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/ In ziua de 18 mai a.c., ora 13, fn municipiul De- | 
va se desfăşoară un exerciţiu de alarmare publică. * 
Exerciţi ui este organizat de Statul Major de Apăra- ţ 
re Civilă Judeţean Hunedoara şi de Consiliul Local* 
al «micfehdui Deva. I

Exerciţiul de alarmare urmăreşte: pregătirea şe 
filor Apărării Civile. Statelor Majore de Apărare Ci 
vilă şi comisiilor de specialitate de Apărare Civili de la i 
municipiu şi agenţii economici, privind măsurile ce* 
se iau pe timpul alarme» aeriene. Funcţionarea mij-| 
loacelor de alarmare, cunoaşterea semnalelor de apă- x 
rare civilă de către populaţie şi salariaţi şi a moda-1 
lui de acţiune la alarmă aeriană.

PE TIMPUL EXERCIŢIULUI DE ALARMARE f  
PUBLICA SE ÎNTRERUPE CIRCULAŢIA PIETONI
LOR m AUTOVEHICULELOR.

Cetăţenii suni obligaţi să.ocupe locurile de adă-j 
postire, să respecte regulile şi măsurile de apărare*

I

civilă, cât şi indicaţiile organelor de ordine.
După introducerea semnalului «încetarea 

mei aeriene", activităţile se reiau ia med normal.

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA 
ORDIN NR. 58/1993

CB privire la  asigurarea unor legături operative, inform aţionale  
intre unităţile din teritoriu, prefectură ş i autorităţile publice centrale
Prefectul judeţului Hunedoara,
Având în vedere atributul prefectului.

|alar- »

tn calitate de reprezentant al Guvernului 
In teritoriu, de a prezenta ori de câte ori 
este nevoie date, informări şi rapoarte 
asupra stării generale economice, sociale, 
culturale şi administrative ale judeţului;

Impunându-se cu necesitate realizarea 
unei legături operative, informaţionale, la 
toate nivelurile şi structurile micro şi 
macro-economice din teritoriul judeţului, 
care se va asigura prin organizarea ser
viciului de permanenţă în fiecare autori
tate publică locală, servicii publice loca
le şi 'descentralizate ale ministerelor şi 
oelorialte autorităţi centrale organizate în 
judeţ, precum şi agenţi economici cu ca
pital integral şl majoritar de stat;

In temeiul prevederilor Legii nr. 1/1970, 
privind organizarea Şi disciplina muncii 
In unităţile economice, a îndrumarului nr. 
66609 din 2S.05.1979, pentru întocmirea 
regulamentelor de ordine interioară ;

In conformitate cu dispoziţiile inserate

In cuprinsul prevederilor art, 100, lit. a 
şi 103 din Legea nr. 69/1991, privind ad
ministraţia publică locala, emite prezen
tul

O R D I N :
Art. unic. — Autorităţile publice locale, 

serviciile publice locale şi descentraliza
te ale ministerelor şi celorlalte autorităţi 
ale administraţiei centrale organizate .. în 
teritoriu, agenţi economici eu capital in
tegral şi majoritar de stat vor asigura 
organizarea serviciului de permanenţă pe 
unitate, în conformitate cu prevederile in. 
serate în ««ţinutul regulamentelor de or
dine interioară proprii, stabilind instruc
ţiuni pentru ofiţerul de serviciu cu pri
vire la datele informaţionale ce vor fi 
solicitate de autorităţile In drept, care au 
sarcina urmăririi şi aplicării măsurilor 
stabilite prin programul de guvernare.

