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Poartă deschisă | 
spre Europa j

Dintr-o discuţie pur- '  
tată cu" dl ing. Ciprian |  
Alic, şef protocol mass- - 
media la Consiliul Ju-1 
deţean Hunedoara, am J 
desprins cîteva proble- i 
me esenţiale abordate * 
la reuniunea Comisiei I 
nr. 6 a Adunării ltegiu- | 
nilor Europei (A.It.E.) j 
ce a avut loc în luna j 
martie a.c. Ia Cvvmbrau * 
(Ţara Galilor). Comisia I 
respectivă se ocupă de , 
cultură, educaţie, tine-1 
ret, minorităţi, ruass- J 
media şi de realizarea» 
unui program profesio- I 
nai ce are ca scop inte- * 
grărea profesională a  J 
tinerilor după termina- • 
rea şcolii, aceasta fiind I 
susţinută cu fonduri , 
speciale de către Comu- i 
nitatea Europeană. Co- • 
misia s-a constituit în* 
anul trecut, din ea fă-1 
cînd parte şi reprezen-» 
fanţi ai judeţelor Hune-1 
doara şi Harghita. , 

în  cadrul dezbateri-1 
lor, reprezentantul ju - » 
dcţului nostru a Oro pus J 
ca una dintre subcomi-1 
sii să se ocupe de a c - '  
cesul Estului la temele |  
enunţate, care cuprind > 
mai multe programe, I 
cum sînt cele pentru ; 
cultură şi tradiţie în t 
regiuni, culturale, de I 
sport, de perfecţionare J 
profesională. »

De menţionat că la I 
lucrările comisiei au ’ 
participat înalte per- | 
sonalităţi europene ca : * 
dl Wolfgang Maier, se- J 
cretar general al A.R.E., , 
Keith Griffiths, preşc- j 
dinte al Comisiei nr. 6, J 
preşedinte al Adunării j 
regiunilor din Ţara Ga- I 
Iilor ş.a. J

Important de subli- I 
niat este că s-au adop- | 
tat o serie de măsuri * 
şi hotărîri vizînd o ac- |  
tivitate mai rodnică în . 
domeniile amintite. In- I 
tre rapoartele viitoarei * 
reuniuni, ce va avea loc » 
în toamnă la Trento I 
(Italia), dl Ciprian Alic ! 
va prezenta problemele |  
referitoare la mass-me- * 
dia. De asemenea. în I 
demersurile făcute s-a , 
obţinut acordul unor ţ 
vizite din partea perso- % 
nalităţitor A.R.E. în ju- I 
deţul nostru,, detaşîn- ; 
du-se totodată dorinţa | 
de amplificare a reia- ' 
ţiilor cultural-sportive, j 
cu aportul factorilor de I 
resort din fiecare re- * 
giune. Unele programe | 
şi acţiuni menite să | 
faciliteze colaborarea şi « 
mai buna cunoaştere I 
sînt susţinute şi cu ; 
fonduri ale A.R.E. Iată t 
încă o modalitate con- * 
cretă de a găsi noi po- J 
sibilităţi de întărire a I 
încrederii şi colaborării '  
între .ţările europene, |  
de a deschide în acest < 
sens încă o poartă. I

NICOLAE TIRCOB 1

O T I D f A N  I N D E P E N D E N T

Disensiunile asupra 
păm întului răm în încă 
în actualitate pentru  o 
bună bucată de tim p, do
vadă fiind m ulte zeci şi 
sute de hectare a căror 
punere efectivă în  pose 
sie nu s a  făcut.

Nu vom insista asu
p ra  muJU ielor cauze 
care au determ inat si
tuaţiile bine cunoscute, 
ci vom căuta răspuns la 
doleanţele unor cetăţeni 
din Mintia, care acuză 
problem a terenurilo r din 
zona poligonului Min
tia, m ult discutată de 
mai bine de trei ani şi, 
care pare să ajungă spre 
finalizare.

După cum am  afla t de 
la Comisia judeţeană de 
stabilire a dreptului de 
proprietate a terenurilor,

păm întul, d in zona poli
gonului Mintia, afla t în 
prezent în adm inistrarea 
S.C. „Agro-M icia" S.A. 
se va restitu i vechilor 
proprietari îndreptăţiţi. 
Acţiunea urm ează a fi

DUREREA
ŢĂRANILOR

. ’ •• ./ ••

încheiată p înă la sfîrşi- 
tu l lunii mai. Am mai 
reţinu t eforturile care 
se fac de c ă tr e . comisia 
de fa ţă  pen tru  rezolva 
reâ tu tu ro r problem elor 
de fond privind punerea 
definitivă în posesie şi 
eliberarea titlu rilo r de 
proprietate în toate lo 
calităţile judeţului.

în  prezent, la nivel de 
judeţ, pe lîngă specia

liştii topografi de Ia 
O.C.O.T., au  m ai fost 
an trenaţi 20 de ofiţeri 
de la  M.Ap.N., 00 de in 
gineri agronomi de la 
comune, pen tru  întocm i
rea docum entaţiei nece
sare eliberării titlurilor 
de proprietate şi pune
re în posesie a terenu 
rilor. P înă la  sfîrşitul lu 
nii aprilie, a lte 611 ti
tlu ri de proprietate vor 
ajunge la destinaţie: O- 
răştie — 200 ; Pricaz — 
130 ; Sîntuhalm  — 50 ; 
Chim india — 50 ; Ruşi — 
50 ; Buceş -— 53. Ori
cum, am biţii ' m ari şi 
totodată benefice pentru 
finalizarea acţiunii, în 
linii m ari, pînă la s fîr 
şitul anului în curs.

CORNEL POENAR

RATA INFLAŢIEI
De la  Direcţia Judeţea

nă de Statistică Hunedoa
ra  am  prim it date ce re 
flectă calculul rate i medii 
lunare a inflaţiei. Din a- 
ceştea este de re ţinu t că 
în anu l 1991, la m ărfurile 
alim entare inflaţia a fost 
de 12 la sută, în  1992 — 
de 10,2 Ij, sută, ia r pe p ri
mele două luni din acest 
an — de 6,3 la sută. La 
m ărfurile nealim entare, în 
1991 inflaţia a fost de 8,9 
la sută, în 1992 — de 9,3 
la sută, iăr în lunile ia
nuarie şi februarie 1993 — 
de 14,7 la sută. La servi
cii inflaţia a atins 8,6 la 
sută în 1991, 9,4 la sută 
în 1992 şi 7,3 la sută în 
ianuarie şi februarie 1993. 
Ce ne m ai rezervă viito
rul, vom vedea. (N.T.)

"Cuvintul liber"
■ \;i aşteap tă 

/tlnii mire «rele S-l V
l,i telefonul 61,1 2 J>9

un ziar citit şi că, poate, 
în felul acesta îşi vor a- 
minţi şi de noi autorităţi
le. Ne-am confruntat şi 
cu lipsa căldurii în apar
tamente, iar acum, că-i pri
măvară, ar trebui primenit 
şi cartierul nostru, care cs-
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•  Mă numesc LOLICA 
UŞCATU şi locuiesc în 
cartierul Micro 15 din De
va, bloc 69, apartam ent 28. 
Aşt vrea să vă semnalez că 
în jurul blocurilor turn 69. 
75, 62, 64, 60 este o mize
rie de nedescris, că tom
beroanele pentru gunoaie 
sînt arhipline şi nu le ri
dică nimeni. Şobolani, ciini, 
pisici se plimbă în vo
ie, răspîndind mizerii şi 
mirosuri, infestînd spaţiile 
d in tre imobile.

M-am ’ adresat „Cuvîn- 
tului liber“ ştiind că este

te neglijat total.
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In sfîntul
. LACAŞ...

Zilnic, îii săptămîna 
premergătoare ..Sfintelor 
Sărbători de Paşte, la 
Deva, bisericuţa din ci
mitir a {ost deschisă 
pentru credincioşi. Pen
tru toţi cai care au ros
tit s fin ta taină a po
căinţei şi au luat cumi
necătura. [ In noaptea de 
Înviere, ca şi în urmă
toarele trei zile, sfîntul 
lăcaş a devenit neîncă
pător. Sute şi sute de 
deveni s-au adunat aici 
spre a se ruga şi în
china, : spre a asculta 
sfînta liturghie, rosti
tă cu simţire şi adîncă 
trăire de preotul pa
roh • Lucian Popa. Ca 
întotdeauna, îngrijită şi 
primenită, Casa Domnu
lui a oferii ş i cu acest 
deosebit prilej un cadru 
de linişte şi rugă. Dar 
şi de smerenie şi răb
dare, venite din rugă
ciunile rostita pentru 
binele celor vii şi pen
tru sufletele celor tre
cuţi în nefiinţă.

