sfinta biserică, în amin- 
ria, sora lui Bazar (Ioan 12, 12) iar tine, blînd şi şezînd pe asin, pe un tirea ramurilor de finic cu care a 
in primă zi a săptăminii, conform mînz, fiu al celui de sub jug“. . fost întîmpinat Domnul cînd a in- 
datinei străbune, va merge la Ie- în  vale se vedea cetatea Ierusali- trat in cetatea Ierusalimului, 
rusalim. Mulţimea pelerinilor sosea mulul (Buca 19, 41) de o parte şl de ,

-aici ea să sărbătorească Paştile pînă alta împrejmuită de multe coline. - Preot CORNEL ILICA

DE ZIUA NUM ELUI, O FLOARE

Dintre toate darurile, 
florile sînt cele mai dragi 
sufletului femeii. Gingă
şia şi candoarea lor este 
atît de aproape de sensi
bilitatea feminină. Să o 
ferim deci, de' Florii, ce
lor dragi, o dată cu dra
gostea noastră, şi flori, 
stropi de lumină şi cu
ibare. Să dăruim o floare 
mamelor, soţiilor,- iubite
lor,, ■ fiicelor, prietenei o r
sau colegelor, tuturor ce
lor ce se numesc Floarea,

Florina, Fldrica ori Flo
rentina.

Urăm şi noi cititoarelor 
noastre cu nume de floare, 
dar şi bărbaţilor care-şi 
serbează azi ziua nume
lui, multă sănătate, nu
mai bucurii şi „La mulţi 
ani !“ Aceste urări o vor 
bucura, desigur, şi pe dna 
Floare Tămăşilâ, din Rin 
de Mori, căci ele 'sînt. fă
cute de Ancuţa, Doina 
şi Marinei, cele mai dragi 
flori sufletului său de 
mamă. (V.R.)

U N  NOU INSPECTOR GENERAL
Prof. Gheorghe Gândea 

este noul inspector generai 
al Inspectoratului "■ Şcolar 

■ Judeţean. Om al catedrei, 
cu o apreciabilă vechime 
şi experienţă în învăţământ, 
dl Cândea este profesor de 
istorie şi a predat in cadrul 
Liceului Teoretic „Traian“ .

din Deva, La început de 
drum este animat de ie te 
mai bune . gincluri : şi • va 
lupta pentru un. sta'.ut. .•ini, 
pentru demnitatea „cadrelor 
didtictice huneclorene. Pen
tru un proces'instnrdiv e- - 
duentiv de-ealitate. ti urăm 
succes iu ac'ş.-iă - dificilă 
funcţie !

; |  MOSCOVA. .Corespon- : 
d fn ţi de ta Xieolae Creţfl: 
Up comunicat «Hfpzst. ta  
două zile după .avaria de 
Ia Combinatul chimic de 
produse mdioaciive din o*< 
raşoi închis „T*«sfc—7", 
unaaţă .'că' nivelul radiaţii
lor ha, depăşeşte limitele 
admise, Informaţia provine 
d» Ig şedinţa M n iid  a 
Comitetalai şi Comislei de 
sta i peptra şltaa’ţu  excep- 
ţioaale, «ţ seiS-iciltor regio
nale şt raionale de resort 
din oraşul Tornsk.

Fină acum s-a confirmat 
că emanaţiile, de substanţe, 
radioactive afectează, . deo
camdată, mimai o part» a 

. zonei industriale, din şosele 
şi'd in ' pădurile, adiacente.' 
Nu sînt în pericol punctele 
populata, -dar s-a dat sem
nalul de alarmă.
'Explozia s-a produs din 

neglijenţa personalului, la 
fel ca şi în timpul catas
trofei de la CernoMl. Com
ponenţa izotopică a  norului 
radioactiv de dincolo de 
limitai» combinatului con
firmă că na sînţ izotopi de 
cesiu şi de stronţiu.
‘ Pe o rază de 200 kilo

metri nivelul de radiaţi» 
este de 490 mierbroentgeni. 
iţivei ce n ţ  constituie un 
pericol . pentru sănătate. 
Nenorocirea constă in făp
tui că zăpada infestată, 
prin topire, va stabiliza ra
diaţia în sol.

Consilierul preşedintelui 
Rusiei pentru probleme e» 
cologice, Alesei lablokov, 
consideră că infestarea ra 
dioactivă de ta „Tomsk—7“ 
pe o suprafaţă de circa •  
mie de hectare „va ramine 
în vecii vecilor".

•  1IAGA. Curtea Interna
ţională de Justiţie de la 
Haga a ordonat Republicii 
Federale Iugoslavia (forma
tă din Serbia şl Mnntene- 
gru) să pună capăt „actelor 
de genocid" — transmite 
agenţla France Presse. De 
asemenea, Curtea Interna
ţională de Justiţie a refu
zat să recunoască dreptul 
guvernului de- la Saraievo 
do a obţine sprijin militar 
din străinătate.
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'Cooperaţia cfa consun) se ' 
poate lăuda ctt; un prtftiaţ ' 
in cdndjţiile economiei de 
piaţă; fiind proprietate <je 
grup, ghraie'nii une$ orga
nizări d o tipul societăţilor ; 
pe acţiuni aii existat atei 
dih-totdeauna. . .v a

De curînd în acest sis- , 
tem s-a încheiat o etapă,, 
cea a adunărilor generale 
ale acţionarilor 'şi salaria
ţilor pentru analiza pe bază 
de bilarfţ a activităţii anu-, 
lui trecut.
. In  acest cadru am adresat 
oîteva întrebări domnului 
Marian Suliţă, economist,' 
vicepreşedinte al Federal 
Coop Hunedoara — Deva:

— Domnule vicepre
şedinte, ce s-a desprins în 
mod deosebit din recentele 
analize pe bază de bilanţ 
a activităţii în cooperati
vele de consun» ?

-. . s ■ u-. • r-, • •-'.•■• • z •
— 3a orice analiză, şi 

aceasta a  seini în evidenţă 
şi aspecte mai; hune şi 
din celelalte', fh  rfmhil pri
melor se situează faptul 
oă otei o cooperativă n-a 
încheiat anvi 1992 cu pier
deri, iar in întregul; sistem 
judeţean s-au obţinut pro
fituri în sumă de 52 mi
lioane lei. 1 ** ' ~

Magazinele cooperaţiei de 
consum au reuşit să apro
vizioneze populaţia, în spe
cial, pe -cea- de Ta sate, cu - 
mărfurile de bază, dar şi*, 
să îndeplinească în acest me
diu un rol social, chiar da
că au desfăşurat activitate 
fără profit. Şi s-ar mai 
.putea spune multe. ; (:
•. — La celălalt pol, ce con
cluzii s-ăr grupa?

: ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

PUNE BUNĂ, „DE DOBRV

Despre . brutăria din 
Dobra, despre manea ce
lor 9 ;lucrători care fac 
pîine zl şi noapte penttţi 
oameni din 99 du locali
tăţi — oraşe, comune, 
sate, unităţi miniere, fo
restiere, comerciala etc. 
— am mai scris. „Vom

face pîine tot mai muliă 
şi tot mai bună" — ne 
spunea dl Harie Bulzan, 
şeful brutăriei. Avem 1 
făină de cea măi bUnă l 
calitate, drojdie, tot ce ii*' 
trebuie pentru a pregăti- 
o pîine bună pentru oa
meni", (Gh. Î.N.)
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De la Haţeg
M — Să- ne întoarcem, die- 
Marius - Constaniineşcu, - in - 

, septembrie 1992, Cărui fapt -■ 
săh căror factori o-a datox: 
r a t . şederea, dvs timp de 
şase luni în America ?

— Venind cu ajutoare in . 
r România, după revoluţia
- din decembrie 1989, şi lu- 
înd cunoştinţă că în ju-, 
deţul Hunedoara sînt multe 
şcoli speciale — trei .nu
mai în zona Haţegului, res
pectiv la Peşteana, Păelişa 
şi Şăcel —, fundaţiile ame
ricane „Pearl Buck Funda- 
tion" şi „Wellkome House 
Agency" au oferit judeţu
lui Hunedoara o bursă pen- . 
tru instruirea unei persoane 
în domeniul educaţiei. spe
ciale a copiilor, e a ur
mare, la nivelul judeţului 
s-a organizat un concurs 
pe care, spre şansa şi bucu 
ria mea, l-am cîştigat.

—- Ce condiţii anume
s-a« impus? -

— Era obligatoriu ea per
soana să fl lucrat într-o a- 
semenea instituţie socială

la Philadelphia
— şi eu o făcusem !a Să- 
cei — şi să cundască; chiar 
dâcă nu foarte bine, limba 
engleză. AşaJ am ajuns, pe', 
cheltuiala exclusivă- a ft- 
mcricâ'nilor, la acest' curs 
in.Philadelphia, la care au 
participat reprezentanţi ai 
unor ţări din aproape toate 
continentele — -din Africa, 
America Latină, Asia şi, 
desigur, din -Europa. A 
fost extrem de plăcut şi 
de interesant.

— Ce experienţă aţi ; a- 
cumulat ?

— Aici sînt mai multe 
lucruri de spus. Experienţa 
dobîndită se plasează în 
două planuri. Prin cursul 
pe care l-am frecventat 
zilnic, dimineaţa, şi prin 
activitatea efectivă desfă
şurată după-amiază în a- 
genţiiie „Ilead Start Pro
gram" şi „Little Neigbour- 
hood Centers", prin vizita
rea, in puţinul timp liber, 
a întregului sistem de pro
tecţie socială american 
incepind de la copii şi pînă

şi retur (II)
la adulţi, inclusiv din sis
temul educaţional normal

, am. reuşit să învăţ- e- 
norm de multe lucruri “ In 
domeniul educaţiei copiilor, 
al ocrotirii sociale în ge
neral. N ir se poate vorbi 
în puţine cuvinte despre 
realităţile americane cu a- 
devărat extraordinare şi In 
acest domeniu. In al doilea 
cînd, deşi nu plecasem ca 
reprezentant oficial al ad
ministraţiei locale, mi s-a 
oferit, posibilitatea şi spri
jinul efectiv de.a avea con
tacte cu personalităţi’ ale 
unor administraţii locale 
americane, cu primarii o- 
raşelor Newhope — Pensil- 
vania, Lambertwil — New- 
jersey şi Ilickory — Caro- 
lina • de Nord; cu ' Senatori 
şi cu congre'smenul James 
Greenwood. Am văzut, am 
cunoscut, ani învăţat din 
experienţa amerieanilor în

DUMITRU GHEONEA 
(Coniinuar» in pag. a 2-a)

O  GB § / DE BA CINE CUM
PĂRĂM ? Dna Maria Bavid din 
Deva a păţit-o. A  cumpărat din 
piaţă un aşa-zis ulei, de dovleac 
de , la Maria Olari din satul Li

vada, comuna Tomeşti, Consumînd 
din produsul respectiv, M.D. s-a 
îmbolnăvit grav. Reclamând ca
zul la Oficiul pentru Protecţia 
Consumatorilor, acesta o oprit u- 
leiul de la vînzare şi a trimis 
probe pentru control la laborator. 
Deci, atenţie la ce şi de la cine 
oumpărăm ! (N.T.J

O  DOAR ZVONURI. In legă

tura ou procesul fierului vechi 
din Valea Şermagului, despre care 
s-a scris ia  unele ziare', ni S-a d- 
dus la cunoştinţă faptul Că pre
fectul judeţului Albă nu este cu 
nimic implicat, organele abilitate 
desf&şurîndu-şi cercetările pentru 
soluţionarea cauzei. (N.T.)

O  INIŢIATIVE CULTURALE 
STUDENŢEŞTI. Sala de discotecă 
a Casei de Cultură Deva a fost 
gazda Unei seri de dans studen
ţeşti, acţiune culturală realizată 
cu- participarea formaţiei „Nivel 
13“ din Orăştie. De la dl Cristian 
Galea, preşedintele Uniunii Na
ţionale a Studenţilor Ecologişti 
din România — Filiala Deva, 
am aflat că manifestarea este 
premergătoare Zilei Mondiale a

Pămintului — 22 aprilie, sărbă
toare care va fi marcată şl de 
alte numeroase acţiuni culturale 
şi ştiinţifice. (C.P.)

O  p e n t r u  c ă l ă t o r i . In
scopul unei tot mai bune serviri a 
publicului călător, S.C. „Cora- 
trans* S.Â. Deva a importat a- 
nul trecut 14 autocare flcarus din 
Ungaria. Comode, elegante, au
tobuzele acestea asigură o servire 
operativă, eivilizată a miilor de 
călători zilnici. (Gh. l.N.) •

©  LAPTE PRAF. FRIŞCA 
PRAF. La parterul blocului O, 
bulevardul Decebal, din Deva, 
se vinde zilnic, în price cantităţi, 
lapte praf — importat din Au
stria, frişca praf — import din

Ungaria. S.C, „Finas", care func
ţionează la adresa mai sus nu
mită, vă slă la dispoziţie zilnic. 
Cu produse de cea mai bună ca
litate. şi în orice cantităţi. 
(Gh. I.N:)

o  CÎINl VAGABONZI. De 
oîteva Oile în centrul civic al o- 
raşuhti Brad a apărut o haită de 
dini vagabonzi, care bagă spaima 
în rândul trecătorilor. Cîinii la
tră la maşinile care se deplasează 
pa stradă, se reped spre trecătorii 
paşnici. Pînă nu de mult, elinii 
vagabonzi erau ridicaţi de către 
„naşii“ lor, dar se vede treaba că 
aceştia t-au uitat, policalificîndu- 
se în ale bişniţei, (Al.J.)
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REFLECŢIA ZILEI . *.