PREFECT,
Ing. GEORGEL RÂ1CAN

LA REDACŢIE
„ •  Printr-u» fex 
redacţiei noastre de către 
biroul executiv al S.L.L 
„Siderurgiatul" Hunedoara; 
printre altele se arată cât 
„în conformitate cu pro
gramul deja stabilit, ba 
condiţiile nesoluţionării li
tigiului, s-a declanşat în 
13. V, 1993 greva de aver
tisment, iar începând cu 
17. V. 1993 se va intra eşa
lonat in greva propriu- 
zisă. FJ5.L, „Metarom" îşi 
afirmă şl ia continuare 
disponibilitatea pentru dia
log, nutrind speranţa sin
ceră a dezamorsării con
flictului de mancă pe ca
lea negocierilor. La a- 
ceasta acţiune sindicală 
participă şi sindicatele 
„Victoria" Călan şi „Con
structorul" I.C.S.H. Hune
doara".
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în centrul comunei Baru Mare se ridică în prezent 
un monument închinat eroilor primului şi celui de-al 

* doilea război mondial, ca şi ai Revoluţiei din decem
brie 1989. Ideea monumentului aparţine rflui Trandafir 
Rahotâ, profesor lâ şcoala din centrul de comună şî se 
bucură 4e susţinerea materială a Fabricii de produse 
refractare şi exploatarea forestieră din localitate câ şî' 
de' firme şi societăţi particulare. Cei ce vor să doneze 
bani pentru ridicarea monumentului o pot face depu- 
nându-i în contul nr. 6017 deschis Ia Filiala C.E.C. 
Petroşani. Menţionăm că până în prez«pit au depus 
sume importante de bani Teodor Tamaş, Mihai Pascal, 
Virgil Bolea şi alţii. „Refractara" Bara a donat 0,5 
milioane, exploatarea forestieră 250 000 Iei, iar Antre- 

’ prim pentru construcţii căi ferate din Petroşani 400 000 
lei. La ridicarea monumentului ajută şi Unitatea Mili
tară din localitate, ca şi „Marmura" Simeria. DI. pro
fesor Trandafir Rahotă, cu care am discutat recent, 
ne spunea:

— fn 6 iunie avem organizată întâlnirea fiilor sa
tului — mai precis ai comunei Baru. In cadrul mani- 
festăriior ce vor avea loc cu acest prilej, vom orga
niza şi dezvelirea monumentului. Invităm şi «Cuvântul 
liber" să participe la evenimentul respectiv. ; '

Mulţumim, dle profesor, şl ne vom strădui să 
onorăm invitaţia. (Tr.B.)

ut& pe
—> Vai, ce copil isteţ, ce inteligent, ce 1 

frumos, şi ce bine vă seamănă... domnule 
■ şefi '

Un mesaj -de la Anastasia Lazariuc
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PRIMAVARA, 

LA BAÎTA
De la Băiţa s-a mai 

scris. Şi nu o dată. A 
cum însă, discuţia o pur
tăm într-o zi de primă
vară, când pe oamenii 
comunei i-a prins febra 
pământului. Nu exagerăm 
deloc. Efectiv, aşa este. 
Pământul a rămas încă 
durerea omului de la ţară. 
Şi nu numai a lui. Iar 
din cele spuse de Clau- 
diu Bulz, primarul comu
nei, la Băiţa sunt încă 
probleme serioase. Comu
na are 11 sate, fiecare 
cu specificul şi necazu
rile lui. Sunt şi oameni 
dificili, nu vor să ştie de
cât de interesele lor. Alt
ceva nu mai contează. 
Nici măcar legea. Tre
burile s-au încurcat * de 
pe vremea C.A:P.-ului de 
la Sălişte. Aici pământ 
au avut şi cei din Ormin- 
dea, Hărţăgani şi Trestia. 
Odată eu desfiinţarea 
C-A.P.-ulaî, oamenii fi 
vor înapoi. Şi uite aşa, 
iţele se descurcă 'greu. La 
primăria de la Băiţa e- 
xistă însă certitudinea că 
problemele se vor rezolva. 