„Cristos a înviat din 
morţii Cu , moartea pre 
moarte călcînd". Cîn- 
tat de toţi cei prezenţi, ţ 
cin tecul sfânt, împreu- i 
nă cu numeroasele ) 
rugăciuni. rostite de \ 
credincioşi, au picurat ţ 
în suflete stropi curaţi J 
de pace si înălţare. ] 

ESTEHA SÎNA \

În atenţia cititorilor
Abonamentele la ziarul „Cuvîntul liber*4 ţ 

pentru luna mai se fac la oficiile poştale, fac- i 
torii poştali şi difuzorii de presă — pînă la data * 
de 29 aprilie inclusiv.

Costul unui abonament este de 250 lei, îa 
care se adaugă taxele poştale. i

una p e z t-
— Am crezut că ai murit

----Doamne, cum ai putut crede acest lu
cru ?--------"A; ’/V;

— Ieri te-a vorbit cineva de bine...
Desen de C-TIN GAVRILA

0  EXPOZIŢIE. La Secţia de 
Ştiinţele Naturii a Muzeului De
va s-a deschis expoziţia tempo
rară „Minunatul univers al api
culturii", organizată în colabora
re cu Asociaţia crescătorilor de 
albine a judeţului Hunedoara. 
Sînt prezentate aspecte din viaţa 
şi obiceiurile albinelor melifere, 
produsele stupului cu utilizările 
lor, precum şî obiecte caracteris
tice muncii de apicultor. (S.B.)

©  LV VIZITĂ. In perioada 
7—14 aprilie a.c., un grup de

locuitori ai oraşului Căian (41 
persoane) — printre, care oficia
lităţi ala urbei, elevi şi profe
sori — au vizitat localităţi rura
le şi urbane din Franţa, între 
care oraşele Bordeaux şi Lor- 
inont din Departamentul Girone. 
Scopul: înfrăţirea Liceului indus
trial din Călan cu liceul din o- 
raşul Lormont. Au avut loc în
tâlniri cu diferite oficialităţi din 
zonă, în vederea stabilirii unor 
contacte economice cu folos 
pentru Călan. Grupul a fost con
dus de dna dr. Lidia Dobrei, 
director al policlinicii. (ES.)

© VA PUTEŢI PRONUNŢA, 
în aceste zile (pînă duminică in-, 
clusiv), rulează la Casa de Cul
tură Deva mult discutatul film

aţ lui Danieliuc, „Patul conju
gal". Cinefilii îl pot viziona spre 
a-şi face propria părere despre 
această creaţie cinematografică.

(V.R.)
O NOU. La parterul blocului 

14 din strada Kogălniceanu, De
va, se află în curs de amenajare 
un magazin aparţinând S.C. „V- 
nivers" S.A. Deva. Va func
ţiona sub emblema „Modern" şi 
va oferi cumpărătorilor ţesă
turi, confecţii, tricotaje, lenjerie, 
articole de uz gospodăresc. (E.S.)

O  N-ARE FIRMĂ PART1CU-. 
LARĂ. Dl Zeno Baicu, din■ De
va, s-a prezentat la redacţie cu 
documente care atestă că din lu
na iunie 1992 s-a retras din so
cietatea comercială „Ametist AZa- 
zet“ SRL. Facem această preci

zare pentru a înlătura unele 
suspiciuni şi interpretări erona- 

■ te ce-i pot cauza neplăceri.,(N.T.)
O  INTREBĂRI PENTRU PRI

MAR. Dl loan Câta, din Brăniş- 
ca, adresează în scris întrebările: 
primarul comunei arc. sau nu pu
teri excepţionale, ajuta sau 
dezorganizează campania agri
colă ? întrebările se datorează 
faptului că mai mulţi localnici 
aveau de lucru cu tractorul în 
tarlaua Sigeci, dar mecanizato
rul loan Dăncuş a primit dispo
ziţie de la şeful său să se ducă 
mai întîi în sola Rit, unde să 
termine discuitul şi semănatul 
la primar ■ şi apoi să revină la 
ceilalţi. Sperăm că întrebările 
nu vor rămîne fără răspuns.

(N.T.)

NR. 85G 
SIMBĂTĂ, 24, 
DUMINICĂ, 25 

APRILIE 
1993

4 pagini — 15 lei

■  WASHINGTON. — 
întrevederea, care a  depă
şit durata prevăzută ini
ţial, a dat posibilitatea 
preşedintelui Iliescu să 
prezinte preşedintelui Clin- 
ton situaţia existentă in 
ţara noastră, să sublinieze 
caracterul ireversibil al 
schimbărilor petrecute, pre
cum şi decizia fermă a ac
tualului guvern de a ac
ţiona în continuare pentru 
consolidarea proceselor de
mocratice, pentru înfăptui
rea economiei de piaţă, 
pentru asigurarea drep
turilor omului.

In cadrul întîlnirii de 
Ia Casa Albă, domnul 
Iliescu a ţinut să sublinie
ze importanţa pe care Ro
mânia o acordă relaţiilor 
sale cu S.U.A. Domnia sa 
a evidenţiat . că România 
vede în intensificarea â- 
cestor raporturi pe plan 
politic, în condiţiile inter
naţionale actuale compli
cate, tensionate, datorită 
situaţiei din zonă un fac
tor de consolidare a secu
rităţii ţării. Conştientă de 
importanţa efortului pro
priu în planul dezvoltării 
economice. România con
sideră că relaţiile sale cu 
S.U.A, pot avea un efect 
fundamental în această di
recţie, a accentuaf domnul 
Iliescu. Şeful statului ro
mân a făcut cunoscut că 
toate forţele politice du» 
ţara noastră sînt de acord 
cu dezvoltarea unor rela
ţii privilegiate ale Româ
niei cu Statele Unite.

Preşedintele Bill Clin- 
ton a apreciat progresele 
făcute de România şi a 
exprimat disponibilitatea 
Administraţiei americane 
de a sprijini înfăptuirea 
reformelor la care ţara 
noastră s-a angajat.

■  NEW YORK. — Pre
zenţa preşedintelui croat, 
Franio Tudjman, la cere
moniile dc la Washington, 
ale inaugurării Muzeului 
Holocaustului, a stîrnit pro
testul a numeroşi lideri 
evrei, inclusiv al laureatu
lui Premiului Nobel, Elie 
Wiesel — transmite agen
ţia Reuter. „Cred că ( ...)  
prezenţa lui Tudjman în % 
mijlocul supravieţuitorilor 
(holocaustului) este o ru 
şine. 'Acesta este omul ca
re a publicat' declaraţii a- 
supra Holocaustului, ce 
caută să dezmintă exis
t e n t  reală a acestuia", a 
afirmat Wiesel. Preşedin
tele croat este sub focul 
organizaţiilor evreieşti du
pă publicarea unei cărţi 
în care pune sub semnul 
întrebării existenţa celor 
şase milioane de victime 
ale Holocaustului şi acuză 
pe israelieni că sînt „iu- 
deo-nazişti“ faţă de pales
tinieni. Israelul — preci
zează Reuter — refuză să 
trimită un ambasador în 
Croaţia atîta timp cît Tud j 
man va fi preşedinte.

' \ \ i \ \ \ i . * ii:!!
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REFLECŢIA ZILEI I

O „Viaţa de fiecare zi este templul şi re- I 
t ligia voastră". '
'  KAHLIL GIBRAISF j

I

\

Despre timp
cu KAHLIL GIBRAN (1883—1931) I

I
\ I
I i
t i
i
i i

i

— unul dintre marii scriitori ai lumii arabe —
„Aţi vrea să măsuraţi timpul, cel nesfîrşit şi de 

nemăsurat,
Aţi dori să vă' adaptaţi viaţa şi chiar să vă di

rijaţi mersul spiritului după cel al Orelor şi a l ano
timpurilor,

$i ăţi vrea să vă faceţi din timp un rîu, pe ţăr
mul căruia stind, să-i priviţi trecerea.

In  acest timp, însă, atemporalul dm voi este con
ştient de fără-de -timpul vieţii,

Şi ştie că astăzi nu-i deeît amintirea lui ieri, în 
timp ce mîine e visul clipei de faţă,

Şi că acel care cîntă şi contemplă în  voi, este 
încă fixat in hotarele primei plipe, cea care a semă
n at stelele în spaţiu.