•  „Calomnia nu atinge niciodată mediocri- / 
tătile, care mor de ciudă că trăiesc ignorate". }

HONORE DE BALZAC |

DESPRE CALOMNIE

0  „Calomnia urmăreşte doar pe oamenii de me
rit, cu paşi ce se măresc odată cu meritele lor“.

W. Scott

•  „Calomnia ? însuşire a celor de nimtc, făcută 
să pîngărească tot ce-i de talent".

Ţivl Ivan

•  „Calomnia e o otravă contra căreia nu există
antidot". .

Blum .V; ■

•  „Calomnia este "un foc ce înnegreşte lemnul
verde, neputînd să-l ardă". v ■ 3 ni

Veltaire

•  „Calomnia este fiică a ignoranţei şi soră gea
mănă cu invidia".

Bomero Robledo 
Selecţie de 1LIE LEAHU

REPROŞ
•  O familie de turişti 

texani în faţa Colisseumu- 
lu i :

— Ce oameni neprice
puţi I De ce încep să con
struiască, dacă n-aţi destui, 
dolari ?

COMPARAŢIE
#Qoi oameni de litere 

stau de vorbă:
— Crede-mă, prietene, 

femeile sint precum tra
ducerile de cărţi: dacă 
sint frumoase,, nu sint

fidele, iar cînd sfiit fidele; 
nu-s frumoase. *

GENEROZITATE
•  Un scoţian, aflat pe 

patul de moarte, a  lăsat 
prin testament tot ce a- 
Vea casei de orfani.

— $i » „lăsat mylts, M - , 
cruri ?

— Nu, doar opt copii.-

MENIU II
•  Soţul canibal:
— Cîte persoane vom 

avea diseară la cină, 
draga mea ?

— Doar cîte una pen
tru fiecare, iubitule.
Culese şi prelucrate de 

ILIE LEAHU
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Desen de AL. RUGESCU

SA ÎNVĂŢĂM DE LA 
PĂSĂRI

Primăvara şi-a luat ro
lul în serios, chiar şl Soa
rele ne-a mingtiat cu raze 
fierbinţi, mugurii stau sâ 
plesnească, firavul far de 
iarbă se înalţă spre lu
mină. Cum ora mea de 
sculare este în zori de zi 
cind, încă multă lume 
doarme, liniştea e tulbu
rată doar de ctnteeul h » -  
nicelor păsărele din pâ- 
duFts. de şoapta apelor din 
pîrfiaşul ce-mi curge fşnn 
faţă fosei *| de o hai§8§â 
familie da coţofene 

' s-ad ■ grăbii . să-şi : 
struIască deja cuibul, 
zori şi pînâ in noapte fac 
mare gălăgie, aducînd in 
cioc o aşchie sau o nuie
luşă. o sforicică sau o INA DELEANU

mmnm*mt.*mm**m*mmm*mm*m**mm*t

pană, un pai sau O hîrti- 
uţă colorată. Privesc cui
bul ce urmează a fi con
struit in plopul din faţa 
casei, este aproape de 
Vîrf, in bătaia vînturilor, 
într-un punct ce pentru 
mine pare instabil, acolo 
sint îngrămădite în mod 
foarte ingineresc materia
lele ce vor da naştere cui 
bului. Cită zarvă, cită 
alergătură, nimic nu e 
mai important decît a- 
ceâstă construcţie fragilă. 
casa lor, care va găzdui 

viitoarele ouă, viitorii pui
şori. Inştinctuj ancestral 
al renaşterii, al perpe
tuării speciei se repetă 
cu sfinţenie in fiecare 
primăvară. ■ Cită bucurie,

riozHKe, ifiar d i i m i  
cuib, de grite faţă de el 
#  de Ţăirm X telqţtre fil
tre cel doi parteneri Va 
depinde viaţa editărilor 
puişori.

I1 SPIONAJUL IN BULGARIA
In ultima perioadă se constată o creştere •  __ _

m sulul manifestat de serviciile de spiona) din ţările I  
■  vecine şi (Ba Ute state faţă de forţele armate ale I  
■  Bulgariei, a afinnat ministrul bulgar al apăsării, V a - | 
I  lentin Aleksandrov. Nu este vorba de un schimb ofl-J
I cial de informaţii, a precizat el, ci de o „activitate ite-1 

gală, de spionaj, desfăşuţată după toate regulile c la - j
» sice“. Totodată, arată agenţia Itar-Tass, el a evtden-| 

ţlat drept o gravă problemă a Bulgariei Inexistenţa* 
•.ţinui consens politic .pe marginea unor chestiuni d e l  
I  Irfiportăriţă majoră, cum ar fi strategia militară na-*

I ţională. De asemenea, el a solicitat parlamentului a-1  
doptarea de hotărîri politice căre să asigure arm atei!

I mijloacele necesare ducerii la îndeplinire a misiunii I  
sale. J

un

UMORUL ESTE O BOALA DE CARE OAMENII 
SUFERĂ MAI MULT ClND, NU O AU,

— Priviţi atent, ii spune chideţi gura atît, R sfă- 
oculistul unui pacient 
foărte miop Cîte linii ve
deţi pe acest tablou ?

— Care tablou?
— O —

— Dacă mai vii o dată

tuieşte dentistul pe
pacient.

— Păi, mi-aţi zis că 
trebuie să intraţi cu cleş
tele.

— Cleştele da, dar eu 
beat acasă, n-o să-ţi mai rămîn afară.
vorbesc toată viaţa! — O —

— Dragă, nu mă ispiti... Intr-o seară de iarnă,
— o  — unul din obişnuiţii cafe-

— Ştii cum se numesc nelei din cartier intră 
MMcnii care-şi petrec lăsfnd uşa deschisă, 
toată viaţa prin eireiumi? — Închide uşa, strigă 
U întreabă soţia pe soţul patronul, nu vezi ce frig 
venind pentru a nu se e afară ?
ştie cita oară «teriu şi — Şi ce, zice clientul, 
afumat. dacă o închid, afară o să

—  Da, răspunde acesta, fie mai puţin frig ? 
ospătari

— O — Culese de
— Nu-i nevoie să des- PAVEL LEAHU

ORIZONTAL: 1) Realizare de ex
cepţie; 2) Constructori de vase — 
Aliat de nădejde; 3) Reprezentare 
lipsită de valoare — Schimbaţi de 
buni; 4} Culoare de trecere — Cu 
proprietăţi ce nu le are nimeni; 5) 
înălţimea piramidei r -  Trecută în 
evidenţă; 6) Râu famată — Cuvînt 
de legătură; 7) Expuneri cu lux de 
amănunte — înţeles din mişcare; 8) 
Forţă de respingere — Ţip de re
zervoare tehnice; 9) Prost crescute 
din fire — Nebunul negru; 10) Scenă 
de familie, "

VERTICAL : 1) A vorbi numai de 
bine; 2) Urmărită pas cu pas — 
Schimb făcut la negru; 3) Trecuţi la 
sectorul- vegetal — Făcut peste mă
sură; 4) Intervine la timp — Des
chidere în adîncime; 5) îndemn la

1 2 3 L
r.î 1

8 9 10

2 ■
3 ■
u

I■
5 ■ p ■
6 ■ r ■ ■
7

■ r
8 j ■
9 1
10

mers — Notă de respingere; 6) Su
pliment de viteză (pi.) — Cădere de 
pămînt; 7) G abarit- depăşit — Circa 
cea mai apropiată; 8) Prinsă-a cursă
— Navigatoare pe marea liniştei; 0) 
Rumegă la rece (pl.) — Potrivit de 
întins; 10) Lung de linie.

VASILB MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„PRIMAVARA" APĂRUT IN 

ZIARUL NOSTRU DE SlMBATA 
TRECUTA:

1) BRANIŞTE — L; 2) RANETTI — 
NU; 3) AP — NA — OTIC; 4) ŢA- 
RANU — AŢA; 5) ENOT — TINA; 
6) S — MIHALE — T; 7) TA — ON
— EHI; 8) TlNAR — AVUT; 9) IT
— REID — GE; 10) CARIANOPOL.

(Urmare din pag. U

— Lipsa disponibilităţilor 
băneşti a fonpiedicat reali
zarea unei aprovizionări 
ritmice şi mai diversificate.

Inflaţia galopantă şi ni
velul mare al dobînzilor au 
accentuat această stare de 
lucruri determinind în plus 
o scădere drastică a pu
terii de cumpărare, feno
men uşor de observat în 
întregul sistem de desfa
cere a mărfurilor nu nu
mai în cooperaţie.

Se adaugă insuficienta 
preocupare a conducerilor 
de cooperative pentru de
pistarea celor mai avanta- 

' joşi — în primul rîrid mâi 
apropiaţi — furnizori fi*, 
digeni de mărfuri. Din 
eausa aceasta a avut de 
'sulsrit aprovizionarea ma
gazinelor cu unelte agri
cole, seminţe, îngrăşăminte 
chimice, aparatură de t»  
casnic — frigidere, maşini 
de spălat, televizoare ele. 
d h s ^ U ^ ^  mdigenă; O

Cugir ş ia ita  la Gâeşti au 
m ai contracarat în ultimul 
1*«p această carenţă In 
privinţa maşinilor de spă
la t  şi fdgidereiori . ,

*■;— Domnule vkepreşedhate, 
la dumneavoastră In sis
tem acţionează dominator, 
ca formă de privatizare, 
contractul de cooperare. Ce 
au scos in evidenţă adună
rile generale in domeniul 
relaţiilor dintre cumpără
tori | i  părţile Implicate fa 
contractul de cooperare?

— Mai intii aş vrea să 
arăt că în sistemul nostru 
au fost date In organizare 
de activitate pe bază de

contract de cooperare peste 
500 de unităţi din judeţ din 
cele 687 existente. Unele 
dintre cele râmase nepriva
tizate pe bază de contract 
nu au această şansă, fiind 
unităţi care nu realizează 
profit, dar îndeplinesc Un 
rol sociaL Pe acestea va 
trebui să le susţină fi» con
tinuare sistemul, compen- 
sînd din alte activităţi mai 
rentabile susţinerea. Cu 
certitudine însă activitatea 
organizată pe bază de con
tract de cooperare întru
neşte aprecieri favorabile 
din partea cumpărătorilor 

jşi consumatorilor. E vorbe 
de o semnificativă învio
rare a activităţii de aţ 
Vizionare, d e  fmbu 
calităţii servirii.

— tn ce s-ar fi concreti
zat în aceste condiţii rolul 
Fedcralcoop-ului ?

— Nu doresc sâ puactefi 
decît două din contribuţiile 
sale majore. Activitatea da 
aprovizionare cu ridicata 
face parte din cele pro
prii. Am reuşit să practi
căm la aproviri6naren ea 
tM te f r s  cooperative»» cel 
mal strâmt adaos comercial 
din ţară, de 8 la «iţă. tn 
raport cu 12—18 la sută rit 
ce practică in alte judeţe-

Livrarea mărfurilor dfis 
depozite se face fără de
contare imediată, pe bază 
de  numerar sau CEC cu 
limită de sumă, aceasta 
constituind de fapt o cre
ditare pe termen de o tont, 
fără dobîndă, a magazine
lor săteşti. Practica a fost 
— şi sperăm să mal fie —• 
posibilă datorită acumulă
rilor de capital In cadrul 
Federalcoop Hunedoara di» 
activităţile proprii.

*•—*«”*— A-—Ww-fr'

De la Haţeg la 
şi retur ( II)

(Urmare din pag.. 1)

acest domeniu — sistem di
ferit de al nostru —, am 
luat cunoştinţă de atribu
ţiile bine definite şi ma
terializate ale primarilor şi 
consilierilor locali. In lu
nile ianuarie şi februarie 
a.e., seara, am urmat două 
eunurî foarte interesante şi 
pline de Învăţăminte —
uimi de management in 
administrarea resurselor lo- 
cale ţi altul pe probleme

de educaţie specială —, pe 
care le-am absolvit cu suc
ces, după curo atestă aceste 
două diplome ce fni-au 
fost inminate. Dacă rânri- 
neam pînâ în septembrie 
a.c., aşa cum ar. fi trebuit, 

mai absol veam două cursuri 
— in termenii noştri, post
universitare, cu valabilitate 
in toată .lumea —, insă a 
trebuit să vio acasă.

— Era grabă mare ?
— Pentru atît mi s-a dat 

bilet de voie din ţară...

OLIMPIADA DE BIOLOGIE. FAZA 
NAŢIONALA

lnperloada 12—16 apri- 
He a  e„ H  Deva va ovea loc 
Olimpiada de biologie (faza 
naţională). La această în
trecere participă elevii cîş- 
nigători ai fazelor judeţene 
la această disciplină de în- 
văţămint. Comisia de or
ganizare este alcătuită din 
pred. univ. dr. Ion Anghel 
de la Facultatea de Biolo
gie Bucureşti, preşedintele 
S.S.B. din România (pre
şedintele comisiei), prof. 
univ. dr. NicOlae Goţpan 
(Ciuj-Napoca), prof. univ. 
dr. Andrei Marin (Bucu
reşti), conf. univ. dr. Va- 
sile Hefco (laşi), cont univ. 
dr. Gheorghe Popescu (Cra- 
iova), prof. Ionel Badara, 
inspector de specialitate'în 
cadrul Ministerului Învăţă- 
mintului ta -  .