Nici ct» darea păduri
lor In proprietate nu * se

VALENTIN NEAGU

(Continuare is pag. a 2-a)

O Apel umanitar, s-a
înregistrat ca persoană juri
dică, la Judecătoria Petroşani, 
„Clubul copiilor din flori din 
România", cu sediul în comu
na Bani, str. Principală, bl. 
D l, se. B, et. 1, ap. 13. Clubul 
are deja 700 de membri (sta
tistica arată că în, ţară sunt 
1300 000 de persoane născute 
„din flori"). Oameni generoşi 
pot ajuta clubul prin donaţii 
de bani în contul 45107302, 
deschis la B.C.R. Filiala Petro
şani. (V.R.). '

O  l a n sa r e  de  disc . Cu
născuta solistă de muzică popu
lară, Mariana Anghel, lansează 
discul „Tare-aş vrea floare să 
fiu", joL 20 mai a.c,, ora 17, 
la Casa de Cultură Haţeg. Cu 
acest prilej, va avea loc şî un 
speetaeol oferit de Ansamblul 
Folcloric „Bucura" fi» care vâ 
evolua şi semnatara discului; 
Sponsorii manifestării: S, C. 
„Mabcompap" şi S.C, „Com 
Izvorul" S.R.t. Haţeg, (M. B.).

0  MISTREŢII FAC RAVA
GII. Dl îoan Hălmagiu ne 
semnalează cu îngrijorare fap
tul că agricultorii- din satul 
Băieşti au ajuns la disperare 
datorită feptului că mistreţii 
la distrug culturile însămân
ţate, în special cartofii. Mă

surile de pază luate sunt in
suficiente în faţa invaziei de 
mistreţi. In această situaţie, 
pentru a nu lăsa pământul ne
cultivat, proprietarii cer spri
jinul celor în drept să-i pro- 
tejeze. (N. T.j.

0  NOU. S.C-, „Univers" S.Â. 
Deva a deschis un nou raion 
de consignaţie in cadrul maga
zinului „Ciorapi" din bulevar
dul Decebalr bloc A1 (lângă 
„Lido"). Se primesc obiecte 
vestimentare (tricotaje şi con
fecţii), galanterie şi parfume- 
rie. Comisionul perceput este 
de 10 la sută. (E. S.).

© PRESTIGIU. La unitatea 
comercială „Tosca" din Hune
doara, unitate condusă de la

înfiinţare de dna Florica Bo- 
tofan, buna aprovizionare şi 
servire, curăţenia, igiena, vorba 
bună sunt zi de zi la ele acasă, 
9 sortimente de sucuri, o diver
sitate de prăjituri, napolitane, 
ciocolată, băuturi etc. sunt la 
dispoziţia consumatorilor. (Gh.I.N.)

o  PENTRU CALATORI. De
Ia orele 6 la 15,30 in Autogara 
din Haţeg, călătorii găsesc bău
turi răcoritoare, dulciuri etc. 
Vânzarea o face un băiat har
nic şi deosebit de serviabil. 
L-am numit pe dl Romeo Hof- 
năr. (GH. I. N.).

•  BELGRAD. — Un nu
măr de 16 rachete de tiptil 
SS-22, «reprezentând o va
riantă '  îmbunătăţită a 
SCUD-UrBor sovietice, ar 
fi pregătite pentru a lovi' 
ţările vecine fostei, Iugo
slavii, în cazul în Care 
una dintre acestea va oferi 
sprijin unei evbntuale .in
tervenţii militare 'centra 
sârbilor din Bosnia — a 
afirmrşş potrivi#» relatării 
agenţiei France Presse, li
derul formaţiunii radicali
lor de dreapta din Iugo
slavia, Voislav Seseii.

într-o conferinţă de 
presă, desfăşurată joi la 
Belgrad, el a^reluat ame
ninţările împotriva Italiei, 
spunând că, dacă se va 
produce o acţiune'militară 
internaţională, pornind 
de pe teritoriul italian, 
atunci vor fi atacate e- 
biective civile din această 
ţară.

«Avem arme puternice 
şi ne vom apăra până la 
ultimul om, dacă vom fi 
atacaţi* a declarat Seseii, 
făcând aluzie ia forţele 
armate sârbe din Bosnia, 
precum şi Ia „miile de vo
luntari". pe care el le-ar 
avea în subordine.

ET a mai afirmat că, 
în cursul sesiunii parla
mentelor sârbilor, prevăzu
tă peuirtt vineri, ta Bel
grad, va relansa iniţiativa 
„unirii tuturor sârbilor şi 
a tuturor teritoriilor locui
te de aceştia* — relevă a- 
genţia citată.