Cine dintre voi nu simte că puterea de a iubi îi 
este fără  de margini ?

Ia r  timpul nu-i oare asemenen dragostei, indivi
zibil şi fără de'' măsură ?

Dar dacă, în gîndirea voastră, trebuie să împăr
ţiţi timpul în  anotimpuri, faceţi ca fiecare anotimp 
să le cuprindă pe toate celelalte,

Şi ca prezentul să îmbrăţişeze trecutul, cu amin- 
» tirea, şi viitorul, cu năzuinţa". .

I --------  ----------------------- I
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Selecţie de ILIR LEAHU
I

STIMULAREA BIOENERGETJCA A ) 
ORGANISMULUI UMAN PRIN VENIN DE ) 

ALBINE ŞI MASAJ )
La schimbarea ano- — aplicarea unguentu- \ 

timpurilor, mai ales pri- lui „Apireven" pe pielea ţ

S.C. „B.A.D.P.S." S.A. DEVA 
Str. Em. Gojdu nr 79,

Organizează concurs pentru ocuparea unui 
post de

•  contabil şef 
în data de 30.04.1993, ora 10, Ia sediul unităţii. 

Condiţii de ocuparea postului:
— studii economice superioare;
— vechime în specialitate 11 ani. (4502)

măvara şi toamna, mulţi coloanei vertebrale şi a i
t I

^ ^ . S . C . C O R V Î N  S.A.
oameni de vîrsta a treia, muşchilor alăturaţi, după 
dar şi alţii, acuză dureri care se face un masaj ) 
localizate în coloana ver- foarte uşor de jos în sus, 1 
tebrală sau în jurul a- pentru uniformizarea -un- / 
cesteia, produrîndu-le guentului. Se aşteaptă 2 ) 
mari neplăceri. Se ştie —3 minute pentru ca ve- ( 
de la chinezi, încă de mii ninul de albine să intre ! 
de ani, că în zona co- în piele, venin care v a ) 
Ioanei vertebrale sînt produce o vaşodilataţie ţ 
puncte cutanate foarte însoţită de o senzaţie de 
active, care, fiind stfmu- încălzire; 
late, pot influenţa fa- - -  după aeeastă pă- 
vorabil organele de care trundere a veninului în 
sînt legate, prin siste- piele, se caută punctele 
mul nervos şl al reţelei dureroase, sensibile, din 
prin care circulă bioe- zona coloanei vertebrale, 
nergia. S-a constatat că care se presează, Ta în- 
veninul de albine inso- ceput mal uşor, apoi din 
ţit de un masaj corespun- ce în ce mai tare, timp 
zător poate duce Ia re- de cîteva minute. Apoi, 
încărcarea bioenergetică a 15—30 de minute, se fa- 

organismuiux uman şi, prin ce o alternanţă între pre- 
aceasta, la Vindecarea sau sarea punctelor dureroase 
ameliorarea efectelor ca- şi masajul de jos în sus, 
re produc aceste dureri, pînă cînd pacientul sim- 

Tehnica acestui trata- te o diminuare accentua- 
ment, bazat pe principii- tă a durerilor. Pentru ob- \  
Ie terapiei naturiste, con- ţinerea unor rezultate bu- 
stă d in : ne In timp, se recomandă

— aşezarea pacientului ea acest tratament să se 
pe abdomen, cu picioare- repete la 1—2 zile, pe o 
le şi mîinile cit mai de- perioadă de 10—15 zile. 
părtate de corp, într-o 
cit mai bună relaxare fi
zică şi psihică ;

HUNEDOARA
ÎNTREPRINDERE DE ÎNCĂLŢĂM INTE

ar H Ttfc W7/15B0& 1«B6 14-485 Tefcr fhX. 8B7/1RB6

Ingr. IACOH TRAIAN 
Orăştie

VĂ OFERĂ
Î N C Ă L Ţ Ă MI N T E  

EN GROS, MARCA „CORVIN"
•  Pentru femei şi copii — Ia preţul pro-> 

ducătorului
•  Modele de sezon, din piele şi înlocui

tori.
Firma S.C. „CORVIN" S.A. Hunedoara £ 

caută colaboratori interesaţi pentru realiza
rea unei reţele de distribuţie pentru încălţă
minte.

Apelaţi zilnic Ia S.C. „CORVIN" S.A. Hu
nedoara, b-dul Traian, nr. 11, telefoane: 
715986; 717737; 714485, serviciul desfacere, 
sau fax 714695. (235)

l

A
•  — O, cit mă bucur 

că te-ai însurat !
— Nu te-al schimbat de

loc. Mi şuie. Continui să te 
bucuri de răul altuia...

•  fn cadrul concursului 
„Gospodina anului", orga
nizat de televiziunea lon
doneză, câştigătoarei, o ma
mă cu 15 copil, i s-a pusr 
Următoarea în trebare :

— Ce însuşire apreciaţi 
cel mai mult la soţul dum
neavoastră ?

— Simţul măsurii.

o — Mamă, voi cum 
m-aţi găsit pe m ine1?

— Te-n adus barza.
— Dar cine a progra

mat-o ? !

Culese şi prelucrate 
de ILIE LEAIIU

PRO FORMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÎO

2

3 .

4 -

5

6 ■ j
7 ■
8

9

10

Agent de circulaţie! ;  7) Dat pe datorie
— Ştearsă din vocabular; 8) Sînt cu mult 
după noi — Lăsată în pace; 9) Unităţi de 
comerţ exterior — Agent de transmisiuni; 
10) Atribut pentru o femeie în formă.

VERTICAL: 1) Una mică făcută în 
pripă; 2) Contact cu un sol extrateres
tru; 3) - Reparaţii capitale; 4) Dragoste, 
poveste veche — Pierdut în anonimat
— Cu grad de vechi general; 5) Oameni 
de casă — Mănîncă din picioare; 6) Tra
tată cu multă atenţie — Eternul infi
nit ! ; 7) înscrisă în... plastica rurală ;
8) Sînt mereu la înălţime — Insulă mi

latică cu taună diversă; 9) Prinsă de u- 
rechi — Premiu de frumuseţe pentru ur. 
succes olimpic; 19) Poartă cu chei.

VA SILE MOLODEŢ

S.C. „ELIS" S.A. HUNEDOARA 
OFERĂ SPRE VINZARE PRIN LICITAŢIE 

URMĂTOARELE MIJLOACE FIXE :
•  Maşină de roluit tablă 5—40 mm
•  Presă de îndoit tablă
•  Presă hidraulică PH 250
•  Maşină de roluit profite
•  Ciocan forje CP 160
•  Maşină de rectificat RI 80
•  Moară măcinat plumb 
9 Maşină de călcat blană
•  Maşină de curăţat chimie
•  Presă hidraulică de vulcanizat
•  Maşină de găurit multiplă ţjentru lemn;
•  Betonieră 160 I
•  Maşină de tăiat gresie
•  Ciocane perforatoare
•  Buldozere S 1500 — 2 buc.
Licitaţia va avea loc în fiecare marţi, Ia;

ora 10.
Relaţii suplimentare la sediul societăţii,ţ 

compartimentul mecanic şef, telefon 7129331 
— interior 126. (286)5

ORIZONTAL: 1) Automobil de cursa 
lungă; 2) Termen de înregistrare a copii
lor; 3) Exponente ale grandomaniei; 4) 
Legate de avere — Pişcă la limbă; 5)

DEZLEGAREA c a r e u l u i
„SILOGISME", APÂRUT IN ZIARUL 

NOSTRU DE SIMBATA TRECUTA:
1) RATIFICĂRI; 2) ATOMI — ACAR; 

3) MOŢI — BRUTA; 4) ITE — ARA — 
TOS; 5) F — MĂCAR — IC; 6) IS — 
MOTET — I ;7) CA Ml Ne  — ROB; 8) 
AMANT — TĂTI ; 9) RATĂ — VESEL; 
10) IRAŢIONALĂ.Statul de drept — Sferă destinată fon

dului cinegetic; 6) Ieşiţi de la frezat —

V JW W W V W W W W W W W A W W W W  /W W W W W M S V A W W S W /W W A W W W W W W if iV W W

„Rostul parcurilor den- 
drologice este deosebit de 
important pentru ştiinţă 
şi pentru economia na
ţională, deşi marele pu
blic Ie consideră in pri
mul rînd ca parcuri or
namentale şi de agrem ent 
Minunatul parc de la Si- 
meria Împlineşte de mul
te decenii întreita sa 
misiune, evoluind spre 
îndeplinirea rolului unei 
staţiuni de cercetări fo
restiere de prim rang. 
Arbori maiestuoşi, bă- 
trini, sînt de un efect 
estetic neîntrecut, împreu
nă cu ambianţa de pă
dure de luncă naturală 
şi cu elegantele aranja
mente horticulturale. Dar 
speciile străine din re
giunile sadice, est-asiati- 
ce şi de peste Ocean, 
plantate de mîini grijulii, 
sînt sub continua obser
vaţie a  specialiştilor şi 
ne dau preţioase infor
maţii asupra creşterii şi 
dezvoltării lor în clima
tul prielnic al luncii Mu
reşului, indicînd valoarea

lor Cg arbori şi arbuşti 
de ornament, dar mai a- 
les ca esenţe forestiere, 
care pot completa sau 
chiar înlocui unele specii 
indigene, m at puţin pro
ductive, prtntr-o creşte
re  m ai rapidă, prin lemn 
mai trainic şi mai potri
v it pentru anumite ne
voi tehnice. O vizită te 
această „uzină" ştiinţifi-

da contribuţia la înte
meierea de păduri şi 
parcuri noi, valoroase şi 
de aici înainte".