In ziua de i§ aprilie %jb.  
are loc la Liceul Tştmefia 
,JDecebal“ proba scrisă, te  
14 august — proba prac
tică, 16 aprilie •— fmtivl- 
tatea de premiero şi închi
derea concursului. In  pro
gramul de desfăşurare a  
olimpiadei mai sint incluse 
excursii la Geoagiu, Brad 
— Ţebea, Simeria Hu
nedoara, pentru ca oaspeţii 
să cunoască mai îndea
proape trecutul istorie şi 
frumuseţile naturale ale 
acestor meleaguri. Oaspeţi
lor, dar mai ales reprezen
tanţilor Hunedoarei, le o- 
râm mult succes în această 
prestigioasă întrecere pe 
care judeţul nostru o găz
duieşte.

MINEL BODEA
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REVIGORAREA COMERŢULUI 
CU PRODUSE NEALIMENTARE'

Oacă In lunile ianuarie ţi februarie ale acestui 
a a  comerţul cu produise nealimentare a  fost la 
Orăştie mai slab, în luna martie, ş i în  prima parte 
a  iul aprilie acesta a crescut de mai bine de cinci 
o rii

Cu atît mai mult de apreciat acest fapt, cu d t  
sa Mat s-a produs fără investiţii costisitoare. Măsu
rile organizatorice sint In bună măsură cele care 
au condus la rezultatele amintite. Iată cîteva:

•  Comasarea gestiunilor raioanelor din maga- 
ainul „Palia*, unitate pentru cară anii 1991 şi 1992 
au constituit ani de-decădere. Se apreciază că 
1993 va reprezenta anul de referinţă in redobia- 
diroa renumelui dştigat de „Palia" pînă în 1929..

e  Trecerea unităţilor
— confecţii copii
— chimicale
— magazin general nr. 1
— ferosanitas
— papetărie

din zona de periferie, in zona comercială Micro C 
Cariera principală de circulaţie a oraşului).

Măsura generează apropierea produsului do 
consumator.

NU VEŢI 

REGRETA!

, Nu veţi regreta cu si
guranţă dacă treceţi pra
gul „Rotibarului". Con
cluzia va fi una singură: 
eleganţa, bunul gust şi 
ambianţa sint la ele a- 
casă.
' Calitatea produselor şi 
diversitatea lor vă vor 
îndemna să reveniţi.

Barul pentru tineret şl 
sala pentru servitul mesei 
vă stau la dispoziţie,

IMPORTANT ! Ambele 
săli oferă un atractiv pro
gram video !

ROTIBAR — Un loc mult căutat şi agreat de tineri.

UN MAGAZIN DE 50 DE MILIOANE 

DE LEI

tncepînd cu luna aprilie a.c., cunoscutul ma
gazia „Palia* va căpăta o nouă înfăţişare. Şi a- 
ceăsfa datorită faptului că, de curind, Consumcoop 
Orăştie a preluat un credit de 50 milioane de lei 
cW STOiţ in exclusivitate utilizat pentru aprovi
zionarea sa.

Nu scăpaţi deci ocazia de a găsi la „Palia" 
mărfurile ce le căutaţi şi de care aveţi nevoie!

La „Palia* bate vînt de înnoire.

OBIECTIVE *93

Printre obiectivele anului in curs, Consumcoop 
Orăştie şi-a prepus şl deja în parte se mate-

o Ridicarea standarului calităţii întregii acti
vităţi ;

o Generalizarea contractelor direct cu pro
ducătorii. Se elimină astfel cotele inter
mediare ;

t  Axarea pe activităţi de producţie care s i  
asigure o parte din necesarul do produse 
cerut de unităţile proprii;

•  O bună corelare Intra comerţ şi producţie, 
căra să duci la satisfacerea intr-un grad 
mai ridicat a nevoilor, gusturilor şi cerin
ţelor de sezon ale cumpărătorilor.

PREGĂTIRI PENTRU 

SEZONUL DE PRIMAVARA

Pentru deschiderea sezonului de primăvară — 
vară, la Consumcoop Orăştie se are în Vedere 
executarea de reparaţii capitale şi Igienizări la toa
te unităţile de alimentaţie publică, de tip ali
mentara, precum şl la magazinele nealimentare 
ale căror spaţii nu prezintă aspect şi design co
respunzător.

Se vot amenaja terasele in aer liber din Incin
ta restaurantelor „Stadion*, „Rotibar" şi „Peria*.

N O U

Ir piaţa agroalimentară din cartierul 
Micro 2 se vor amenaja două puncte pen
tru desfacerea produselor şi preparatelor din 
carne.

Produse cosmetice de calitate.

Şi !a magazinul alimentar nr. 17 găsiţi mărfurile căutate.

PENTRU

GOSPODINE

Pentru gospodinele din 
Orăştie şi nu numai, A- 
limentara blocuri oferă 
un bogat şi divers fond 
de marfă. Că aşa este, o 
dovedeşte şi faptul că u- 
nitatea realizează cea 
mai mare cifră de afaceri 
dintre magazinele de pro
fil din oraş — peste 10 
milioane de lei pe lună. 
REŢINEŢI ! Produsele de 
strictă necesitate pentru 
orice gospodină le puteţi 
deci găsi la Alimentara 
blocuri.

AFACERI PRIN PRELUARE 
DE CONTRACTE

O Consumcoop Orăştie nu se rezumă doar la 
desfaceri de mărfuri. Se caută permanent noi 
surse, diversificarea activităţii, O dovedeşte şi noul 
autoservice deschis pe strada 1 Mai. - Unitatea poate 
deservi atît maşini Diesel, cit şi cele pe benzină.

o De asemenea, pentru o bună parte a sec
ţiilor de producţie se prevede o creştere a cifre
lor de afaceri prin preluarea unor contracte de 
Loitn. Produsele realizate aici vor lua drumul pie
ţelor din Canada, Franţa şi Statele Unite.

In principal, este vorba de lenjerie de pat şi 
lenjerie corporală.

O carte bună —» un cadou oricînd binevenit.
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Dr, Cornel £filga lucrea
ză de ,12 ani Ja X)is{5ensa- 
rul ţufnân•''din Q r^to>ra 
de. ^s^vIVy^c^nepŞşnmC 
Şi;, toţusi . m a i; puţm Qbrş- 
riuit 'este faptul că, deşi 
născut la oraş, s-ă stăvilit 
aici In sat, unde'locuieşte 
cu familia şi unde şi-a în
temeiat chiar-o gospodărie.

■— Ce ne puteţi spune 
despre. populaţia zonei pri
vind ■ starea ‘ de s ă l ta te ,  
care sint cele mai' răspîn- 
dlt'e' bo li,' dle: doctor ?
*•'~  Bolile .cronjee, avînd 
in vedere oă populaţia este’ 
imbătrînită. Mă pefer' la 
bdhie aparatului cărdiovas- 

' cular — “ ^hipertensiunea 
fiind cea mai frecventă, 
apoi cele reumatismale. - .

.Carambol'* la „Izvo rulDecebal" Deva.

Continuind tradiţia, si- 
merienli au fost d.in nou 
prezenţi la...' „ u n a  dintre 
cele Oftai 'frumoase seri". 
De -astă - dată, f n Vftâţul
de onoare' a fost' îndră
gitul. l;şi neîntrecutul so
list- Nicolae’ Furdui lancu, 
'împreună cu . grupul ' or
chestral de 'muzică popu
lară •'.Crai Nou" din Alba 
Iulia, care au stisţirfnf tip 

'recital de dettăVere* (!) îh 
două „reprize"... La pri-

CONSEMNAM Şl PROMITEM SA REVENIM
Domnul Titus Petrean, 

din satul Bocşa, comuna 
Sertej, a fost de mai mul
te ori în audienţă ia  re
dacţie pentru a încerca să 
determine rezolvarea unei 
probleme a satului respec
tiv. în  ce constă aceasta ? 
Drumul satului a fost fo-

rezolvarea au dat mereu 
prioritate altor treburi, pe 
bocşeni lăsîndu-1 mai de
parte intr-ale lor.

După ultima audienţă 
la ziar a. domnului Pe
trean, ne-âm deplasat la 
Gertej cu intenţia de a în
cerca o mediere cu orga-

A U D IEN ŢĂ  I A  REDACŢIE

losit de Exploatarea mî-, 
nieră Coranda-Certej şi. 
s-a 'distrus. Agentul eco
nomic respectiv a adus 
două tuburi de canalizare 
pe post de podeţ, le-a a- 
şezat peste pîrîul vecin 
şi astfel a blocat accesul 
la singurul loc de adăpat 
vitele, Ziarul a făcut ceea 
ce poate face orice z ia r: 1 
a scris despre doleanţă oa
menilor din Bocşa ; o da
tă, de două ori. Proble
ma a rămas tot nerezol
vată pentru că cei de a 
căror bunăvoinţă depinde

nele locale şi Exploatarea 
minieră Coranda-Gertej. 
N-am reuşit să contactăm 
decît pe primarul • comu
nei, domnul Ioan Vinţan.

— Problema cti drumul 
respectiv e mai veche. Ex
ploatarea minieră nu-1 
mai foloseşte, dar avînd 
în vedere că l-a folosit, 
ar avea nişte obligaţii fa
ţă de sat. Am discutat de 
mai multe ori cu condu
cerea exploatării această 
chestiune. Dumnealor se 
oferă să aducă pînă la un 
loc cîteva Belaz-uri cu ste

ril pe care apoi sătenii 
să-l împrăştie pe drum. 
Pe lingă că sătenii nu sint 
de acord cu această so
luţie, deoarece se tem de 
o infectare radioactivă a 
pinului vecin, din care 
vitele lor se adapă, nici 
nu ar avea cine să care 
mai departe sterilul şi să-l 
împrăştie, satul numărînd 
doar 3—4 bărbaţi şi foar
te mulţi bătrîni. Grîblură 
şi piatră concasată exploa
tarea nu cumpără, deoa
rece aceasta costă 7 000 
lei/mc,

— Domnule primar, ce 
răspuns le dăm împreună 
cetăţenilor din Bocşă ?,

*— Nu-mi stă în obicei 
să fac promisiuni dar în 
primăvara aceasta vom 
găsi la problema lor o. re
zolvare care să-i mulţu
mească şi care să fie şi în 
concordanţă cu interesele 
economice ale exploatării.

Noi am consemnat şi 
promitem să revenim.

ION CIOCLEI

’ RISCURILE 
PROFESIEI 
DE MINER

In primul trimestru ţ 
a l acestui an, în ca- l 
drul unităţilor , apăr- ’ 
ţinfnd RAH Petroşani, 
s-au înregistrat opt 
accidente m ortale: la 
Lupeni Şi Dîlja cîte 
două, la . Ţcbea, Vul
can, Loneu şi Uricani 
cîte unul.

Printre ' cauzele prin
cipale ale accidente
lor mortale se numără 
susţinerea necorespun- 

- zătoare a lucrărilor 
miniere, în special la / 
intersecţiile fronturi- I 
lor de lucru, situaţii l 
ce determină surpări ( 
spontane.

Un bilanţ dramatic 
pentru doar trei luni, 
fără a mai lua tn  dis
cuţie accidentele sol
date cu incapacităţi 
temporare de muncă.

CORNEL POENAR

— care-i sporul ■
dacă se poate v o rb i-----
ceva'?.’ 1 "

! —- îricepînd cu anul 1990,
inregistrâm un spor natu
ra l anual negativ. în  acest 
an, pînă acum, avem in 
comună tre i ' naşteri şi 
şapte decese. Deci, un spor 
zero.

Notăm că în cadrul ac
tivităţii de modernizare şi 
extindere, de creare a unor 
dispensare-pilot dotate co
respunzător nivelului occi
dental — iniţiată în ţara 
noastră de către Banca 
Mondială in urmă cu doi 
ani — este prevăzut ca în 
acest an să fie modernizat 
dispensarul din Orăştioara 
de Sus. Proiectul întocmit 
prevede extinderea unită
ţii cu un cabinet de me
dicină generală, unul de 
pediatrie şi al treilea de 
stomatologie, ca şi constru
irea unui apartament pen- 

r ţru familia medicului. Oda- 
‘ lă cu dezvoltarea unităţii, 
se preconizează şi mărirea 
numărului cadrelor medi
cale şi medii.

rfi* ESTERA SlNA

apariţie,-melodiile, sa
le populare t ardeleneşti 
interpretate cu înălţaţi 
măiestrie ; şi ' profesionali- 
tate artistică au mers la

şi umor
sufletul spectatorilor — . _ 

au umplut sala p i - ' '
,Ţa “îefîîz şjif care pînă n~ 

. urnţă au constituit Uit ; 
veritabu ;,,ebf de acompsT- 
niainenţ" " al " cîn,îffi'eţului.*r 
In jartea  â  ‘doua, *•‘“Şpre”

• surprinderea şi uimirea 
tuturor, ‘Nicolae ' Furdui ~ 
lancu a prozelita t Uri re- . 
citai de romanţe, inter- 

: pretate fără egal! • t* -
i. Umorul a fost susţinut 
j cu:: dibăcie de - binecunos
cutul,,,irtţeipret-, ion ‘ Keleşi 

J din ’ Zalău,, care a dezlăn
ţuit în sală cascade de 

' rîs. In acordurile orchfiS- 
‘ trei locale — printre care

amintim pe ,ing. Iuliu 
!X?efriichescu, Lulu Aiuzari, 
Adriana Vinţan, Ion Aciu, 
Rotii: iFarnoveţchi au 
fast' aplaudaţi cu aceeaşi 
căldură?" soliştii" vocali : 
Daniela Borcan, »c Nelu 
Sari-Fbntînă, r,Adriana Vin
ţan, CoriKsl Duble, -SEra- 
ian Crăciunaac, i&nil JEPar- 

-noveţchi. -Nelipsite con
cursuri .atrăgătoare -,vr*’- 
cunoaşteţi romanţa?", 
precum şi cel de „epi
grame şi catrene? au  
notat şi de astă -dată ne
număraţi căştigiifafi ai 
premiilor ?cfferite de or
ganizatori.