•  BUDAPESTA. — Pre
şedintele cetei mai mare 
partid al opoziţiei din Un
garia, Alianţa Democraţi
lor Liberi (.8 BL), te n  Po
lo, l-a primit; ta Buda
pesta, pe ambasadorul 
României în Ungaria, tean 
Donca, transmite agenţia 
MTL .

In cursul întrevederi*, 
care a avut loc la cererea 
ambasadorului român, păr
ţile au dezbătut probleme 
politice şi economice im
portante, de interes, reci- 
proe pentru cele ' două 
ţări. Partea ungară a 
expus cu acest prilej con
cepţia Alianţei Democra
ţilor Liberi cu privire ia 
politica externă a Unga
riei şi s-a referit la şan- 

' sele alianţei în alegerile 
parlamentare din Ungaria, 
ce vor avea toc anul vii
tor, menţionează sursa 
citată. /
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•„Multe poate face 
alianţa prostului cu 
mincinosul".

DESPRE

PROSTIE

cu Nicolae Iorga

•  „Cineva nu te iar
tă niciodată pentru că 
i-ai dovedit şi lui că 
e un prost".

9 „Când proştii stri
gă în jurul cuiva, Oi 
sigur că trece un om 
cumsecade".

•  „E firesc ca un 
prost ■ să radă de tine 
pentni că ntt sameni
cu et“

9 P̂rostia* veche ca
pătă. ; totdeauna un 
prestfgiu, o suită şi 
produce venit."

•  „Oamenii proşti 
numesc noroc fericirea 
nemeritată, şi uită, bu
cur and u-se, că ea eo 
pasăre trecătoare."

Selecţie de 
ILIE LEAHU

105», 
Desen de CONSTANT IN GAVRILA

•  Reclamă in vitrina 
unui magazin de optică:

„Dacă nu vedeţi ceea ce 
căutaţi, înseamnă că la 
noi gă$iţi lucrul de care 

i aveţi nevoie.”
#  !ntre femei,
— Vai tu, m-am întâlnit 

cu Mioara. Mi-a spus atâtea

«fti

lucruri pe care. tu .n-ai vo-. 
ie să le afli că nici nti ştiu 
cu care să încep. '

•  Intre gospodine
— E o reţetă simplă.: 11 

pui pe bărbatul tău să ba
tă cinci ouă, să cureţe trei 
cepe, să toace patru legă
turi de mărar...

•  — La ce te gândeşti,

INVITAŢIE ÎN  UNIVERSUL 
PLANTELOR (I)

Dm cele mai vechi tim
puri, omul a preţuit plan
tele care sunt neîntrecute 
izvoare vii de produse 
utile — alimentare, me
dicamente, parfumuri, fu
raje — unele ştiute de 
mii de ani, altele încă 
aşteptând să fie descope
rite.

Vă propunem să pătrun
dem în universul plante
lor, prezentându-vă u- 
nele specii mai puţin cu
noscute, dar cu o impor
tanţă deosebită.

•  ASMAŢUI (ANTHRIS- 
CUS CEREFOLIUM). — 
plantă erbacee de origine 
euroasiatică ; se mai nu
meşte azmaţucă, tulburea, 
hasmaţuchi. tn alimentaţie 
este folosită la aromati- 
zarea mâncărurilor (pre
pararea salatelor, sosuri
lor picante şi a unor om
lete). tn medicină: are 
proprietăţi- diuretice în

retenţii urinare, litiază şi 
proprietăţi antiimflamato- 
rii. Cosmetică: rol în 
catifelarea pielii şi întâr
zierea apariţiei ridurilor 
(se aplică pe faţă cata- 
plasme cu planta proas
pătă, z'drobită). Este culti
vată şi ca plantă decora
tivă.