Cuvintele de mai sus 
aparţin marelui botanist 
român, academicianul 
prof. Alexandru Borza, şi 
au fost consemnate în 
timpul vieţii sale, cu trei 
decenii fit urmă. Ele fşi 
păstrează Insă p e  depţirt

Arboretumul Simeria din 
In actualitate (I)

nou

că, ce desăvîrşeşte urt 
„magnum experimentam" 
de lungă durată, este 
instructivă şi reconfortan
tă. Pepinierele recent lăr
gite şi perfect îngrijite 
sînt o chezăşie pentru per
petuarea rosturilor unui 
asemenea parc, care a 
împrospătat şi îmbogăţit 
şi pînâ acum grădinile 
noastre botanice şi par
curile publjce cu specii 
pretenţioase, şi îşi vor

actualitatea şi semnificaţia 
profundă şi jalonează au
tentice repere pentru noi 
şi pentru generaţiile de 
după noi.

într-adcvâr, arboretu
mul (parcul dertdrologic) 
din Simeria constituie cea 
mai valoroasă, mal ve
che şi pitorească colecţie 
de plante lemnoase din 
România. Pe cele 70 ha, 
alături de vegetaţia intro
dusă, mai întîlnim frag

mente din fostele păduri 
naturale de luncă — as
tăzi aproape dispărute in 
Europa şi ocrotite ca re
zervaţii — rarişti de ste
ja ri seculari şi resturi din 
fostele «Intete.

Lucrările de introduce
re a speciilor de arbori 
şi arbuşti din diferite col
ţu ri ale lumii (specii de 
conifere, de magnolia, 
bambus, arbuşti decora
tivi), începute aici frică 
de acum 250 de ani, au 
fost intens dezvoltate în 
cepând cu anul 1954 de 
către Steaţiunes de Cer
cetări Silvice Simeria. De 
la o colecţie de 250 de 
taxonf existenţi In acel 
an, s-a ajuns astăzi la 
peste 2000, ca rezultat a l 
schimburilor de seminţe Şi 
alte materiale biologice 
cu instituţii similare di» 
ţa ră  şi mai ales din străi
nătate.

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

telefoane : 714001. 715842 
EXECUTA ORICE FEL DE CONSTRUCŢII-jj 
•  şarpante din lemn cu ţiglă 7360 Icifmp;;! 
9  şarpante din profile eu tablă 7535 Iei/;■

mp;
•  şarpante cu tablă zincată de 0,5 mm pe! 

astercală de scîndiiră 12 300 îei/mp;
9  izolaţii blocuri 7065 leif  mp;
•  alte construcţii — vopsitorii industriale.! 
Societatea nu aplică regie de şantier. Pre

ţuri convenabile.
VINDEM : •  mori tip China — 2 buc ; •  

trior — 1 buc; 9 decorîicator —- 1 buc
(CEC)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 3439/ 
24.01.1991, emisă de Pre
fectura Judeţului Hune
doara, s-a deschis activi
tatea de croitorie — re
prezentată de Zbora Şte
fani» din Hunedoara, str. 
M. Viteazu, nr. 23/6. (4998)

(Va arma)
STBLIAN,

•  CU autorizaţia 219/
23.04.1999, emisă de Pri
măria Judeţului Hune
doara, s-a deschis activi
tatea independentă re 
prezentată prin Grancea 
Vaier din Hunedoara, cu 
activitate de confecţiona
re şi desfacere îmbrăcă
minte. (4972)

•  CU autorizaţia 7767/ 
18.01.1993, emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea

•  CU autorizaţia 7137/ 
6.07.1992, emisă de Pre
fectura Judeţului Hune
doara, s-a deschis activi
tate de croitorie reprezen
ta tă prin June» Rodica, 
din Hăşdat, ne. 92. (4899)

Dr. ing. RADU
Staţiunea I.C.A.S, 

Simeria

de producere şi comer
cializare confecţii, prin

r r . v . v r Ă V . w w w n v Y . Y « w r r . v . v w . v w w v v . w A s w . v 1, i v r lv w A V r t% v.7vv.-. v . v w .vv w iW .% - .

Fetrovici Georgeta din 
Hunedoara, Libertăţii, n r 
3/15. (4997)

•  CU autorizaţia 3445/ 
2401.1991, emisă de Pre
fectura Judeţului Hune
doara, s-a deschis activi
tate de croitorie, desfa
cere m ărfuri « te , repre
zentată prin Bfttrieh Cri
zantema din Hunedoara, 
str. Stejarilor nr. 29 •

(5000) _
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Cum se nasc conflictele de muncă
In  8 februarie a.c., agen

ţiile  ioto-pronosport au 
prim it de Ia Sucursala 
Judeţeană Hunedoara-De- 
va a Regiei Autonome 
Loto-Pronosport o adresă 
cu u rm ăto ru l. conţinut : 
„Ca urm are a dispoziţiei 
prim ite din partea RALPS 
prin  faxul nr. 1883/05.02. 
1993, pen tru  reducerea cotei 
procentuale de remiză şi 
(atenţie !) corelarea aces
tuia (sic) respectiv a sa
la riilo r realizate cu cele 
ale personalu lu i' d in .su
cursala, avînd în vedere 
efortul propriu al gestio
narilor, dar în  acelaşi 
tim p fap tu l că s-au du 
blat taxele de participare 
la  sistemele loto-pronos- 
port, colectivul de condu
cere, în  prezenţa liderului- 
de sindicat a stabilit cota 
de rem iza pentru agen
ţia..., la... la sută, înce- 
pînd eu luna ianuarie 
1993“ . P en tru  A genţia 12-2 
Etevâ, procentul (substituit 
de noi în tex t prin punc
te de suspensie) a fost 
stab ilit la 8,<3 la sută.

Adrese asem ănătoare au 
prim it agenţiile şi în m ar
tie, cu referire la d rep tu 
rile de remiză ale lunii 
februarie, şi în aprilie, cu 
referire la fana m artie, 
deci: de fiecare d a tă  re
troactiv, după ce s-a cu
noscut volumul real al în 
casărilor din luna pre
cedentă şi tot mai dim i
nuat, p înă Ia lim ita de

4,6 la sută. Şi toate mo
tivate de acelaşi sf înt 
principiu e g a lita r is t: să
nu cîştige lucrătorii din 
agenţii m ai m ult decît li 
se cuvine în baza grilei 
salariale angajaţilor su
cursalei. De fapt, redu 
cerea procentului de rem i
ză a început de la  nive
lul de 14 la sută, nivel 
cîştigat de lucrătorii din 
sistem, după revoluţie, şi 
nu în luna ianuarie a a- 
cestui an , ci cu luna au 
gust a anului trecut. Cu 
alte cuvinte, fiecare cu 
munca şi răspunderile lui, 
dar de cîştigat să cîstigăm 
toţi — o pline la  fel de 
a lb ă  sau la fel de neagră.

Ca să nu greşim în a 
- precierea acestui anacro 

nism, i-am  contactat pe 
dl loan S tănilă — direc
torul sucursalei judeţene, 
şi pe dna Ludovica Mo- 
goş — lider sindical pe 
sucursală.