IOSIF gKSCEA 
Siaterla

In casă, ca afară
Un vechi amic — dr. O. 

niţiu, medie veterinar in 
comuna Eăpuglu de Jos — 
a venit la  redacta „®u- 
yintul liber" şl ne-a spus:

— Am trecut astăzi pe 
la mătuşa mea, ce stă în- 
tr-un bloc pe strada Eml- 
nescu. Ei bine, ce am vă
zut acolo m-a îngrozit.

— Ge-aţl văzut, dle doc
tor?

— Stă la ultimul etaj. în 
blocul 13 de la nr. 49. Este 
un bloc mai vechi şi prin 
tavan Si piouă în casă a- 
proape ca afară.

— Chiar aşa ?
— Chiar. Dacă vreţi să 

vă convingeţi haideţi să 
mergem acolo.

— Mergem.
In apartamentul nr. 20, 

dna Marta Greţa, o femeie 
în vîrstă, pensionară şi 
bolnavă, plingea. Tava
nul de la ambele camere, 
ca şi din holuri avea pete 
mari de umezeală din ca
re picura apa. Petele au 
început să se întindă şi pe 
pereţi. Mobila fusese tra
să în colţuri, unde nu că
dea apa şi fusese aco
perită cu folie de polieti
lenă.
■ — Este de nesuportat — 
ne Spunea ’ dna M. Creţa.
De cîteva zile trăim aşa, 
eu şi. saţul., N.u avem .uneje ■ 
,să_pe aşezăm, nici "Unde 
;să 'dormifri.-' ->./■ I

J A — A — a — g— A — A'-rrA-i— *—.*•

—- De eînd durează a- 
ceastă situaţie ?

De mai bine de .5 ani,
— N-aţi Intervenit pen

tru repararea acoperişu
lui ? .

— Gum să nu ? Şi Ia 
K.A.G.G.L. şi la asociaţia 
de locatari, dar fără nici 
un rezultat. Gei de la 
RA.G.G.E. ne-au spus că, 
tntrucît blocul este cum
părat, trebuie să plătim 
lucrarea. Noi sîntem de a- 
cord, dar cei de la etaje
le inferioare zic că lor nu 
le plouă în ca6ă;

— Normal ar fi ca şi 
ei să contribuie la efec
tuarea reparaţiei acope
rişului.

— Sigur că da, mai -a- 
les că acesta s-a spart 
cînd s-au montat tot felul 
de antene pe bloc.

— Asociaţia de locatari 
ce zice ?

— Dl Nistor, preşedin
tele, ne rîde în nas.

Situaţia blocului 13 de 
pe strada Eminescu este 
foarte gravă, -clădirea de- 
gradîndu-se din pricina 

.infiltrării apei nu „ numai 
în apartamentele de la ul
timul etaj, ci şi pe casa 
scărilor. Gindiţi-vă, dom
niilor ce vă' ocupaţi de în
treţinerea spaţiului loca
tiv', ce viaţă âu oamenii că
rora le plouă în casă ori 
de-'cîte ori plouă şî ’afară ! 

i r f â lA îî"  BOîttlDR |

sau
ţ ;De măj bine de Ţ ani, un 
grup. ide cetăţeni ' cerem , 
mereu" condticerii ‘l&ăte'Bă 
puriă capăt abuzului (nu 
ştim al cui) care ne pri-,: 
vează de'posibilitatea ieşi
rii şi intrării cu autpturis- 
mete, îri condiţii mormăie, 
în  cartierul unde locuim, 
idin zona cinematografului 
'Patria din Deva . (ftumită 
înainte 23 August).
! Carlăerul a avut iniţial 
trei căi de acces, iar îri 
prezent există numai una.
;Aceasta, de multe ari se- 
află blocată de' maşini mari, 
care fac aprovizionarea u- 
nor magazine <sau din alte 
cauze). Un drum a fost 
desfiinţat prin construirea 
unui bloc de locuinţe, iar 
altul a foşt închis, apoi re- 
deschis o perioadă scurtă.

Acum este blocat. Primăria 
comunică Ibcatarilor nemâlţ. 

‘ ţurniţi să deblocheze ei 
drumul. Ciudată atitudine! 
Ea arată ori nepăsare, ori 
neputinţă.

După atiţia stîlpi plan
taţi- pe locurile de acces dîri 

-această zona,.ne. putem aşi 
■ tepta şi ia. o ultimă’ ispraf 

vă ; să se închidă şi ce -a 
mai rămas. Atunci .am -a- 
vea toţi .o ' linişte depliită 
în cartier. .

Să ferească Dumnezeu He 
- apariţia unur riecazuţi-'«ca

re ar cerO intervenţii ra
pide, că foarte greu s-ar, 
putea pătrunde -îri' acest 
imperiu al bunului plac. 
Poate că aţur>ei - primăria 
va înţelege realitatea. " *

' ■ : C.T. i

Ce mai trebuia spus
Referitor , la articolul 

: „Ciobanul face ce vrea"?, 
publicat în ziarul nostru 
nr. 830, din 10 martie a.c., 

‘ dl Terteci Damian, prri— 
mărul comunei Dobra ne 
face cîteva precizări., în 
tre altele, îri protestul ce 
ni l-a adresat se arată 
că dl Cosma Lugojan 
Gheorghe (care este con
silier, dar nu şi-a preci
zat şi această calitate) în
ţelege greşit termenul de 
„mafiot", în definiţia dic
ţionarului. avînd cu totul 
alte explicaţii, neputSn- 
du-se face nici o legătu
ră cu noţiunea de crescă
tori' de oi. ••

In altă ordine de idei, 
se arată că timp de ani 
de zile, di actual con
silier a beneficiat de o 
suprafaţă de 1,30 ha din 
cel mai bun teren, dar

; acum Legea fondului fun
ciar trebuie aplicată în 

; litera şi spiritul său pen
tru - toată . lumea. - 

Privitor la folosirea pă- 
; şuriii, există obligaţii cla
re, de care se ţine sea
ma, pornind de la acor
dul cetăţenilor. Atîta vre- 
me cît se menţine trans- 
humanţa, unele pagube se 
produc în agricultură, dai? 
dl consilier putea să vină 
cu probe şi cauze con
crete îh şedinţele corisi- 
liului, pentru a se lua 
măsurile . corespunzătoa
re. în finalul scrisorii se 
a ra tă : „Crescătorii de a- 
nimale din , Dobra au pă
şune suficientă, dat mai 
trebuie şi întreţinută şi 
folosită raţional, aşa cum 
au gospodărit-o ţăranii 
în trecut” (N. T.),

Despre obligaţiile... etichetei
Hotărît lucru, ,. năvala 

celor mai variate mărfuri 
din' toate continentele în 
magazinele noastre tin
de — cu bătaie lungă — 
să ne educe gusturile, să 
ne ridice ştacheta prete'ri- 
ţiilor. E puţin oare ; să 
ai — virtual posibili
tatea să achiziţionezi Us
tensile clcctro-casnice nu 
de aici, de pe aproape, 
din Germania de pildă, ci 
tocmai dini, Ţaiwan sau 
•Thailanda? Mai mult ca 
sigur îşi are' şi această 
aventură geo^ăfică ' se
cretele ei... Dar gustul 
ni se educă şi la modul 
propriu... De ce să ne li
mităm la banalul salam 
românesc şi să nu impor
tăm şi salam grecesc ? Ia 
să lăsăm, la o parte stu
pizii noştri biscuiţi şi să 
ne interesăm de cei tur
ceşti ! Pulpele puilor au
tohtoni sînţy alungate^ dip

. rafturi de cele ale puilor 
americani! Untul nostru 
este... palid în faţă celui
german, caşcavalul mio
ritic n-are ce căuta în 
disputa cu cel olandez!

' Toate ar fi bună, dar 
cînd ajungem la preţuri... 
Aşa sţînd lucrurile, la
preţurile m ari care se cer 
şi pretenţiile trebuie să 
fie la fel de mari în pri
vinţa calităţii.. Să reţinem 
că obsedantele cozi sint 
direct implicate în igno
rarea calităţii^ omul tra
casat de aşteptarea la
rimd ia cu uşurinţă ce i 
se pune în braţe, verifi
că marfa cel mult cînd 
ajunge acasă...

Ordinea în comerţ se 
impune doar de către o- 
piriia publică ! Un cumpă
rător avizat trebuie să 
verifice cu maximă exi
genţă ceea ce cuhapără! 

mărjfujile perisabile

, va ţine seama de data 
fabricaţiei şi termenul de 
garanţie! Dar dacă aces
tea nu .sint specificate 
conform legii ? Să luăm, 
deocamdată, situaţia su
curilor concentrate „FRU- 
CADE" : eticheta de pe 
sticle are ştanţată doar 
ziua "şi luna (de fabricâ- 
ţfe ? de expirare ?),- fără 
a se menţiona şi anul. La 
un asemenea grad de 
„seriozitate"- din partea 
producătorului putem
crede oare că din jumă
tate de litru rezultă cinci 
litri de suc, mai ales la 
gradul de fluiditate al 
conţinutului, aşa cum îl 
putem aprecia cu ochiul 
liber ? Ar fi interesante 
concluziile unui laborator 
care ar’ determina pro
centajul substanţelor a- 
flate în diluţie.

Dr. CORNEL STOICA,
AS*:-- '-. Deva
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Festivalul de umor „Llviu Oros"

A nu trece nepăsători pe lingă realitate
Pînă anul trecut n-am fi 

crezut că Deva' poate găz
dui un Salon internaţional 
de caricatură, O astfel de 
onoare era rezervată doar 
unora... Dar iată că acest 
lucru este posibil graţie u- 
nor oameni de cultură, ar
tiştii hunedoreni, oare au 
avut posibilitatea să par
ticipe, ei înşişi, la astfel de 
saloane internaţionale găz
duite de Japonia, Italia, 
Belgia, Franţa, Bulgaria, 
Rusia, Iugoslavia ş.a. Pri
lejul l-a constituit Festi
valul — concurs de umoi 
„Liviu Oros“. în întrecerea 
propriu-zisă, au participat- 
doar creatori români, stră
inii fiind prezenţi hors-con- 
curs şi, alături de ei, cîţiva 
lîunedoreni, membri ai ju

riului manifestării. Şi pen
tru că e vorbă de juriu] 
salonului, trebuie să men
ţionăm că din cadrul aces
tuia au făcut parte: Nicolae 
Lengher, ziarist-caricaturist
— Timişoara (preşedinte), 
Mihai Barbu, caricaturist
— Petroşani, Horia Crişan
— caricaturist, Deva, Nico
lae Adam, membru U.A.P
— Filiala Deva — Petro
şani, Constantin Gavrilă, 
caricaturist — Deva, Radu 
lonescu, arhitect, membru 
al Uniunii Arhitecţilor din 
România, Ion Barbu, cari
caturist — Petrila. Acest 
juriu a acordat următoa
rele prem ii: Mireea Bâtcă
— Deva (premiul I), Con
stantin Pa vel- — Focşani 
(premiul II), Sergiu Fărcu-

şanu — Bucureşti (premiul
HI).

In ceea ce priveşte expo
ziţia propriu-zisă, deschisă 
la Galeriile de Artă „For
ma*1, trebuie menţionat nu
mărul mare de lucrări, ca
litatea lor artistică, precum 
şi paleta tematică, abordată, 
incisivitatea subiectelor, do
vadă că artiştii caricătu- 
rişti, prin creaţia lor, de
vin un document al vremii, 
sînt oameni care nu pol 
trece nepăsători pe lingă 
realitate. ... Impresionantă 
este în acest sens suita do 
lucrări semnate de Nico
lae Lengher, personajele 
politice aduse în prim-pla- 
nul creaţiei sale punînd 
„probleme1* privitorului 
punîndu-1, în ultimă * in
stanţă, pe ...gînduri.

Lucrări aparte semnează • 
Silviu Bartiş (Tirgovişte), 
Mireea Breban (Şimleu Sil- 
vaniei), Octavian Covaci 
(Bucureşti), Gheorghiţă Ghi- 
nea (Ploponi), Nicolae Io- 
niţă (Ploieşti), Mireea Mun
tean (Brad), Hofîă Santău 
(Arad), Virgil Tomuleţ (Cluj 
-Napoca), Nicolae Viziteu 
(Belgia), Hradek Kralove 
(Australia), Josette Janses 
(Belgia), Hradek Kralove' 
(Cehia), Christian Indus 
(Germania), Alexandr Klas- 
(Iugoslavia), Igor Şmirnov 
(Rusia), Assunta Toţi—Bu
ra tti (Italia), Lubica Kon- 
kova (Slovacia), Juan Ba- 
llestra (Spania), Ahmet Ay- 
kanat (Turcia), Valeriu Gur- 
tu (Moldova).