•  BĂNUŢI (BELLIS 
PERENNIS) — plantă er
bacee, comună îri regiu
nea de câmpie şi monta
nă ; se mai numesc bănu- 
ţei, steluţe. In alimen
taţie, primăvara frunzele 
se întrebuinţează pentru 
salată. Medicină: pentru 
tratarea durerilor de cap, 
comoţiilor cerebrale, du
rerii cauzate de căderi, în 
vindecarea rănilor; Cosme- 

. tică : pentru vindecarea 
inflamaţiilor la ochi şi a 
ulceraţiilor de, pe buze,

MARCELA BALAZS,
Muzeul Judeţean Deva

Popescule ? întrebă direc
torul firmei.

— La nimic.
— Şi eu care credeam că 

te gândeşti ia mine...
— Aţi ghicit.
•  Scriitorul, recent că

sătorit, e întrebat de un 
prieten:

— Sper că eşti mulţumit 
de viaţa dţ familie!
— Bineînţeles, trecutul so

ţiei mele îmi oferă mate
rial pentru trei romane...

•  -—Spune-mi dragă, 
ce-a zis tăticu după ce a . 
căzut pe scări ?

— Să sar peste cuvinte 
urâte, mămico ?

— Bineînţeles.
— Atunci, nimic.
•  — Ionele, spune o 

domnişoară logodnicului ei, 
am mare nevoie de aju
torul tău,

— Cu plăcere, draga 
mea.

— Ionele, ce să le spun 
prietenelor Inele dacă o 
să mă întrebe cum arăţi ? 1

Culese şi prelucrate de 
ILIE LBAHU

de foame chiar pe 
stradă. Sunt oameni 
printre cei săraci ca
re îşi mai pot închi
ria un pat ce seamănă 
cu o cuşcă pentru ani
malele din grădina zoo
logică, doar că este ’ 
foarte mică. Lupta 
pentru existenţa zil
nică este dureroasă, 
mii de copii mor de 
foame, mii de femei 
au fost transformate 
în adevărate animale 
de corvoadă. Singure-̂  
le in floare sunt pros
tituţia şi alcoolismuL 

Ştiu că nu e un mo
tiv de bucurie acum 
când şi la noi existen
ţa devine din ce în ce 
mai scumpă, noi pri
vim însă prea des pes
te gardul vecinului din 
vest şi ar fi bine ca 
din când in când să 
vizionăm un astfel de 
film pentru că atât ne
fericirea cât şi ferici
rea vin din. compara
ţie, iar noi încă avem 
motive să ne bucurăm.

INA DELEANU
WVAWZAW.'.VtVAW

— Ascultă la mine, dacă ai să fumezi, n-ai să creşti 
mare niciodată!

— Da, dar bunicul fumează şi are peste 70 de ani-
— O fi, dacă însă n-ar fi fumat, ar avea acum peste 

80 de ani!
— O —

— De ce n-ai venit ieri la şcoală ?
— Să vedeţi domnule învăţător, sora mea s-a mări

tat.
— Bine, nu te pedepsesc. Dar să nu se mai întâmple.

— O —
— Recunoşti că ai fracturat mâna persoanei vătă

mate ?
— Recunosc, dar nu sunt vinovat. Chiar el a ridicat 

mâna...
— Şi dumneata ce făceai ?
— Eu nu voiam să-S rup mâna, voiam să-l lovesc 

în cap.
PA VEL LEAHU

V A R I A
ORIZONTAL: 1) Dispoziţie de 

stat In organizarea unui şantier; 2) 
Element cu însuşiri de perspectivă; 
3) Depăşeşte orice limită; 4) Sur
plus de greutate — Vin după cei 
buni (sg.); 5) Notă introductivă — 
Aflat în subordinea secundului (var.) 
— Ţine foarte mult la pământ; 6) 
Poftă bună la mititei — Zonă cre
pusculară — Aflat în miezul eve
nimentelor !; 7) Cu vârf şi înde
sat — Gen de autosugestie ; 8) Iau 
viaţa in serios ; 9) Sortiment com
plet (pl.) — Leac pentru logoree ; 10) 
Condamnate... fără judecată.