Dl loan S tănilă : „Am 
procedat la reducerea pro
centului pe baza unui fax 
transm is de regie şi avînd 
în vedere faptul că n ive
lul m are al încasărilor de 
la agenţii nu reflectă sută 
la su tă efortul propriu a l 
lucrătorilor d e  aici, ci 
este în  m are parte influen
ţa t de m ajorarea taxei 
de participare, Calculînd 
drepturile salariale ale lu 
crătoarelor de la agenţii 
după procentul vechi, s-ar 
fi a ju n s la  discrepanţe

COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MAŞINI » 
ŞI UTILAJE AGRICOLE *

ofganizat de S.C: EUROVENUS S.R.L. din Sin- i 
tuhalm, vă stă Ia dispoziţie în fiecare zt, oferin- \ 
du-vă o gamă largă de unelte gospodăreşti, ma- (ţ 
sini şi utilaje agricole (stropitori manuale pen- ţ 
tru pomi, pluguri, semănători, freze, motocul-  ̂
toare, prăsitoare, mori, motopompe...), precum t 
şi 10 m o d e le  de I

© REMORCI pentru autoturisme Dacia / 
1300, Oltcit şi Aro. Se asigură montarea dispo- | 
ziti ului de cuplare la cumpărare. !

© SEMIREMORCI şi remorci pentru trac- \ 
toare şi autocamioane de diferite capacităţi cu şi  ̂
fără prelată. I

Informaţii Ia telefon 095/336294. (253) ţ
—  ţ

mari_ în tre salariile (din 
remiză, n.n.)( realizate de 
acestea şi salariu l mediu 
realizat de lucrătorii din 
sucursala ioto-prono şi 
chiar din judeţ".

Dna Ludovica M ogoş: 
„Nu este echitabil ca o 
lucrătoare de la o agen
ţie loto să cîştige m ai m ult 
ea un miner, să zicem".

Nu com entăm în nici 
un fel cele două răspun
suri, după cum lăsăm  în 
seama cititorului orice co
m entariu  legat de toată 
această stare de lucruri de 
la am intita sucursală. Ne 
m ulţum im  să ară tăm  doar 
ce face in tim pul orelor 
sale de program  o lucră
toare de agenţie.

Este funcţionar cu răs
punderea de rigoare faţă 
de exactitatea datelor în 
scrise în buletine, de în 
registrarea şi transm iterea 
lor corectă şi de recepta
rea cu m axim ă atenţie a 
buletinelor prezentate ca 
fiind cîştigătoare, este ges
tionar a l banilor încasaţi 
şi al im prim atelor cu  re 
gim sp e c ia l; este curierul 
care transportă  — p e  ris
cul său, deloc de neglijat 
— banii şi a l te , valori la  
punctul unde acestea se 
colectează şi centralizează, 
şi altele.

Şl, iată, astfel se nasc 
si se alim entează conflic
tele de muncă.

ION ClOCLEI

j ACCIDENT LA |

j MINA PETRILA j
' ..

iJ La sectorul nr. 3 al ,
* Exploatării Miniere Pe- 1 
I triia a avut Ioc un ac- J 
'  cident grav de muncă, |
* soldat cu moartea a I
* doua persoane — Creţu J 
|  Gali, 31 de ani, subin- | 
.  gtiier, şi Kakucs Ferentz, * 
I 35 de ani, miner, şef |
* de schimb. Din infor- * 
|  maţiile pe care Ie deţi- I 
I nem, moartea celor doi *

SOCIETATEA COMERCIALA 
„VINALCOOL" DEVA S.A. .

Incepînd cu dala de 22 aprilie 1993, pînăJ 
la data de 15 ntai 1993, se achiziţionează sti
cle de 1/2 Ia preţul de 15 lei/buc., prin ma-

*

l

S gazinele :
DEVA, str. Şaguna, ar. 1;

•  HUNEDOARA, str. 9 Mal, nr. 17;
•  ORAŞTIE, str. G. Coşbuc, nr. 2»;
•  BRAD, str. Timişoarei, nr. 24. (283)

S.C. „C \RMETAPLAST“ DEVA SJ4. 
eu sediul in Deva, str. E. Gojdtt, nr. 73 

’ Organizează, in data de 7 mai 1993, ora 9,
J concurs pentru ocuparea unui post de 
1 •  paznic (bărbat)
\ Ia cariera Baniţa, municipiul Petroşani.
\ Informaţii suplimentare Ia telefon 627106, 
j Interior 15. (276) ,
\ --------------------------------------------------------- -------------
| S.C. THERMATIC PROIECT DEVA
t Pune la dispoziţie cazane automatizate pe 
 ̂gaz sau ’ ** ** ” J ‘combustibil lichid, calorifere de atlu 

, miniu, Mie accesorii pentru sisteme de întăl- 
’ zire a locuinţelor particulare. Proiecte proprii, 
i execuţie Ia cheie, garanţie 24 luni.
S PRIN NOI, CONFORTUL DVa * 
i Zilnic, orele 10—20, telefax 095/611655.
\ (226)

a  survenit in urma in- > 
haiaţiilor de. gaze exis- I 
tente în  frontul de lucru, j 
Cercetările sînt efectua- | 
te de specialişti ai Gom- * 
parlamentului de protec- | 
ţie a muncii de Ia . 
BA.H, Petroşani. •

In urma decesului ce- J 
lor două persoane, au t 
rămas orfani patru co- Ipa. ;

De la începutul «nu- • 
lui 1993 şi plnâ fn pre- I 
zent, în unităţile din ca- * 
drul Regiei Autonome I 
a Huilei Petroşani $-au * 
înregistrat 11 accidente) 
mortale. O situaţie mai* 
mult «tocit dramatică > 
pentru o perioadă a t î t l  
de scurtă. *

CORNEL POENAK «
■ ~ . ■ ■ ■ . ■ _ .. _ __ l

S.C. INFOM1N s  a . 

D E V A

Organizează, incepînd ( 
cu data de 33)5.1993, , 
'cursuri de iniţiere fu u- 
tilizarea calculatoarelor I 
IBM-PC. j

este Ii Durata cursului 
\  de 5 săptămini.

obţine l
<2«2) »{ Relaţii se i 

la telefon 613915. ,

!_ _ _ _ _ _ I

LUNI, 26 APRILIE

PROGRAMUL I

14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de muzi
că ; 15,00 Preunivcrsitaria ; 15,30 Tele-
şcoală: * Curs de limba germană * Curs 
de limba italiană ; 16,30 Portativul pre
ferinţelor muzicale.; 17,00 Actualităţi ; ■
17.05 Magazin în limba maghiară ; 18,35 
Tezaur folcloric; 19,00 Concertul extra
ordinar al Filarmonicii „Geerge Enescu“;
20.00 A ctualităţi; 20,35 S port; 20,40 A », 
în prim  plan ; 21,25 Teatru T V : Viaţa 
lui Galitei de Bertolt B recht; 23,30 Ac
tualităţi ; 23,45 Repriza a - treia.

PROGRAMUL II

15.55 Recomandări din program ; 16,00 
TVE Internaelonai; 16,30 Desene anima
te: Tao-Tao; 17,00 A ctualităţi; 17.0Ş Ve
niţi cu noi pe programul doi î Minori
tăţile şi drepturile om ului; 20,00 Actua
li tă ţi;  30,35 T radiţii; 21,00 TVM * Me
sager ; 21,30 Lumea sportului j 22,00 TV5 
E urope; 22,35 Magazin aute-moto ; 23,00 
închiderea programului.

MARTI. 27 APRILIE
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Tetomatinal; 10,00 TVR 
Ia ş i ; 11,00 TVR CIuj-Napoea; 12,00 Tea
tru  TV: Viaţa Iui G alilei; 14.00 Actua
lităţi * M eteo; 14,10 Ora de m uzicii
15.00 Preunivcrsitaria; 1530 TeleşcOală; 
tGjBff Convieţuiri-magazin; 17,85 A m be
ta T V ; 17,33 Salut, p rie ten i! ( I) ; 18,35 
De la lume adunate; 19,80 Documentar 
TV ; 19,30 Desene an im ate; 20,00 Actua
lităţi ; 20,35 Rostiri, rostu ri; 20,40 Sport; 
20,50 Film serial: Midnight Caller; 21,50 
Azi în  prim p la n ; 22,35 Studioul şlagă
relor ; 23,05 A ctualităţi; 23,20 Salut, prie
teni ! (II).

p r o g r a m u l  n

15.55 Recomandări din program; 16,00. 
TVE Infem acional; 16,30 Desene anim a
te ; 17,00 A ctualităţi; 17,05 Studioul de 
lite ra tu ră ; 18,05 Film serial: Hoţomanii;
19.05 Sport-studio ; 20,00 A ctualităţi;
20,35 Tribuna non-conformiştilor ; 21,00
TVM * M esager; 21,30 Studioul muzicii 
de cam eră; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Di
vertisment internaţional.