MINEL BODEA
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Mireea Bâtcă (Deva) — „Adam şi Eva“
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A doua ediţie a Pesti- 
-valului' de timor^,- „Liyip 
Oros" a programat . Âă 
Casa, Cărţii 'din Deva o 
manifestare1 de prestigiu 

.'— ' întîlnireâ cu., scrut«fc„„ 
rul şi criticul de a r tă - 
Valerşiin .. Silvestru, _. cu 
!.prtl^jtţl ' lansării,' Voljlnic'-" 
lor -„jurnal "de- drum al 
uijui "critic - teatral" * * .'şi - 
„tln bou pe cafea fe rş^ ; 
tă”.. Trebuie' remarcat ""de * 
la’ bun început că maes- - 
trai Valentin Silvestru a 
fost — prezent o . jumătate . 
de secol alături de miş
carea teatrală româneas
că. fete omul care a în
fiinţat, aşa cum remarca

- dramaturgul .Tudor Pd-. 
ppsep,.- .ppezent ...ia maţii-i 
Testare, o şcoală-..a-,criti
cii teatrale dtipă al iloi-, .? 
tea război mondial. Iar; 
•tla-'ă -azi. ttvein o ; şcoplăf . 
da toahu,- -aceasta se da-i^ţ 
toreşţe fa p tu îu je î  «m-ţ
ayuţ o şcqaţfi ~de .critică.. 
Nu mai puţin i'elogioase^ 

Iau fpst cuyinţefe V .d ra-, 
juaturgului^ Dumitru * So-Î 
lomon, pare a arătat *cfi?

* dl Valentin Silvestru este; 
onAil^document, care a
stat de :vorbă, cu George 
Călinescu, cu mari, ac-;
tori ai scenei româneşti, 
cu personalităţi ale lu
mii, de la îriipăraţi şi

regi, . pînă -i la iprbşeriiisţi, ■*-; 
prim-miniştri,' Rtâ-fams»** 
tari, toreadori şi oameni 
obişnuiţi rie pe* toate" con- •' 
fluentele.- - •
* Primul dinţre cele tloyă 
solmjje' fandate "Ta • * *Casa- i 
Cărţii a fosA „Jurnal- - de • 
drum al unul cfftic tea
tral", un pijm volum dm- 
tr-o suită alcătuind o ts --' 
torfe şi tm roman al tea- - 
trului- rotaâneşe. U/Gari*»,-. 
apărută lă >Bâîtţiră j ’,$&£-...< 
ridiane**, după' c:> ,u stat 
„poprită** de cenzura co
munistă foarte -mulţi ' a n i . 
aduce date despre-’- . zeei 
de ani <-de teatru româ
nesc, consideraţii. perso

nale- ale . autorului,.. deo- 
po trivă-,ora tor dfisăvîrşlţ- 
şi scriitor. icâpti vânt, tfh'
critic '-ca ,■ imitt ’Sdisc&ft^.^ 
mint şi anaitst efe*»*afeept.
ţie-'
■ Dna Ludmiia Banţajoglu, - 
critic - teatral şf . prafespr 
ta ‘ Academia de Teatru 
şi .'Pilm, din partea Kdj- - 
turti „Meridiane", spu
nea- că teatrul românesc 
este" mffiT 'dintre- cele • mai 
importante din lume, tar 
unul'dintre .animatorii, săi. 
este,, di Valentin Silves
tru. Cartea .se adreseăza 
oamenilor de' teatru şi 
publicului m g .  Prin ea 
vă puteţi apropia de tea-

**«<#***»•*•******** ##**#*

•tru, cte personaje,. dra
- Mazm-gl,;;. jregizerir" scetţt»-
* grafi. ctc. ■- ’
- .La rÎBdul său' > aQtoruj 

voitijBtrttţi '-mârturidra lefi
; a trăit o via ţa fiaatte fcir- 
~gată în preajma 
luî, de- tlnăr tn::ep;nd jsă ' 
facă însemnări. -Ceea ‘ ce 
v e ţi. citi fii paginfis , sale. 
yâ- va idoyqdi că pste" o 
car te"' <fe- teatru "şi ' lift jitr- 
rţal - de Confesiuni. S^er 
ca lectura, 6ă nu vă dezn- 
mSgeâscă f
- Volumul „Un bou 'pe 
calea ferata", apărut ia 
Editura „Cartea" din Iaşi, 
cuprinde schiţe umoris
tice. Citind-o, nu numai

ca veţi zîmbi, dar veţi 
rfde îti 'hohote. 'Scriitorul 
va fi mulţumit insă „da
că va zîmbi... tm şinfjm- 

$££*? "^ 'e t^n area  ' tritB- 
lytlT cu ' personaje şi"st- 

•'ttMţii din viaţă i\u' o t « ' 
_• deloc '.iuttm'ptâtiv.;--»:. m  

rRă--ă -ft citit*, nu -yeff»-
■ ' regr«ta-i-; '  - - : - -iCî

-r-J*fezenţa - iar -diîteaiir1 a
■ dlui Vafetttttv ‘’SrîvdţilrQ 

ne-a relevat,' pe iu ig ă 'c r i-
'tfcui IncţsW, Âtiri de trân - 
■şanţ -ih .'.ju&ecifţifle- safe, 
pe care îl' ştiam' şi un 
om de niare si-nsibfttta- 
te sufletească, -cu o doză 
evidentă fto • emdtivâtnte» 
specltrcu . rrcatorulin 8- 
iMt ' in  faţă' judecătoruh 
lui suprem publicul.

MtNKI. BODEA

entnin: 

m.

€8)

de

:hi ' -*• 
ite

Lubomir Kotrha (Slo

vacia) — „Nostalgie*'.
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5 aprilie 1993 se' a- 
aunţa o zi frumoa
să de primăvară, 

poate puţin cam răcoroa
să datorită vintuiui ce, 
nerăbdător, Îşi purta bra
ţele de aer peste Întrea
ga natură, învăluind-o. 
Şi. totuşi, în amintirea 
elevilor Şcolii Normale 
„Sabin Drăgoi** din Deva, 
a celor de la Liceul Teo
retic „Traian", de la Şcoa
la de Muzică . şi Arte 
Plastice, 5 aprilie va ră- 
mîne o zi memorabilă... 
Motivul ? Organizarea u- 
nei parade a modei şco
lare.

Spunînd acestea, gîndul 
mă poartă cu trei ani în 
urmă, cînd, scăpînd de ve
chiul regim, întreaga ţară 
S-a pronunţat pentru 
schimbare. în ceea ce ne 
priveşte, noi,, tinerii, am 
fost bucuroşi atunci să 
aruncăm uniformele în 
„lada cu vechituri* şi să 
venim la şcoală în blugi 
şi haine comode- de stra
dă. Aceasta se pare că a 
fost „revoluţia noastră 
directă**, afişam astfel li
bertatea unei alegeri. Dacă 
uniformele de dinainte ne 
păreau un simbol al uni
formizării noastre, al 11- 
Uiitării personalităţii, po
sibilitatea îmbrăcării In 
funcţie de necesitate şi 
gustul fiecăruia ne apărea 
drept o recunoaştere a 
individualităţii noastre. Nu 
vorbesc neapărat de elevii 
primelor două clase gim
naziale, ci de cei intraţi 
In adolescenţă, pentru a 
•e redescoperi, pentru 
P-şl - clarifica raporturile 
cu viaţa şi societatea.

O  zi
c a  celelalte, 

şi totuşi 
altfel...

Azi, a. purta uniformă 
şcolară înseamnă altceva 
decît eu ani in urmă. 
Poate e Un fel de orgo
liu, de mîndrie, o recu
noaştere făţişă a aparte
nenţei la un liceu, la un 
anumit orizont cultural, 
pentru că una e forma
ţia intelectuală a unui 
«lev de şcoală normală, 
faţă de unul de liceu teo
retic sau de şcoală de 
muzică şi arte plastice.

^Ideea, unică se pare 
pînă acum în ţară, de a 
organiza' o astfel de pa
radă a modei şcolare, a 
fost şi un mcţtiv bine ve
nit pentru profesorii de 
psihopedagogie ai Şcolii 
Normale „Sabin Drăgoi" 
de a schimba păreri şi 
Opinii cu directorii de 
şcoli normale prezenţi în . 
Deva cu această ocazie. 
Cu prilejul unei cordiale 
şi mai puţin convenţio
nale reuniuni, la care au 
participat şi alţi invitaţi: 
scriitorul Radu Ciobanu, 
reprezentanţi ai Inspecto
ratului Şcolar Judeţean, 
*-au punctat probleme de 
referinţă în conjunctura 
actuală - a şcolii româ
neşti. ■

Tot luni, 5 aprilie 1993, 
dl Radu Ciobanu, cu 
Ocazia lansării c ă r ţ i i  
„Crepuscul", a vorbit ele- 
vllor Şcolii Normale „Sa
bin Drăgoi** despre nece
sitatea reevaluării proble
mei ţărăneşti pentru a 
aduce satul românesc la 
nivelul satelor europene, 
despre reconsiderarea re
ligiei ca formă fundamen
tală în realizarea educa
ţiei morale, precum şi 
despre migăloasa, pasio
nanta şi totodată epui
zanta meserie de scriitor.

Se părea că acea zi de 
luni va fi ca toate cele
lalte, şi totuşi...

MONICA JUŞCA, 
Şcoala Normală 

„Sabin Drăgoi* —- Deva

Societatea Com erclalâ  
Crăciun & Com p S.N.O.
Complexul „Bachus“, Piaţa Unirii, nr. 4 Deva

I
I
I
1
I
l
I
I

Mesele de biliard ,de calitate america
nă, au dimensiunea de 225 x 111 X 78 
cm şi se comercializează de firma noas
tră la preţul de 1,4 milioane de lei sau 
2000 de dolari, cu accesoriile cuvenite : 
2 tacuri ţ 2 crete; un set de bile: un 
triunghi î 35 de fişe. Costul se poate a- 
chita prin dispoziţie de plată vizată de 
bancă sau cash.

Totodată, se asigură accesorii pe bază 
de comandă fermă — tacuri, capete dă 
tac. seturi de bile, cretă, postav special, 
lămpi speciale pentru biliard, suporturi 
de tacuri

IMPORTANT!
La etajul complexului „Bachust* din 

Deva solicitanţii cei care .doresc să se 
destindă cit mai agreabil, an la dispoziţie 
renumita formă de distracţie a Cazino
ului (Casină), dotat cu mese de biliard.

jocuri mecanice, jocuri de şah. table şi |  
remmy. Aici, Intr-o ambianţă plăcută,! 
antrenantă, se servesc băuturi fine, d e l  
calitate superioară, fntr-o gamă diverşi- S 
ficată. 4—5 sortimente de cafea aromată, |  
proţiuse ale artei culinare la preţuri ac-1 
cesibile. Reţineţi, Cazinoul (Casina) este |  
deschis între orele 14—6 (dimineaţa). I

r e ţ in e ţ i  1 I
La Firma S.N.C. CRĂCIUN (Bachus) ■  

găsiţi pentru a cumpăra şl o seamă de l 
produse alimentare şi industriale, prin-* 
tre care: I1

•  cinci sortimente de ciocolată de ca- J
litate superioară din Franţa, Cehia şi |  
Slovacia: *

•  uleiuri speciale pentru toate tipurile I
de autoturisme; î

•  anvelope cu camere 155 x 13; 165 x |
13. 1

Pentru informaţii suplimentare, ADRESAŢI-VA la telefoanele 617240;! 
617084 şi la fax 617294 Deva. ţ

•  *  * •  * •  * •  * m * •  *
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI J
C Â 1 A N  I v j f

Reaminteşte tuturor locuitorilor că au următoa- *
rele îndatoriri: • |

— curăţirea şi măturarea zilnică a trotuarelor şi *
şanţurilor din faţa Imobilelor, stropirea cu apă a por- I 
ţlunilor de m ăturat; ;

— depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer -ţ
in rocipienţii special amenajaţi ; '

— amenajarea de adăposturi pentru animale şi j
coteţe pentru păsări numai in zonele stoblUte de con-1 
siiiu : J

— întreţinerea curăţeniei şi igienei in anexele |
gospodăreşti, bl curţi, grădini şi pe celelalte terenuri „ 
pe care le deţin ; I

— întreţinerea în stare corespunzătoare a împrej- ;
muirilor imobilelor; -|

— îngrijirea .pomilor, florilor şi altor plantaţii I 
din curţi şi din faţa imobilelor pe care Ie deţin ;

— păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, |
in pieţe, tîrguri, parcuri, locuri de joacă 'pentru co- j  
pii, săli de spectacole şi alte locuri publice; |

— păstrarea in bună stare de folosinţă şi inter- . 
zicerea degradării băncilor, coşurilor de hîrtil, indica- J 
toarelor, panourilor de afişaj şi altor asemenea dotări ; 
amplasate pe străzi, in parcuri şi alte locuri publice ţ

Nerespectarea celor mai sus menţionate consti- ■ 
tuie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la * 
209—2000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 10/1982 . 
şl a Deciziei nr. 285/1991 a Prefecturii judeţului Hu- I
nedoara.

(233)

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
C A L A N

Reaminteşte cetăţenilor din O.N. Călan că, In 
conformitate cu prevederile Hotfirîrii nr. 42, din I t  
decembrie 1992, este interzis a-şi amenaja grădini de 
zarzavaturi în faţa blocurilor şi iu acest sens au 
obligaţia: ** ■'■■■. .  .