VERTICAL : 1) Cazuri de drept co
mun ; 2) Văzut prin apropiere ; 3) 
Se potrivesc la picioare (sg.) — A- 
nexâ la un proces verbal de pre
dare ; 4) Secretul iubirii — Prins

A , 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7
3
4
5
6
7
6 iSH ■
9
10 ' , '

cu altcineva; 5) Sperietoare de pă 
sări — Luat la bani mărunţi; 6) 
Loc de promenadă pentru codane — 
Cuvânt de legătură; 7) Un monstru 
de apă — Superman în viziune cla
sică ; 8) Prinse-n cursă — Zece 1a 
compunere; 9) Ieşită din comun — 
B cel mai sipiplu; 10) Ostile unul 
anumit tip de atac.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„IAC-AŞA !", APARUT IN 

ZIARUL NOSTRU DE 
SÂMBĂTĂ TRECUTA j 1 

1) DECAPITĂRI; 2) ACOTILEDON | 
3) RO — ARIN — T S ; 4) ANEMIC 
-r SOŢ J 5) POTAl — SECI} 6)
AMIN — DOMOL; 7) NIL — ŞE
NILA | 8) AG — ROBA — II?: 9) 
TONALITĂŢI; 10) A5 IMILAŢIE.

P R I M A  V Â R A ,  L A  B A I T A
(Urmare din pag. I)

stă prea bine. Din cele 
spuse de viceprimarul Ni
colae Popa am reţinut că 
s-a vorbit şi se vorbeşte 
mult, dar se face prea 
puţin. Pădurea comunei 
se află pe raza de acti
vitate a Ocolului silvic 
Deva, care ar trebui să 
redea oamenilor aproxi
mativ 700 ha. Deocamda
tă însă s-a făcut prea 
puţin. Adică s-au propus 
nişte parcele. Atât.

Gej de la Ocolul silvic 
au promis de mai multe 
ori că vor sosi în comu
nă pentru a se trece la 
lucruri mai practice. Dar, 
inclusiv şeful ocolului, nu 
şi-au ţinut promisiunea. 
Poate nu degeaba vicepri
marul ne spunea că din 
această cauză „oamenii 
vin şi ne tot întreabă — 
până când ne mai min
ţiţi ?“. Până una alta insă, 
Ocolul silvio Deva taie 
copacii din pădurea ce ur
mează să fie pusă în po
sesie. Iar adresele tri
mise pentru a opri această 
practică ’ păguboasă pen
tru oamenii din Băiţa nu 
le ia nimeni în seamă ‘

O altă durere a cetă
ţenilor de la Băiţa sunt 
drumurile. Veţi spune pro
babil că probleme sunt 
în multe locuri. Aşa este, 
dar drumuri aşa prost 
întreţinute ca în zonă nu

am prea văzut. Vorba 
viceprimarului: „îi ea pe 
front". Cel mai rău este 
cel între Sălişte şi Hărţă- 
ganL îl urmează Fizeş— 
Barbura, De altfel, în în
treaga zonă ar trebui să 
se circule xcu ceva apa
rate zburătoare, nu cu ma
şini. De la Secţia Păuliş 
a Direcţiei judeţene de 
drumuri şi poduri s-au 
primit doar promisiuni. 
Tot aşa ceva şi 'de la 
Mina Deva, unitate care 
foloseşte maşini de mare 
tonaj în această zonă. Se 
pare însă câ-i mult mai 
uşor să distrugi decât să 
repari ceva.

Desigur, multe s-ar mai 
putea consemna într-o zi 
de primăvară în comuna 
Băiţa. Ne vom ' rezuma 
însă doar la alte câteva. 
Una ar fi aceea că spre 
privatizare nu prea se 
înghesuie oamenii. Pri
măria a eliberat 11 auto
rizaţii, dar majoritatea 
sunt în alimentaţie pu
blică. Despre aprovizio
nare ce să mai zicem ? 
Gu excepţia magazinului 
de la Fizeş, prin celelalte 
şam bate , vântul I Şi încă 
ceva. De la i mai se 
pare că cetăţenii din Băi
ţa nu-şi mai cumpără 
pâine de la Deva. Am 
vrea să auzim şi să con
semnăm cât mai curând 
că la Băiţa se mănâncă 
o pâine bună.