MIERCURI, 28f APRILIE

PROGRAMUL I

7,00 TVM * Telem atinal; 10,0» TVR 
Ia ş i ; 11,00 TVR Cluj-Napoca ; 12,00 Film 
serial: M aguy; 13,00 TV5 E urope; 13,35 
Desene animate: Macron 1 ; 14,00 AetUa- 
lităţi * M eteo; 14,15 Ora de m uzică;
13,00 Preuniversitaria ; 1530 Avanpremie
ra  T V ; 15,55 F otbal; 1730 Actualitatea 
muzicală la B acău; 1835 Vîrsta a  tr e ia ; 
1835 Arhive folclorice; 1930 în  obiec
tiv ; 1930 Desene an im ata : Pinocehh»; 
2030 A ctualităţi; 2035 S p o rt; 20,40 Te- 
lccinemateca: S curţi în tîln lre; 2230 A», 
in prim  p la n ; 2335 A ctualităţi; 2330
Simpozion ; 24,00 F o tbal: Ceho-Slovaefa 
— Ţara Galilor.

PROGRAMUL II

1535 Recomandări din program; 16,00 
TVE In ternational; 16,30 Desene anima
te :  Tao-Tao; V tM  Teatru T V : Chita ; 
1830 Emisiunea in  limba maghiară; 20,00
A ctualităţi; 2035 F otbal: Cel»
— Ţara Galilor. Transmisiune «te la 0 *  
teava; 2235 învăţaţi engleza americană.

JOI, 39 APRILIE

PROGRAMUL -I

730 TVM * Telem atinal; 1030 TVR 
la ş i ; 11,00 TVR CIuj-Napoea; 1230 E*im 
serial: Noii aşi ai cerului albastru ; 1235 
Magazin de ştiinţă ; 13,25 R ecital; 1335 
Desene animate: Macron I ; 14.00 Actua
lităţi * M eteo; 14,15 «tea de m uzică;
15,00 Preuniversitaria ; 15,30 Teleşcoafa ; 
1030 Repere m oldave; 1630 Repere 
transilvane; 17,00 A ctualităţi; 17,05 Ma
gazin ta  limba germ ană; 18,85 Povestea 
vorbei; 1835 Teie-diseul muzicii popu
lare ; 19,00 Spectacolul lum ii; 1930 De
sene an im ate; Piimcebio ; 20,00 Actuali
t ă ţ i ; 20,35 Rostiri, rostu ri; 20,50 Film

serial: D allas; 21,45 Reflecţii ru tie re i 
22,00. Azi, în prim p la n ; 22,45 Mierore- 
cital Gheorghe Gheorghiu ; 2330 Actua
lităţi ; 23,15 Confluenţe.

PROGRAMUL II
.15,55 Recomandări din program; 16,00 

TVE Internacional; 16,30 Desene anima
te: Tao-Tao; 17,00 A ctualităţi; 17,05 Mo
to r ! ;  17,35 Bijuterii muzicale; ^17,53 
Convieţuiri-magazin; 1835 Diamond
Awards Festival 1990 ; 19,30 Studioul in 
comod ; 20,00 Actualităţi ; 20,35 Tradiţii}
21.00 TVM * M esager; 21,30 Club SF |
22.00 TV5 E urope; 22,35 Stadion.

VINERI, 30 APRILIE

p r o g r a m u l  i

7,00 TVM * Telematinal; 1030 TVR 
Ia ş i; 11,00 TVR CIuj-NapoCa * Mttsic- 
shop ; 12,00 Film artistic: Spaimă in  to
iul nopţii; 13,05 Descoperirea Planetei j 
13,35 Desene animate : Macron I ; >4,00
Actualităţi * M eteo; 14,15 Ora de mu
zică ; 15,00 Preuniversitaria; 15,25 Tele- 
şcoală ; 15,50 Avanpremiera TV ; 16,00
Cheia succesului; 16,30 Arte vizualei
17,00 A ctualităţi; 17,05 G ong; >735 Pro 
Patria ; 18,35 Cîntecele codrenilor ; 19.00
Cultura în lum e; 19,30 Desene animate; 
Pinocehio ; 20,00 Actualităţi ; 20,35 Sport} 
20,45 Film serial: Destinul familiei , Ho- 
w a rd ; 21,45 Azi în prim plan ; 22,30 Bra
vo TV show ! ; 23,15 Actualităţi ; 23,30
Magazin cinematografic; 0,30 fntîlnirea 
de Ia miezul nopţii.

p r o g r a m u l  i î

15,55 Recomandări din program; >6,00 
TVE Internacional ; 1630 Desene anima
te: Tao-Tao; >7,00 A ctualităţi; *7,05
Campionatele internaţionale de gimnas
tică artistică ale Rom âniei; >8,00 Emi
siunea în limba germ ană; 1930 Concer
tul Orchestrei Naţionale Radio ; 21,00
TVM * Mesager ; 21,30 Viaţa sp irituală} 
2230 TV5 E urope; 2235 Refrene fără 
vîrsta.

SÎMBATA. 1 MAI

PROGRAMUL I

9.00 Bună dimineaţa de A rm indeni!}
10.00 Actualităţi ; 10,10 Ba da ! Ba nu ! |
11.00 Film serial pentru copii: Aventu
rile lui Black Beauty ; 11.30 Tradiţii }
12.00 Alfa şi Omega ; 13,00 Ora de mu
zică ; 14,00 Tranzit TV — Ora 25. Din 
su m ar: * Ştiri * Desene animate (ora 
14,05): Don Coyote şi Sancho Panda * 
Atlas * Fotbal (ora 16,55) : F.C. Selena — 
Progresul Bucureşti * Reportaje * Ma
pamond * Teleenciclopedia (ora 19,15) 
* Actualităţi (ora 20,00) * Editorialul săp- 
tămînii (ora 20,35) * Politica în top * 
Film artistic (ora 21,15): Caracatiţa. Se
ria a Vl-a, episodul 1 ; 23,10 Film serial; 
Midnight Caller. Episodul 12 ; 24,03 Con
cert extraordinar.

, • p r o g r a m u l  i i

15.00 Campionatele internaţionale de
gimnastică artistică ale României ; 17,00
A ctualităţi; 17,05 Desene animate: Tao- 
Tao; 17,30 Concert de muriră uşoară;
18.00 Campionatele internaţionale de
gimnastică artistică ale Rom âniei; 20.00 
Actualităţi ; 20,35. Jazz-magaZin ; 21,00
TVM * M esager; 21,30 Studioul muzicii 
contemporane; 22,00 TV5 Europe ; 2235 
Varietăţi internaţionale.

DUMINICA, 2 MAI

PROGRAMUL I

9,00 Bună dim ineaţa 1; 10,00 Actuali
tăţi ; 10,10 Ftag, jKmg — desene anima
te ;  10,50 Film serial pentru copil: Aven
turile lui Black Beauty. Episodul 26; 
11,15 Lum ini din lumină ; 12,00 Viaţa
sa tu lu i; 1330 Campionatele internaţio
nale de gimnastică artistică ale Româ
niei ; 14,00 Actualităţi • Meteo; 14.10 
Poşta TV ; >4,20 VideO-magazin ; >8,3®
2X2. Em isiune-concurs ia  care se vor în
trece două familii ; 19,00 FUm serial t
Dallas. Episodul 228 ; 2030 A ctualităţii 
20,40 Film artis tic : Castelul misterelor 
(SUA ,1986) ; 22.10 Convorbiri d e  dumi
nică ; 22,45 A ctualităţi; 23,00 Maeştrii
teatrului românesc ; 2430 Nocturna do 
duminică.

programul ir

^ 1535 Recomandări din program ; 16,00
TVE Internacional; 16,30 Desene anima
te: Tao-Tao; 17,00 A ctualităţi; 1735 Se
rata muzicală T V ; 19,30 Oraşe şi civi
liza ţii; 20.00 A ctualităţi; 20,35 Pon-club;
21.00 TVM * M esager; 21,30 Concertino;
22.00 TV5 Europe; 22,35 Mondo-muzica.
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ANIVERSARI
•  LtfPŞAN ALIN, ;•' cu

ocazia aniversării frum oa
sei vîrste de 20 de ani, 
p i^ tc n a  t a . Boby îţi u rea 
ză un sincer „L'a mulţi 
ani . (4070)

•  VÎND apartam ent în 
Deva. Telefon 629116.

■■ ' _ (4680)
ASTAZI, 24 aprilie, 

Nistor P etru  din Brănişca 
îm plineşte 85 ani. Soţia ii 
doreşte sănătate şi fericire.