•  să elimine împrejmuirile metalice din faţa 
blocurilor şi să treacă la desfiinţarea lo r;

•  să refacă zonele verzi in locul unde au fost
grădini! ,, , „  ,

•  să planteze pomi ornamentali, arbuşti şi flori. 
Consiliul local Călan asigură cetăţenior care au

avut grădini in faţa blocurilor teren pentru grădini 
în suprafaţă de 100 mp, în terenuri arabile, in extra
vilanul oraşului. - ■ . ,

De asemenea, mai asigură sămtnţă de iarbă, pomi 
ornamentali, arbuşti şi flori In vederea refacerii zo
nelor verzi, a rondourilor de trandafiri şi flori in faţa
blocurilor. . ... . ,_

Nerespectarea celor de mai sus constituie contra
venţie şi se sancţionează cu amendă de ia 290—2000 de 
fel, conform prevederilor Legii nr. 10/1982 Şl a De
ciziei nr. 285/1991 a Prefecturii judeţului Hunedoara.

(233)

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI AL 
EXPERŢILOR AUTORIZAŢI, FILIALA 

HUNEDOARA
Organizează cursuri pentru* însuşirea no- . 

ului sistem de contabilitate prin |
S.C. EVALEX — CONT S.R.L., 
care dispune de lectori autorizaţi de Con- |  

siliul Consultativ al ContabilltâţIL j
Se vor elibera adeverinţe care conferă pri- * 

ori ta te la susţinerea examenului de atestare a j 
contabililor autorizaţi. 1

Informaţii se pot obţine Ia S.C. EVALEX — |  
CONT S.R.L., bdul Decebal, bl. R (lingă I.CJEL ! 
Felix), între orele 8—16, sau la telefoanele J 
614063 si 623339, după ora 17.

Lectori : Ec. PARALESCU IOAN si Ec. ) 
BREBU MONICA. j

SOC. COM. IZOPA S A. CLUJ NAPOCA ! 
Calea Dorobanţilor, nr. 4 — Tel. 0957! 12153, |  

115606, FAX 095/111339
specializată în executarea de lucrări de : |
•  hidroizolaţii şl termoizolaţii la construcţii*

civile şi industriale ; I
•  termoizolaţii conducte, aparate ; î
•  izolaţii frigorifice ; *
•  pardoseli şi placaje anticorozive ; j
•  închideri — acoperişuri din tablă Ia con- J 

strucţii civile şi industriale, simple saul 
termoîzolante;

•  lucrări de reparaţii curente sau capitale |
la aceeaşi gamă de lucrări; j-

•  asigură garanţii ale lucrărilor executate | ’
conform normativelor în vigoare ; (

•  oferă executarea lucrărilor la preţuri a-1
vantajoase — negociabile şi in termene J 
foarte scurte. '

Lămuriri suplimentare se pot lua de la se- î 
diul societăţii sau la sediul filialei din;

ing. Chelaru j
societăţii 

Mintia (termocentrala), 
Victor, telefon: 625671.

(216) I
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V A  O F E R Ă  

Î N C Ă L Ţ Ă M I N T E  
EN GROS, MARCA „CORVIN“

•  Pentru femei şi copii — Ia preţul 
producătorului

0  Modele de sezon, din piele şi înlo
cuitori.

Firma S.C. „CORVIN" S A. Hunedoara 
caută colaboratori interesaţi pentru realiza
rea unei reţele de distribuţie pentru Încălţă
minte.

Apelaţi zilnic la S.C. „CORVIN" S.A. 
Hunedoara, bdul Traian, nr. 11, telefoane 
7150 86; 7177 37; 7144 85, serviciul desfa
cere, sau fax 71 40 95.
_____ ________  (235)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
SĂLAŞU DE SUS

Organizează licitaţie publică in vederea 
închirierii unor spaţii şi terenuri aparţinînd 
domeniului public privat.

Licitaţia va avea loc in data de 28 a- 
prilie 1993, ora 11( la sediul Consiliului 
local Să laşa de Sus, (4756)

JUDECĂTORIA HUNEDOARA 
‘ A N U N Ţ A

Organi«am licitaţiei publice în data de 15.04. 
1993, Ora 10. fn localitatea BRETEA STREI, com. 
BRETEA ROMANA, pentru vfnzărea următoarelor 
bunuri «le debitorului ŞTEFANESCU ZEFIR:

— - mctecultoara V 5 buc.
piu« PP 330 2 buc.

— tractor m tau sa l U 650 M 2 buc.
— remorcă cisternă de 4 mc. 1 buc.

grajd modernizat de 120 cap. I  buc.
: w -. patul porumb 1 buc.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Servi
ciul Executor Judecătoresc Hunedoara. (4758)
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S.C. TUTUS TRANSPORT S.II.L. DEVA

Str. Kogălniceanu nr. 10, teL 619387 
VINDE EN GROS, zilnic, între orele 8—18:

0  tricouri, pantaloni, bluze pentru copii 
•  tricouri, pantaloni, fuste, maiouri, jachete 

pentru adulţi.
Toate produsele sint din bumbac 100 %, 

import Turcia. Adaos comercial zero,

S.C. CONS — TOMMY
cu sediul in Hunedoara, 

telefoane: 714001, 715842 
EXECUTA ORICE FEL DE CONSTRUCŢII 
•  şarpante din lemn cu ţiglă 7360 lei/mp; 
0  şarpante din profile cu tablă 7535 lei/

mp;
0 şarpante cu tablă zincată de 0,5 mm pej 

astercală de seîndură 12 500 lei/mp;
0 izolaţii blocuri 7065 lei/ mp;
0  alte construcţii — vopsitorii industriale. 
Socteţaţea nu aplică regie de şantier. Pre

turi convenabile.
VINDEM; 0 mori tip China — 2 buc; 0 ; 

trlor — 1 buc; 0 decorticator 1 buc.

COOPERATIVA „CONSTRUCTORUL" 
D E V A

cu sediul în Deva, str. A. lancu, bL H i,  
sc. D, parter 

Anunţă scoaterea Ia Hcitaţie publică a! 
unei autobasculante SRD de 5,5 tone, pentru! 
data de 28.04.1993.

Informaţii suplimentare la telefon 617629.!
1236)

ii

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMIXT MASTERS" S.R.L. DEVA 

prin depozitul en gros din strada Horea nr. 19
VA OFERĂ PRODUSE DIN IMPORT: Olan

da, Germania, Franţa, Grecia, cu adaos comer
cial 0—10 ia sută.

Oferta noastră cuprinde : conserve din car
ne, brînzeturi fermentate, ciocolată, napolitane, 
bere, sucuri, băuturi alcoolice, cafea solubilă şi 
boabe.

Vă aşteptăm zilnic intre orele 8—20.
După data de 15.04 a.c. depozitul se mută 

pe strada Horea nr. 67. (4750)

S.C. PALAS COMIMPEX S.R.L.
D E V  A

VINDE EN GROS
PRO DUSE CU A D A O S COMERCIAL 0 % 

Sediul firmei: Deva, str. Axente Sever 
nr. 13 (in spa.ele barului „Las Vegas" (de pe 
bdul Decebal), telefon 61 52 51.

O F E R I M
URMĂTOARELE PRODUSE :

Assds — 310 le i ; King Expres —
Ie i; Winchester — 240 Ie i; Flash — 248 Iei; 
Kent — 730 le i ; Monte Carlo — 228 l e i ; Ka- 
relia — 215 le i; Ness — 918 le i; L.M. — 
347 le i ; covoare Turcia — 23 500 lei.

(4754)

OFERTA DE SERVICIU

Iniţiez în executarea meseriei de rame 
blondei, ofer reţetă şi matriţe, cazare şi; 
mas3. '

Durata iniţierii; 3 zile. Alba Iulia, te-; 
leton 096/821298. (2406)
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LUNI, 12 APRILIE 
PROGRAMUL I

14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de mu
zică; 15.00 Preuniversitaria; 15,30 Tele
şcoală; 16,00 Civilizaţia montană; 16,30

’S*' Gala primăverii; 17,00 Actualităţi; 17,05 
Magazin în limba maghiară; 18,35 Tezaur 

1 *7 • folcloric; 19,00 Documentar TV; 19,30 De
sene animate * Nils Holgersson; 20,00 
Actualităţi; 20,35 Sport; 20.45 Gala pre
miilor A.P.T.R.. Ediţia a IH-a; 22,15 Azi 
în prim plan; 23,00 Actualităţi; 23,15 Re
priza a treia.

PROGRAMUL II

15.55 Recomandări din program; 16,00 
TVE International; 16,30 Desene animate * 
Ratonii; 173)0 Actualităţi; 17,05 Veniţi cu 
noi pe programul do i! Mîndria şi demni
tatea de a fi român; 20,00 Actualităţi; 20.35

. Tradiţii; 21,00 TVM * Mesager; 21-30 Lu
mea sportului; 22,00 TV5 Europe; 23,35 Ma
gazin auto-moto.

MARŢI, 13 APRILIE 
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR 
Iaşi; 11.00 TVR Cluj; 12,00 Film serial *  
Bonanza. (Reluare); 13,00 Lumea copiilor
* Clubul lui Gulliver; 14.00 Actualităţi;
14,15 Ora de muzici; 15,00 Preuniversita
ria; 15,30 Teleşcoală; 16,00 Convieţuiri- 
magazin; 17,00 Actualităţi; 17,05 Cabinet 
juridic; 17,35 Salut, prieteni! (I); 18,35
De la lume adunate...; 19,00 Documentar

j TV. Lumină şi spirit; 19,35 Desene ani- 
*' mate * Nils Holgersson; 20,00 Actualităţi;

20,35 Rostiri, rosturi; 20,40 Sport; 20.45 
Film serial.’ Povestiri din Hollywood : Pă- 
njintul de aur; 21,50 Azi în prim plan; 

0  22,35 Airto Moreira şi Flora Piţrim Fourth
World în concert la Galele Camei Jazz 
Alive Summit; 23,05 Actualităţi; 23,20 
Salut, prieteni! (II).

PROGRAMUL H

15.55 Recomandări din program; 16,00 
TVK Jnternacional; 16 30 Desene animate
* Ratonii; 16,55 Studioul de literatură;

17,55 Divertisment muzical internaţional;
18.20 Film serial. Hoţomanii (SUA, 1964);
19.20 Cvartetul op. 95; 26,00 Actualităţi;
20.35 Tribuna non-conformiştilor; 21,00 
TVM * Mesager; 21,25 Baschet masculin: 
Benetton Ţreviso — Paok Salonic în ca
drul Cupei campionilor europeni. Trans
misiune directă de Ia Atena. i.

MIERCURI, 14 APRILIE 
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Film serial. 
Maguy. Episodul 2. (Reluare); 13,00 Lumea 
copiilor * Clubul lui Gulliver; 14.00 Ac
tualităţi; 14,15 Ora de muzică; 15,00 Pre
universitaria; 15.50 Tragerea Pronoexpres;
16.00 Oameni de lingă noi; 16,30 Panoramic 
muzical; 17,00 Actualităţi; 17,05 Mondo- 
Femina; 17,30 Mesaje prin milenii; 18,00 
Arhive folclorice; 18-30 Azi in prim plan;

.19,15 Desene animate * Nils Holgersson; 
19,40 Ştiri; 19,50 Fotbal: România — Ci
pru, in preliminariile Campionatului mon
dial 1994. Transmisiune directă de la Bucu
reşti; 21,50 Actualităţi; 22,25 Telecinema- 
teca. Spaimă în toiul nopţii (SUA,. 1946);
23.35 Simpozion.

PROGRAMUL XI

15,55 Recomandări din program; 16,00 
TVE Internacional; 16,30 Desene animate
* Ratonii; 17,00 Teatru TV. Noaptea ma
rilor speranţe de Tudor Popescu; 18,30
Emisiune In limba maghiară; 20,00 Actua
lităţi; 26,35 Studioul muzicii de cameră;
21.00 TVM * Mesager; 21,30 învăţaţi en
gleza americană; 223)0 Campionatele mon
diale de gimnastică — concursul feminin. 
Transmisiune directă de la Blrmingham.

JOI, 15 APRILIE 
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 ŢVR Cluj; 12,00 Film serial. 
Noii aşi ai cerului albastru (Franţa. 1990); 
Episodul I (Reluare); 13,00 Lumea copiilor
* Clubul lui Gulliver; 14,00 Actualităţi; 

14,15 Ora de muzică; 15,00 Preuniversitaria;
15,30 Teleşcoală; 16,00 Repere moldave. 
Emisiune realizată de Studioul de,Radio- 
televiziune Iaşi; 16,30 Repere transilvane. 
Emisiune realizată de Studioul de Radio- 
televiziune Cluj; 173)0 Actualităţi; 17,05 
Magazin în limba germană; 18,05 Povestca 
vorbei; 18.35 Tele-discul muzicii populare;
19.00 Spectacolul lumii; 19,38 Desene ani
mate * Nils Holgersson; 20,00 Actualităţi;
20.35 Rostiri, -rosturi; 20,45 Azi in prim 
plan; 21,30 Reflecţii rutiere; 21,45 Oaspeţi 
ai Festivalului internaţional „Cerbul de

aur“; 223)0 Bascbet masculin: finala Cu
pei campionilor europeni (repriza a U-a). 
Transmisiune directă de la Atena; 22,45 
Film serial Dai las. Episodul 223; 0,40 Ac
tualităţi.