\
LICEUL DE ARTA DEVA î

A N U N Ţ A
Concurs de admitere pentru ck- I muzică 

in zilele de 7—8 iunie 1993 şi cls. a V-a plas
tică in 7 iunie, ora 17.

Înscrierile se fac începând cu 17 mâi 1993;
Telefon 631868. (358)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„OMNIA SERVICE" SJLL. DEVA 

AN tt N | | .
Deschiderea în Deva, blocill E, intrarea din 

strada Cuza Vodă (vizavi dc FUiala de Reţele 
Electrice), a unei

"CURĂŢĂTORII CHIMICE
pentru tot felul de obiecte de ţinută vesti

mentară.
Se asigură serviciu ireproşabil, cu utilaje 

de fabricaţie italiană din ultima generaţie, cu 
substanţe chimice nepoluante, import Germania.

Termene de onorare a comenzilor:
•  La trei ore
•  La 24 de ore
•  La trei zile
Tarife foarte avantajoase.
Informaţii suplimentare Ia sediul secţiei 

sau la telefonul 621918, după ora 20. (CEC)

I.P.H. DEVA S.A.
Cu sediul in Deva, Piaţa Victoriei, nr. 2. i
Face cunoscut celor interesaţi că urmează 

să înceapă execuţia unul bloc de. locuinţe in 
Deva, str. Salcâmilor (bloc 31 a — lângă Liceul 
auto). Blocul va avea 8 apartamente cu 2 şi 3 
camere şi 2 garsoniere, situate la mansardă. Se 
mai pot contracta 3 apartamente (umil cu 3 
camere şi două cu 2 camere) şi cele două 
garsoniere. Blocul se va realiza până la 31. 
12. 1993.

De asemenea, se vor începe 3 blocuri, a 8 
apartamente pe str. N. Bălcescu (vechi) în De
va, având apartamente libere cu 1, 2, 3 şi 4 ca
mere, garaje şi boxe la demisol.

La parterul blocului se pot contracta şi e- 
xecuta şi spaţii comerciale.

Pentru contractare este necesară depunerea 
unui avans de 30 la sută, iar pentru diferenţa 
de 70 la sută se pot obţine «Credite pe o durată 
de 3—7 ani.

In aceleaşi condiţii se pot contracta apar
tamente de 2 şi 3 camere ce se vor executa 
intr-un bloc cu 14 apartamente pe str. 1 De
cembrie, in Simeria.

Informaţii suplimentare se pot obţine ta 
sediul I.P.H. Deva S.A., la telefonul 618402.

PE

9,00

10,00
10,10

11,00

11,30
12,00

13.00

14.00

16,45)

D

PR

9,00

10,00
10,10
11,00

11.25

11.30

12.30

14.00 
1440
14.25

17,30.
18.00

19.00

20.00 
20,35 
26,45,,

i

22;25

22,55 
23,10:

24,00 I
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I MP ORTANT!
FIRMA „MARKET SERVICE" DIN DEVA 

str. Oitilz, bl. 15, parter (micul Dallas)
Vă oferă Ia preţurile vechi:
•  TV color cu telecomandă („Kotron" — 

Germania), 257 000 lei — 6 luni garanţie
•  Birouri stejar

* #  Măsuţe „Târnava"
•  Garnituri hol
•  Videorecorder („Anitech" — Japonia), 

257 000 lei — 0 luni garanţie
•  Articole bumbac („Zimbrul" — Sucea

va)

)

Bucătărie „Covasna" 
Colţar bucătărie 
Mască chiuvetă 
Garnitură „Bonanza" 
Comode pantofi 
Dulap 2 uşi „Luceafărul" 
Vitrine „Cama" cu 2 sau corpuri. ’ 

(4593)

SOCIETATE MIXTA
Angajează tânăr dinamic, posesor permis 

auto, salarizare deosebită. Curriculum vitae 
+  foto, pe adresa: Bucureşti, Calea Plevnei 
59, corp H,-sector 1, pentru Bogdan Ureche.