(4677)
0  AZI, cind in buchetul 

vieţii tale mai prinzi încă 
o floare, dragă Călin Bor
za, M irela Rus îţi doreşte 
m ultă sănătate, fericire, 
m ult noroc în viaţă şi un 
călduros „La m ulţi ani !“.

(4822)
•  MAMA, bunicii u rea

ză din to t sufletul lui Da- 
ciae-C ristian Nelega din 
Vorţa m ulţi ani cu bucu
rii şi fericire cil prilejul 
îm plinirii celor trei an i
şori. (5554)

VÎNZÂRI- 
f < MPARĂRI

•  VÎND m aşină de spă
lat autom atică Electronia 
(străină), Renault 9, fab ri
caţie noiem brie 1987, Audi 
200 Turbo, fabricaţie 1985, 
stare excepţională. Infor
m aţii la telefon 612166.

m VÎND lemn brad, us
cat : căpriori, bile, cheres
tea Tel. 019042, orele 20— 
23. ‘ (5522)

•  VlND casă şi grădină 
în  Viile Noi. Inform aţii te 
lefon 629648, Deva. (4681)

•  VÎND apartam ent 3 
camere, Goidu, et. 1, Deva, 
tel. 627253.

•  VINDEM vaporul din
parcarea S întandrei — du
minică, 25 aprilie, ora 10. 
Relaţii tel. 711442. (5043)

•  VÎND F iat 127, con
sum redus, capacitate 1050, 
tel. 025578. (5545)

•  VÎND urgent, conve
nabil. autoturism  IMS, mo
tor benzină, şi m otor Audi 
100 Diesel. Sibişel, com. 
Beriu, n-r. 159. (5531)

•  VÎND vicîeoplayer Fu-
nai, televizor Sirius, cum 
p ăr valută. Deva, tel. 
027634. (5515)

•  VÎND autoturism  Al- 
fa-Romeo (Sud), p re ţ con
venabil. tel. 623878. '(5530)

•  VÎND apartam ent două
camere, tel. 626951, Calo 
loşif, bl. 68, sc. 2, et. 3, aP- 
35, str. Bejan. (5519)

•  VÎND . apartam ent 3
cam ere .Deva, Al. Rom ani
lor. bl. 16, sc. 3, ap. 55, 
et 3 (5516)

•  CUMPĂR apartam ent 
două camere decomandate, 
exclus Micro 15, tel. 620433.

(5534)
•  VlND sau închiriez

casă ţărănească cu anexe 
în O rm indea — central nu 
mai la buni gospodari, ca
re să locuiască acolo. In 
form aţii la tel. 096/117179 
— Tiipişoara. (5507)

•  VÎND parbriz faţă- 
spate Fiat 1100 D, vioară, 
binoclu. Tel. 6J5243. (5551)

0  CUMPĂR garsonieră 
sau preiau contract ap a r
tam ent, p re ţ avantajos, 
exclus Micro. 613796. (5548)

•  A.E.I. Chimindia or
ganizează licitaţie în  2 mai 
1993, ora 12* pentru  valo
rificarea construcţiilor zoo
tehnice. (5546)

•  SC CORATRANS, cu 
sediul în  Deva, str. Horea 
nr. 12—14, organizează în 
ziua de 27 aprilie 1993, ora 
8, licitaţie pen tru  vînzarea 
a două autobuze Ikarus, cu 
nr. de circulaţie 31 HD 
6656 şi 31 HD 6167. (5549)

•  VÎND canapea cu bi

bliotecă şi m aşină de cu
sut Ileana, tel. 660401.

• (5540)
•  VÎND vicîeoplayer si

gilat Funai — 115 000 lei. 
Simeria, 661516, (5532)

•  VÎND videoplayere E-
lekta, Funai, telecomandă, 
sigilate. Hunedoara, 715970, 
Deva 615201. (4871)

•  VÎND Dacia 1310 (Un
garia), 25 000 km, înm a
triculată, tel. 627863. (5553)

•  VÎND apartam ent 2 
camere, confort I, p reţ con
venabil. Hunedoara, str. 
Eroilor, nr. 1, bl, 24/11.

(4941)
•  VÎND Dacia 1300, sta 

re  bună. Telefon 717288, 
după ora 16. . (4835)

0  SOCIETATEA „Zado“ 
Im pex vinde case electro
nice, cîntare electronice, 
instalaţii satelit, au to tu 
rism  Citroen. H unedoara, 
str. Brâncuşi, 6 A, telefoa
ne 715213, 660490. (4840)

•  VÎND capete şi pas
tile video. Asigurăm mon
tarea. Telefon 620501.

(4836)
•  VÎND butelie aragaz

norm ală, p reţ negociabil. 
H unedoara, telefon 715848, 
după ora 16. (4838)

0  VÎND m otor tractor 
U 27 ş i  motocicletă IJ  62. 
Peştişu Mare 328. (4839)

•  VÎND pian vienez,
coadă scurtă, p reţ 150 000 
lei. Telefon 715575. (4830)

•  VÎND urgent rem orcă
m are pentru tractor. Infor
m aţii satul Almaşu Mic, 
nr. 22, sau telefon 724631, 
în tre  orele 18—21. (4833)

•  VINDEM casă cu gră
dină, apă, gaze, şi loc de 
casă separat în Simeria, 
str. Biscaria, nr. 51. Plata 
în valu tă şi posibil şi în 
rate. Tel. 660682, sau 619519.

(5570)
0  VÎND videoplayer A- 

kai, telecomandă, sigilat. 
Deva, 615313. (5556)

•  VlND apartam ent că
răm idă, 3 camere, Orăştie. 
Inform aţii ' tel. 642858.

* ’ (5559)
•  VlND urgent televizor 

color cu telecomandă, p reţ 
160 000 lei. Tel. 095616477.

(5560)
•  CUMPĂR apartam ent

central, etaj inferior. Tel. 
617612. (5563/5564)

•  VÎND cruce m arm ură
m are, deosebită, preiau 
contract apartam ent, gar
sonieră. Tel. 617075. (5567)

•  VÎND casă, livadă cu
pruni Răchitova. Relaţii 
Sarmizegetusa, fam ilia Hi- 
băis "Viorel, nr. 7 A, tel. 
124, după ora 20. (5568)

•  VÎND T rabant 601 
DDR, sub 8 ani, tel. 627864.

(5569)
•  VÎND chioşc cu am 

plasam ent în Deva, vad 
comercial bun, tel. 619516, 
după ora 20. (5571)

•  VlND autocamion IFA
W 50 (5 t), an fabricaţie 
1987, cu piese ,de schimb. 
Telefon 624401, Deva (du
pă ora 18). (4675)

•  CUMPĂR apartam ent 
2—3 camere, exclus parter. 
Hunedoara, telefon 713812.

(4678)
•  VÎND Ioc construcţie 

în Băcia. Deva, tel. 612703.
(5469)

•  DE vînzare mobilă
bucătărie din 8 piese, din 
lemn m asiv şi un foto
liu pat. Deva, tel. 611820, 
după ora 16. (5344)

•  DORIŢI video de
calitate ? Vînd videopla
yere Akay, Aiwa, teleco
m andă, sigilate, m ultisis- 
tem, autotracking. Gră- 
biţi-vă pînă la 1 mai, p re ţ 
convenabil. Deva, tel, 
613045, seara. (5338)

•  VÎND video Funai, 
Aiwa. Cum păr mărci ' şi 
forinţi, după ora 15. H u
nedoara, tel. 718030. (5336)

•  VÎND convenabil u r
gent Volkswagen Jeta. Tel. 
612678, după ora 17. (5502)

•  VlND m aşină expan
dat pufuleţi, orgă Casio, în 
garanţie. Tel. 629759. (5504)

» VÎND trac to r U-65,0 M 
şi rem orcă 5 tone.' Tel, 
660640. 660797 după ora 20.

(5473)
•  S.C. Omega — Im port 

— Export SRL Dev;1 vinde 
en gros ţigări, Assos şi LM, 
p reţuri avantajoase. Infor
m aţii la  tel. 620957. (5341)

•  VÎND convenabil vi-
deopJayer japonez ISIekta, 
sigilat, telecomandă. Tel. 
616620. (5353)

•  VÎND casă. cu grădină,
oeupabilă imediat. Veţel, 
nr, 165, fam. Belei. Infor
m aţii în perioada 21—25. 
04. _  (5220)

•  SC Cristina Pă
lării Deva, Aurel Vlai- 
cu, 19, tel. 612457* cum 
pără garsonieră con
fort unu sau aparta 
m ent 2 camere, etaj 
I sau II, zona gării, 
Progresului. (5314)

•  VÎND Oltcit Club, fa 
bricaţie 1990, p reţ conve
nabil. Deva, tel. 620902.