PROGRAMUL II ,

15-55 Recomandări din program; 16,00 
TVE InternacionaU 16,30 Desene animate 
* Ratonii; 17,00 Actualităţi; 17,05 Motor; 
17335 Corul Filarmonicii „Oltenia" din 
Craiova la a 40-a aniversare; 17,55 Con- 
vieţuiri-magazin; 18,55 Diamond Awards 
Festival 1990 (I); 19,30 Studioul incomod;
20,00 Actualităţi; 20,35 Tradiţii; 21.00 Bas
chet masculin : finala Cupei campionilor 
europeni (repriza I). Transmisiune directă 
de Ia Atena; 22,00 Campionatele mondiale 
de gimnastică : concursul masculin. Trans
misiune directă de la Birmingham.

VINERI, 16 APRILIE 
PROGRAMUL I

7,00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Descoperirea 
Planetei; 12,30 Desene animate * întrece
rea; 13,00 Lumea copiilor * Clubul lui 
Gulliver; 14,00 Actualităţi; 14,15 Or» de 
muzică; 15,00 Preuniversitaria; 15,25 Tele
şcoală; 15,50 Tragerea Loto; 16,00 Cheia 
succesului; 16,30 Arte vizuale; 173» Ac
tualităţi; 173)5 Gong; 17,33 Pro Patria. E- 
misiune realizată de Redacţia Emisiunilor 
Militare de Radio şi Televiziune din Mi
nisterul Apărării Naţionale; 18,35 Bijuterii 
muzicale din creaţia lui Antonio Vivaldi;
19,00 Cultura in lume; 19,30 Desene ani
mate * Nils Holgersson; 20J90 Actualităţi;
20,35 Sport; 20,40 Film serial. Destinul fa
miliei Howard. Episodul 64; 21,45 „Pre 
tine te lăudăm"; 22,15 Azi în  prim plan; 
22,45 Actualităţi; 23,00 Magazin cinemato
grafic. Viratele peliculei; 24,00 Campiona
tele mondiale de -gimnastică — selecţiuni 
din concursul feminin individual compus. 
Transmisiune de la Birmingham.

PROGRAMUL II

15,55 Recomandări din program; 16,00 
TVE Internacional; 16,30 Desene animate 
* Ratonii; 17,00 Actualităţi; 17,05 Sport- 
magazin; 18,00 Emisiune în limba ger
mană; 19,00 Concertul Orchestrei Naţio
nale Radio. Transmisiune directă; 213» 
TVM * Mesager; 21,25 Campionatele mon
diale de gimnastică — concursul feminin 
individual compus. Transmisiune directă 
de ta Birmingham.

SÎMBATA, 17 APRILIE 
PROGRAMUL I

9.00 Bună dimineaţa... de la Bacăuj '
10.00 Actualităţi; 10,10 Lumea copiilor * 
Clubul lui Gulliver; 11,00 Film serial pen
tru copii. Aventurile iui Black Beauty. E- 
pisodul 20; 11,30 Tradiţii; 12,00 Alfa şt 
Omega; 133)0 Ora de muzică * Ştiri * De
sene animate: Don Coyote şi Sancho 
Panda. Fotbal: Rapid — Dinamo, in ca
drul etapei a XXIV-a a Diviziei Naţionale. 
Transmisiune directă de la Bucureşti * 
Atlas * Film seria l: Povestiri cu final ne
aşteptat * Mapamond * Topul muzical 
european * Selecţiuni de la Campionatele 
Mondiale de gimnastică: finalele pe apa
rate. Transmisiune de Ia Birmingham. Te- 
Ieenciclopedia (ora 19,15). Actualităţi (ora 
20,00) * Editorialul săptăminii de Paul 
Everac (ora 20,35) * Politica în top * Film 
artistic (ora 21,00): Caracatiţa. (Coproduc
ţie itşlo-germano-franco-austriacă, 1990). 
seria a V-a, episodul 6. * Ştiri * Concursul 
emisiunii; 23,00 Film serial. Midnight 
Caller. Episodul 10; 23,50 Transmisiune di
rectă a Sfintei slujbe a învierii Domnului 
nostru Iisuş Hristos de la Catedrala Pa
triarhală; 13» „Hristos a înv iat!“ 1,30 Va
rietăţi internaţionale.

PROGRAMUL II
15,50Castpionatele mondiale de gim

nastică — finalele pe aparate. Transmisiune 
directă de la Birmingham; 19,15 Vid*e- 
clipuri. Supăr Chamtel; 19,30 Desene ană* 
mate * Ratonii; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Jazz-magazin; 21,00 TVM * Mesager; 21,30 
Oratoriul „Creaţiunea" de Joseph Haydn.

DUMINICA, 18 APRILIE 
PROGRAMUL I

8.00 Bună dimineaţa; 9,00 Actualităţi} 
9,10 Abracadabra; 10,00 Fim serial pen
tru copii. Aventurile lui Black Beauty. R- 
pisodul 21; 10,30 Viaţa satului; 11,30 Lu
mină din lumină; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Video-Magazin; 19,00 Film serial. Dalias» 
Episodul 224; 20,00 Actualităţi; 20,35 Film 
artistic. A fost odată un Hollywood (SUA, 
1974); 22,50 Duelul vedetelor (ediţia a Il-a). 
Emisiune de varietăţi; 0,15 Duminica spor
tivă; 0,30 Actualităţi; 0,45 De drag şi de 
voie bună.

PROGRAMUL 11
15,55 Recomandări din program; 16,00 

TVE Internacional; 16,30 Desene animate 
* Ratonii; 17,00 Actualităţi; 17,05 Serata 
muzicală TV; 19350 Oraşe şi civilizaţii;
20.00 Actualităţi; 20,35 Pop-Club; 2L30 

Concertino; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Mondo-
Muzica.
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•  LA o zi atît de dragă,- 
cînd Eugen împlineşte 40 
de ani şi fiul nostru Jcncike 
9 ani, le doresc tot ce e 
mai scump îi> viaţă : sănă
tate, fericire şi „ Ia  mulţi 
ani!“. Cu dragoste, Tatiann.

•  ASTAZI, cînd în bu
chetul vieţii tale prinzi cea 
de-a 18-a garoafă, naşii 
Bota îţi urează, dragă Cri- 
şan Clau d i a-Cri s.tina, „La 
mulţi a n i!“ şi succes în 
viaţă. (5014)
9  ACUM, cînd în buche

tul vieţii tale mai prinzi 
încă un trandafir, iţi do
resc, dragă Ciobanu Cristi- 
na-Doina, multă sănătate, 
fericire şi'm ult noroc în 
yiaţă, alături de un căl- 
flures „La mulţi ani!“. (3411)

•  LA împlinirea celor 7 
anişori, bunica Ană, mă
mica Mărioăra şi frăţiorul 
Daniel urează micuţei Ca
melia Corcheş multă feri
cire, şănătate şi un căldu
ros „La mulţi ani !“ (46'61)

VÎNZĂR1- 
; CUMPĂRĂRI

•  SC Proexcom tt Tour 
S B t Deva, 22 Decembrie, 
402; vinde en gros Palinca 
— 3 sortimente, alcool 87 
gri 1/2 1, Ulei de fioa-' 
cea' soarelui, margarina — 
509 grame; pepsi 1/4 litri.
' ;- : V ■. '• ■ (5104)

•  VlNEţiapartament ‘,2
camere şi Daeia 1310 (Un
garia), 1985; Deva, str. Tei 
lor, bl. 29, ap. 52, tel. 
«25547. (5111)

•  VÎND valută. Deva, 
tel. G27479, orele 2&r-23,

. ' . . (5009)
•  VlND Bus Transporter 

YW  8-j-l, 2; remorci de 0,3 
tone, 2 .televizoare .color 
pan tru piese schimb. Oraş-' 
ti», Ai. I. Cuza, nr 5. (5110),

9  VlND ţeleyizpr aib-ne- 
gru „Grigorescu" ,gi, căru
cior, landou pentru copii. 
Bxecuţ filmări..video. Tel. 
«29i88, 627382.; ; (5115)

•  VlND spaţiu comercial
jţântru aliuientaţie. publică, 
42 mp. băi' Sălcuţa şi Lan
cia Prisma Turbo Diesel. 
Informaţii Oi'ăştie, str. Mu
reşului ie/38. ....... (5109)
. •  ViND 4 tone, lucerna, 
Comuna Burjue, sat Tisa, 
nr. 15, . . (5105)

«  VÎND Ford Taunus 
®Ombi, stare excepţională, 
Cel. 612862. după ora , 17.

(5098)
VÎND convenabil , vi- 

deaplayer j’aponez Elekta, 
sigilat, telecomandă. Tel. 
616620. (5082)

•  SOCIETATE comer
cială vinde camion Merce
des 5,7 tone, dubiţă Ci
troen Diesel 0,8 tone, fa
bricaţie 1985, calculator 
IBM. Tel. 620325. (5058)

•  VÎND semiremorcă ru
sească 500 kg, nouă. Tel 
616177, orele 16—21. (4978)

. •  VîND/inehiriez chioşc 
metalic, piaţa Bejan — 
Deva. Informaţii tel. 621113.

. (4980)
•  SC Denv — Comimpex

S£tL Deva vinde cu acor
dare de credit produse, im
port : frigidere congela
toare, combine frigorifice, 
maşini electrice de cu
sut, copiatoare şi-consuma
bile, articole îmbrăcăminte 
copii şi nou-năseuţi, adaos 
comercial zero. Informaţii 
tel. 615995, (4911)

•  VlND congelator (2,25)
pentru Alimentara. Infor
maţii tel. 611618 după ora 
18. - (4981)

•  VlND apartament 2 
camere ultracentral, str, 1

Decembrie, bl. 3, ap. 13. 
tel. 615473. (4600:-

•  VÎND playere Funai,
Elekta, sigilate. Hunedoara, 
715970, 731068, Deva —
615201. (4915)

•  VÎND casă cu gră
dină, perspective gaz în 
Turdaş. Tel. 618897. (5042)

•  VÎND casă cu grădină 
în Veţel, nr. 165. Informaţii, 
zilnic, familia Bălei. (4944)

•  VÎND casă construcţie
nouă cu două nivele, curte, 
grădină şi alte dependinţe, 
zona Chizid, str. Tomis, nr. 
14. Tel. 713777, zilnic în
tre orele 11—24. (5054)

... « . ♦  VÎND Skoda S .100, 
stare bună de funcţionare, 
vizibilă staţia CFR Ilia, 
zilnic. Tel. 169—199 Ilia.

(5055)
•  VÎND apartament 2 

camere, parter, stare ex
cepţională, Micro 15, str. 
Aleea: Crişului, bl. 48, sc. 
4, ap. 64, tel. 621626 (4963)

•  VlND magnetofon Tesla 
B 115 şi pick-up Tesla NZC- 
300 - cu boxe. Tel. 621022.

(5103)
•  VÎND apartament 3 

camere, cărămidă, etaj • I,- 
confort I; str, Zamfirescu. 
Tel.; 627253.; s - t (5100)

. ♦ .  VÎND lemn de brad 
uscat. Tel. 619026 619042, 
orele 20—23, (4218)
; t :• VÎND casă 2 camere 

cu livadă, pomi şi teren 
•. arabiL -Almaşu - Sec, rtr. 

Principală, vi107) Informaţii 
' Deva,- 618177. . (4979)

« VlND Olteit Club 11K, 
tamponat faţă. Simerja,

• 660607: ;5125)
•  VlND apartament,. 2 

' camerN Deva telefon
626951. . (5123)

•  VÎND IFA W 69, fa
bricaţie. 1987., . Telefon 
624401.' (5122)

•  VÎND 2 paturi, 2 nop
tiere din lemn cireş şi

. rafturi cărţi pliabile. - Te
lefon 618908, după ora 18.

; (51l0>
•  : VÎND (Jpăiţausent ; 3

.camere, decomandate, ul
tracentral,. telefon 627777, 
orele ,17—18. . (5117)
; •  VÎND garaj demonta- 
bil, .posibilităţi transfor
mare spaţiu comercial. Te
lefon 621098. (5328)
. •  VÎND.. apartament 4 

camere. Dorobanţilor, te
lefon 628897, orele* 18— 
20. : , (3135) ;

•  VÎND parbriz Fiat
1 100. D, binoclu,'  vioară. 
Telefon 615243. ’ (5134)

•  . VÎND apartament 2. 
camere ultracentral. Brad, 
telefon Baia de Criş, 260.

, ,  . (5132)
7. VţND . ARO 10, stare 
bună, 4 apvelope 750 X16 
şi 1 armă tir cu glonţ. 
Telefon G25563. (5133)

.• VÎND apartament 2 
camere, proprietate perso
nală, bdul Dacia telefon
718766. ' . (3569)
' •  VÎND apartament .2 
camere. Deva, Aleea Ro
manilor, 22/32. Telefon

' '712231. . (3817)
•  VÎND video Afcai si

gilat, preţ convenabil. Te-' 
iefon 713462., (4738)

•  VÎND Skoda S 100 şi
set nou. Hunedoara Tran
dafirilor *9/32, telefon
718110. - . (4747)

•  VÎND ’ urgent ' casă.
Inform aţii— Peştişu Mare, 
nr. 310. (4750)

•  VÎND apartament 3
camere, decomandate, ul
tracentral. Hunedoara, te
lefon 715416. (4752)

•  VÎND videorecordere 
Schneider şi Profex, stare 
perfectă. Telefon 718169.

(4759)
•  VÎND casă cu grădi

nă şi garaj. Hunedoara, 
telefon 729283.

(4760)
•  VÎND garaj in Hune

doara, str. Cernci, tele
fon 717033. (4761)

•  VÎND videoplayer

Funai, absolut nou, plus 
7 casete înregistrate. Hu
nedoara, telefon 722174, 
după ora 16. (4763)

•  CUMPĂR apartament
3 camere, Hunedoara în 
lei sau valută. Telefon 
716366. (4754)

•  VÎND urgent aur 14 k, 
cu 8000/gr. Telefon 626189.

(5129)
•  VÎND tractor L 445,

nou. plug, grapă, remor
că 2 tone, combinator, 
cultivator, circular, moto
cicletă „Manet“. Telefon 
626248. (5127)

•  VÎND pavilion şi lăzi
pentru albine : Informa
ţii Orăştie, str. Al. Moţi
lor 17, zilnic. (5126)

•  VÎND pian coadă lun
gă, magnetofon Kasthan, 
boxe. Preţ convenabil, tel. 
613657, după ora 16. (4983)

•  VÎND apartament 2 
camere, parter, cu multiple

- posibilităţi. Hunedoara, s tr , . 
Mureşului., bl. C 42. ap. 
62 (zona Bucegi) (5017)
. ♦  VlND vîdeoplayer ja 
ponez cu telecomandă. Tel. 
620422, ÎJeva. (5048)

i» VÎND garsonieră. O- 
răştie, tăi. 642279: (5039)

•  VÎND videoplayer . A-
kai, 130 000 lei, sigilat. Tel. 
615313. (5027)

•  VÎND Lada Nova 2105,
an fabricaţie 1988" stare 
excepţională, şi garaj .ţkbîă'  
—. demontabil. Tel. 614897 
după ora 16. (5034)

•  VÎND cabană şi . pă-
mînt pe m alul. Mureşului. 
Informaţii tel. 621021, său. 
624767.; •>;• •• -  -• '(5Q38)
■ •  VÎND semieursieră , 
nouă,' 5 viteze.' Cumpăr 
acţiuni „Ursus". Tel. 641110.

(4527)
•  VÎND, combină frigo

rifica nouă şi maşină de 
spălat Alb., — Lux 11. Tei. 
624234. ' (5069)

•  VÎND videoplayere Fu
nai (120 000), Akai (tfe 000), ' 
sigilate, telecomandă. Tel. 
642360 după ora 18. (5073) ;
‘ •*'. VlND .Dăcîi 1310. fa

bricaţie 1984, 1987. Tel. 
626833. (5077)

•  VlND armă de vînă-
toare şi bicicletă _ sportivă 
da cameră. Tel. 613045, 
seara. : (5 O9 7 V

•  VÎND Lăstun şi video-"
player Funai,' nou, ‘preţ 
convenabil; Deva, tel. 
627634'. . •' (5090)

•  VÎND • apartament 3
camere, confort I. Hune
doara,' 717752. ; ' (5018)'

•  VÎND Ford Sîerra’1600,
5 viteze, stare excepţională. 
Deva, 613097.' • (3653)

•  CUMPĂR valută, 
inclusiv forinţi, ofertă 
serioasă. Deva, 625493, 

^614158, J623488. (3655)

•  VÎND 2' cai. Sâuleşli.
nr. 112. ‘ (5069)

OFERTE 
DE SERVICII

•  CAUT. femeie îngrijit
copil lă domiciliu. Infor
maţii tel. 612184. (5080)
- v »• CAUT serviciu. Pregă
tire liceul, teoretic, maistru, 
mecanic auto. Tel 623462.

. . (sooo)

•  SC Emma.— Com 
SRL Orăştie efectuează 
copii xerox, vinde en 
gros articole sticlărie, 
adaos comercial ma
xim 10 la sută. Tel. 
641246. (5040)

•. FIRMA particulară an
gajează prin concurs os- 
pătari-barmani calificaţi. 
Vînd cutie viteză şi chiu- 
loasă Dacia 1310. Tel.
621248. (5107)

•  LA Veţel pe lingă pri
mărie funcţionează zilnic 
moara care macină cio-

călăi cu porumb şi' diferite 
boabe. (5047)

•  SC Sigma — Moloţ SCS
Deva, str. A. Iancu, bl. HI. 
parter, tel. 614888, face cu 
ocazia sărbătorilor de pri
măvară mari reduceri de 
preţuri la tricotaje şi len 
jerie intimă pentru en gros 
şi en detaille (4927)

•  ANGAJAM.zidari-ten-
cuitori şi vînzăţori SC, 
Comtour — Lowe Deva, 
tel. 621113. (5116)

,. : /• , ANGAJEZ pe o .peri
oadă de 5 luni 2 munci
tori necalificâţi. DevtL te -̂ 
631757. (5124)

•  SC Popa 4 Co SNC 
Gurasada, Cîmpuri Surduc, 
115, tel. 121, angajează : 
strungar, tinichigiu auto.

mecanic auto, sudor electric, 
autogen. (5131)

•  ANGAJAM fete ti
nere pentru postul de vîn- 
zătoare. Informaţii Hune
doara, str. Grădinilor, 
2 A. (4769:

SCHIM BURI 
t)F LOCUINŢE

•  SCHIMB (vînd) apar
tament 3 camere Sebiş- 
Arad cu similar Deva; vînd 
•apartament 2 camere, fn- 
• formaţii tel, 625785.' (4543)
-  • ’ SClillVţB apa>-tament; 2 

catiiere, parter cu gărsoftidfâ 
plus auto, negociabil. Re
veniţi. "Orăştie ‘ tel. 620778.

; (5f,01)
•  SCHIMB apartament 3

, ■ camere";central ' cu aparta
ment 2 camere şi garso
nieră său ci* mpartamerit 2 
camere' (diferenţă).' -Tel, 
.612616. - (5108)

ÎNCHIRIERI

•  FAMILIE serioasă, mo
destă, câiităm ‘ garsonieră 
şai) apartament nemobiîate 
pentru închiriere pe termen 
ldng. cu plata"- lunar 10 000 
lei. ■ Dacia,-bl.; 20, sc. 2, 
et. 3, ap; 33. Deva. -zilnic, 
după ora . 1 7 , 3 6 . ( 5 0 4 5 )

•  ÎNCHIRIEZ 50 mp la
stradă pentru rllioşo. Deva, 
tel. 622112, orele 20—22 şl 
duminică. * ' '(4651)

•  CAUT pentru -închiriat 
200 mp de grădină pentru 
cultivat zarzavaturi cu* 
sursă 'de 'apa îh -ăpropiere, ’ 
în' Deva, zona Gălugăreni 
sau Ceangăii Exclus lticful 
in '1 parte. Răspund: numai"' 
Ia ofertă serioasă, la tel. 
623974, după ora 19. (5031)

•  ÎNCHIRIEZ cameră, 
parte r,: (central), : pentru 
sediu sau la -2 fete anga
jate. Deva. 612426. ' (3656)

DIVERSE

•  NAŞTE A Alexandru 
aduce mulţumire medicilor 
Mihu, Albii şi Pienar, de 
la Spitalul Municipal Deva, 
pentru înaltul profesiona
lism, competenţa şi atenţia 
cu care a fost tratat pe 
timpul internării în spital.

(5118)
•  COMISIA de lichidare

a' patrimoniului C.A.P. De
va face cunoscut' foştilor 
membri cooperatori: ţi ur
maşilor acestora că pînă 
la data de 30 aprilie 1993, 
să se prezinte la Primăria 
Deva, camera 18 pentru 
rezolvarea problemelor le
gate de lichidare (creanţe, 
debite). Program do func
ţionare luni — vineri, în
tre orele 10—14. (5136)

•  CU autorizaţia nr. 7901 
din 17 martie 1993, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia familială „Universal 
Electric", cu sediul în Hu- 
nedoara cu obiectul acti
vităţii prestări servicii, re
paraţii instalaţii electrice.

(5102)

•  CU autorizaţia nr. 7871, 
din 17 martie 1993, elibe 
rată de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, a  luat fiinţă 
Asociaţia familială „Sandi- 
Bog“ cu sediul în Hune
doara, cu obiectul activităţii 
croitorie eu desfacere. (5106)

•  CU autorizaţia nr. 7926. 
din 17 martie 1993, elibe-

\ rată de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, a luat • fiinţă 
activitatea . independentă 
„Pop Viorica", cu sediul 
in Hunedoara, a vînd ca 
obiect de activitate croito-, 
rie cu materialul . propriu 
şi al clientului, cu desfa
cere. (5072)

•  CU autorizaţia nr. 558,
din 28 mai 1930, eliberată 
de Primăria judeţului Hu
nedoara, a luat fiinţă acti
vitatea independentă cu 
sediul în Hunedoara, re
prezentată prin Ciubotarii! 
Stratica cu obiectul acti
vităţii confecţii croitorie, 
cu material propriu şi des
facere. (5114)

COMEMORĂRI

•  S-AU scifrs zece ani 
de tristeţe de cînd ne-a 
părăsit bunul nostru tată, 
bunic şi frate

IO A N-NELJL MARCU '
dift Tîmpa. Nu îl vom Uita; 
nieiodată. Qţtnmggeţju yM 
odihnească în pace. Famir 

' liii. VTV' *,%. ; (5()88)

’. •  VEŞNIC neoiîngiiaţi, ă- 
: mrnţăm comemorarea a 
zece ani de‘ la^tragica- -diş- • 
pa'riţie a scumpului nostru 
soţ; tată, fiu, şi ginere' • » •

: ing. PETRUTESC
1KANCISC ZOI.TAN ,

; (năsenţ ŞCICU'WtŢHOFl Mt) 
'ciiii Ruteni. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Fami
lia. (5089)
;; •  .SOŢIA; Eugenia, cum
natul Victor şi socrii a- 

. nunţă împlinirea a şaşe . 
şăpţămint de la decesul 
dragului- lor soţ, cumnat şi 
ginere ' . '  '

CORNEL DINGA
Nu ţe vom.uita niciodată. 

Comemorarea va avea loc 
duminică, 11 aprilie 1993, 
ora 12, la Biserica ' Orto
doxă din satul Zeieani.

,• ■ - (5112)
. •  CU durere în suflet 

anunţăm că astăzi, 10- a- 
prilte,' se împlinesc 2 ani 

: de cînd moartea nemiloasă 
l-a răpit dintre noi pe 

IOAN PETROESC 
» • • din Cinciş

Cit ai trăit te-ani iubit, 
cit vom trăi te vom plînge - 
şi . vom priveghea mereu 
mprmîntul, tău. Ţiul Mari
nei, nora Mariana şi net 
potul .Florinei din Deva.

(0071)
•  ASTĂZI comemorăm la 

Catedrala. Ortodoxă Deva 
doi ani de la stingerea din 
viaţă a soţului meu drag

EUGEN GAVRIliA
(4582)

•  HN ultini şi pios oma
giu pentru cel care a fost 
cumnatul şi unchiul nos
tru drag

MARCEL EFTENIE
: din partea familiei Şea, 

Baia Mare. (4758)

•  A trecut un an de la 
dispariţia regretabilă a ce
lui care a fost un minunat 
soţ, tată, socru şi bunic

BARTHA ŞTEFAN

' Recunoştinţă celor căre i 
dăruiesc, o clipă de amin
tire.. Dumnezeu să-l odih
nească în.pace! \  (3648)

- •  .CU durere in su
flet anunţăm că azi, 
10 aprilie, se împlinesc 
6 , luni _de ja  moartea 
fulgerătoare, la numai 
25 ani, a fiului nostru

:

. ,dcdaj:v........

d a n ie l
m a n o l a c h e

„Ai plecat. de .lingă 
ndi/Făr-a spune un cu- 
vînt/Ne-ă rămas du- 
rere-n suflet/O ■ cruce 
şi un mormînt".' ,  l 

Veşnic vor fi pe mor- 
mîritul tău fiori "fru
moase- şi- lacrimi - du
reroase de la cei caţe 
te-au âţlbit, .Hă», te vom 
uită niciodată Mamă, 

‘ta ta  şi fra te le . (5079)

•  6U adSncă durere 
in suflete,' sbţiă Sofia,. 
fiii DWeî şi Marin, cn

; familiile, anunţă că azi 
-se împlinesc 2 ani .de 
cînd ne-a părăsit pen- 

. tru totdeauna dragul 
nostru
1 IOAN PETROESC

din Cinciş
• Nu te vom uita
niciodată.' Dormi in 
pace, . ..  , (5120)

•  UN pios. omagiu 
bunului prieten şi co-

. leg la trecerea preiiiă-' 
tură îh eternitate 

Ing. VASILE POPA 
Condbleanţs familiei 

îndurerate. • Promoţia' 
anului 1975 a, Liceului 
Teoretic Simeria. (5130)

w, m m • m mmmm. m m w . I ■ ■ - — ■ ■ — . ——— . -

i !
j S.C. AGROSIM SA SIMERIA, FERMA j

! SIMERIA VECHE î
}  ̂ !
I Oferă cartofi consum cal I — 100 lei/kg; J 

j cartofi săminţă cal. I — 100 lei/kg; cal. a Il-a — |

I 60 lei/kg; cartofi furaj—* 30 lei/kg; spanac 150 j

lei/kg. (239) j

Ziar editat de S.CL „CUVlNTUL LIBER" S A. ii'20/618/1991 Gont 30 70 50 601 1.® Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625901, fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinuta!articolelor publicata o poartă autorii acestora.

Tiparul executat Ia Ş .a  „POLIDAVA" S.A. DEVA