(5337)
•  VÎND apartam ent De

va, Micro 15, Al. Streiului, 
bl. 65, ap. 59, et. 4. Infor
m aţii, Leşnic, vizavi bise
rică, fam ilia Urs. P reţ in 
form ativ un milion două- 
sute mii lei. (5518)

•  VÎND IFA L-50 W Die
sel — 5,6 tone, fabricaţie 
1984, stare excepţională 
60 000 km, înm atriculată. 
Inform aţii tel. 619584.

(5533)

ÎNCHIRIERI
•  PERSOANA fizică au- 

* torizată, caut pentru  în 
chiriere, pe term en foarte 
lung, spaţiu pentru  atelier 
20 mp sau teren în vede- 
rea construirii unui atelier. 
Oferte Deva, str. Dorobanţi, 
bl. 21, sc. B, et. 4, ap. 23.

(5566)
•  FIRMA particu lară în 

chiriază camion 5 tone, 
p re ţ negociabil. Tel. 095/ 
622104, 625822. (5561)

0  OFER . de închiriat a- 
partam ent ultracentral, m o
bilat,. p lata valută. Tel. 
616941. (5562)

•  CAUT pentru  închiriat
garsonieră sau apartam ent 
ne(mobilat). Telefon 713846, 
după ora 16, (4837)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ANGAJEZ doi m unci
tori necalificaţi pe perioa
dă de patru  luni. Deva, tel. 
621757. (5572)

•  SOCIETATE COMER-
cială angajează vînzătoare 
am bulantă, tel. 629424, in 
form aţii duminică, orele 
7—21. Vînd instalaţie pa
rabolică nouă. (5558)

~~ v s o Ş S c o Ş ' s S r "
efectuează avantajos 
transport m arfă in 
te rn , m axim  5 tone. 
Tel. 625139 sau bl.
29 A, sc. I, ap. 8. (5511)

•  SOCIETATE COMER
CIALA efectuează trans
porturi de mărfuri cu ma
şini de 1 tonă şi 7 tone. 
Deva, tel. 617696. (5481)

•  EUROFRIENDS 90 or
ganizează excursie în Tur
cia, în perioada 28 aprilie- 
2 mai 1993, preţ 12 000 lei. 
Informaţii Deva, tel. 621840.

(5528)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament

2 camere, central, cu apar
tam ent 3 cam ere central şi 
diferenţă. Telefon 717288,

(4835);
•  SCHIMB apartam ent

confort unu Hunedoara, cu 
Deva, Deva, magazinul 
Optica (lingă Casa ‘ de 
cultură), (5514)

•  SCHIMB apartam ent
4 camere, etaj I, zona gă
rii, cu sim ilar 2 camere şi 
diferenţă. Tel. 617235, ore
le 16—19. (5538)

0  SCHIMB apartam ent
3 cam ere cu apartam ent 2
camere, exclus Micro 15. 
Tel. 625271, cum păr ap a r
tam ent ,2 camere, exclus 
Micro 15 şi Dacia. Tel. 
625271 (5498)

PIERDERI
•  PIERDUT cîine Cio

bănesc germ an „Bety“, bol
nav, în tratam ent. Recom
pensa. Tel. 629407. (5544)

•  PIERDUT legitimaţie
de serviciu nr. 78222, pe 
numele Oroîan Antoniu, e- 
liberată de CSH. O declar 
nulă. (4931)

DIVERSE
■ •  CLT stimă şi recunoş
tinţă, m ulţum im  sincer 
doam nei doctor Rădules- 
eu Mina, pentru pasiunea 
şi com petenţa profesională 
cu câre-şi încununează 
m unca de medic. Fam ilia 
Pavică. (5537)

•  CU autorizaţia 7776/
1993, em isă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Radu A urora din Deva, a- 
vînd ca obiect de activ i
ta te com ercializare produ
se alim entare, industria
le etc. (5487)

•  CU autorizaţia 7936/ 
1993, em isă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Dobrean Virgil din Zam, 
satul Micăneşti, nr. 64, a- 
vînd ca obiect de activita
te alim entaţie publică etc.

(5503)

COMEMORĂRI
•  PIOS omagiu scum

pei noastre mame
SINEFTA COMAN 

la îm plinirea, a şase săp- 
tăm îni de la trecerea în 
nefiinţă. M ulţum im  veci
nilor, eolegiler de serviciu 
şi tu tu ro r prietenilor care 
au condus-o pe ultim ul 
drum. Fam ilia Bucătaru.

(4834)
•  CU nem ărginită dure

re, am intim  îm plinirea a 
şase săptăm îni de cind 
ne-a părăsit pentru  to t
deauna cel mai drag şi 
iubit copil,
MARCEL IOAN TAMAŞ,
în  ' vîrstă de 12 ani. La
crim i şi flori pe m orm în- 
tu l său. Familia. Come
m orarea va avea loc du 
minică, ora 13, în O rm in
dea. (5557)

•  S-AU scurs şase luni 
de cînd a plecat de lingă 
noi iubitul nostru frate, 
cum nat, unchi,

NICOLAE BOTA, 
din Fizeş. (5550)

0  CU aceeaşi durere în 
suflet, ream intim  îm pli
n irea a şase săptăm îni de 
la  trecerea în nefiinţă, la 
num ai 38 de ani, a  celei 
care a fost scumpa şi iu 
bita noastră

MARIANA-NELI
COSTESCU

Lacrim i şi flori pe mor- 
m întul tău. Dumnezeu să 
t e , odihnească în pace ! Nu 
te vor uita soţul, copiii, 
mama, soacra, fraţii, cum 
naţii şi nepoţii. Comemo
rarea la  cim itirul Bejan, 
azi, 24 aprilie, ora. 13.

(5521)
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ARA GAZE * 4 OCHIURI 

-FRIGIDERE
- MAŞINI SPADAT AUTOMATIC 

9  095/724232  - 724251

I.S.T.H. HUNEDOARA — DEVA

Scoate la concurs în 15 V. 1993 următoa
rele posturi:

•  coordonator activitate asistenţă socială 
pentru căminele de bătrîni Geoagiu, Lonea. 
Brad şi cămin spital Brănişca ;

•  inspector asistenţă socială I.S.T.H. Hu
nedoara ;

•  contabil;
•  jurist.

CERINŢE
Studii social medicale, juridice, economice, 

superioare.
Reiaţii suplimentare la sediul I.S.T.H. Hu

nedoara, Deva, str. A. Şaguna, nr. I, telefon 
619451. (283)
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GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MINIER 
D E V A

Face înscrieri pentru următoarele specialităţi:

Q  CLASA A IX-a — informatică; electronist, e- 
lectromccanic de carieră.

•  ŞCOALA PROFESIONALĂ — mecanic maşini 
şi utilaje de carieră.

IMPORTANT: Societatea de Formare Profesională 
„PROFESIA" oferă numai elevilor noştri din anii ter
minali posibilitatea avantajoasă de a se califica în 
specialităţile contabil; agent comercial; secrelar-dac- 
tilograf ; croitor ; ospătar ; barman ; lăcătuş ; sudor; 
tinichigiu; electromecanic obiecte uz casnic; electrician; 
mecanic auto ; f ie ra r ; blănar sau alte meserii soli
citate. (4509)

S.C. CHIMICA S.A.

cu sediul în Orăştie, str. Codrului, nr. 24

Organizează în data de 26 mai 1993, ora 10. 
la sediul societăţii

LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA

pentru locaţia de gestiune a unor spaţii în su
prafaţă de 2640 mp, aferente atelierului me
canic.

Pînă în data de 24 mai 1993, ora 15, se vor 
depune la sediul societăţii' garanţia de pârtiei 
pare reprezentînd 10 la sută din valoarea obiec
tului licitat.

Odată cu chitanţa, ofertanţii vor depune şi 
acte doveditoare privind garanţia materială de 
care dispun.

Relaţii suplimentare şi documentele licita
ţiei se pot obţine la telefon 641250/256 — bi
roul investiţii.’ (280)

S.C. COMIXŢ MASTERS 

Vă aşteaptă

La depozitul en-gros din strada Horia nr. 
67, pentru a vă aproviziona cu produse alimen
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fran
ţa la preţurile cele mai mici.

i Adaos comercial 0—10 la sută.L (4499)
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