Activitatea se desfăşoară în municipiile 
Deva şi Hunedoara. (4585)

S C. „FARCOM" S.R.L. HAŢEG

(magazin Parfumerie)
Piaţa Unirii, nr. 48

: /Oferă clientelei un bogat sortiment de 
articole cosmetice şi de marochinărie, ca şi Q- 
biecte eleetrocasnice (fiare de călcat, raniţe 
de cafea, aspiratoare), ciorapi toate la un

-Soîrî atea asigură cumpărătorii de caHta- 
tea ireproşabilă a obiectelor .expuse spre vân
zare. (4591)

FIRMA MIXTA „ROMBAS" S.RL.
BUCUREŞTI 

VINDE EN GROS

•  Televizoare color „ALFA" — diagona
la 61 cm, 150 000 Iei

' •  Televizoare color „GOLDSTAR" 
diagonala 51 cm si telecomandă — 223 000 lei

GARANŢIE 1 AN.
Informaţii, tel. 6159663 Bucureşti sau 

641344 Orăştie.
Se fac înscrieri şi pentru vânzări en de- 

taille.
Pentru cantităţi importante firma asigură 

transport- (4571)

S.C. „RETEZATUL" S.A. DEVA

A N U N Ţ Ă  ■■;/ _\:;: ■/ -
Vinderea prin licitaţie publică a unor 

mijloace fişe, organizată în data de 31 mai 
1993, ora 9:

•  2 buc. tractor U. 650
•  2 buc. remorci auto '
•  compresor şi alte mijloace fixe
Înscrierile'pentru licitaţie se fac până în

data de 26 mai 1993, ora 15.
licitaţia este organizată în municipiul De

va, str- Pietroasa, nr. 13 (fost depozit băuturi).
Odată cu depunerea cererilor, ofertanţii 

vor anexa chitanţa de achitare a taxei de par
ticipare de 12 OOO lei şi chitanţa de achitare a ga
ranţiei de participare de 20 la sută din valoa
rea mijlocului fix.

lista mijloacelor fixe scoase Ia liciţaţie 
poate fi consultată la sediul societăţii din Ue- 
v», str. Depozitelor, nr. 11.

In cazul că mijloacele fixe nu vor fi vân
dute în data fixată, licitaţia se va ţine în fie
care zi de miercuri, ora 9, la sediul societăţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la te
lefon 623630, Deva. ((358)

FIRMA GERMANĂ „GABORrEEISEN" 
Efectuează, începînd cu luna mai 1993, 

TRANSPORT RAPID DE PERSOANE Ia tari
fe reduse şi confort maxim pe ruta: DEVA — 
NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART 
— KARLSRUE — MANHEIM, cu autocare ul
tramoderne, dotate cu aer condiţionat şi circuit 
video-tv. . ..

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire la 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re
laţii suplimentare la telefon 612331.- (4522)

^ S . C . C O R V Î N  s a
H U N ED O A R A

ÎN TR EPR IN D E R E  d e  î n c ă l ţ ă m i n t e
S O T îtlw p  II TB: M P/tSa» 1W96 1*485 T«ta 73*37 fu l  »?/14095

VA OFERĂ
î n c ă l ţ ă m i n t e

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

ducătorului
•  Modele de sezon, din piele şi înlocui-

tori. V.
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, Hu
nedoara, b-dul Traian, nr. 11, telefoane: 
715086; 717737; 714485, serviciul desfacere, 
sau fax 714095.  ̂ (235)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMVIOR"
" SA OfeAŞTIE

(Complex viţei)
Scoate la licitkţie pentru ziua de 17 mai 

1993 următoarele mijloace fixe :
•  Trei tractoaxo-U 650
i  Un autocamion SAVIEM 8135.
•  U nIFR O N
t  Doi cai de muncă
Relaţii suplimentare se pot obţine Ia telefon 

41230 Orăstic.

LUNI, 17 MAI

PROGRAMUL I: 14,00 Actualităţi;
14,15 Ora de - muzică; 15,00 Didactica ;
15,30 Teleşcoală; 15,45 O samă de cu
vinte; 16.00 Magazin agricol; 16,30 Por
tativul preferinţelor muzicale; 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Magazin in limba ma
ghiară ; 16,35 Tezaur folcloric ; 19,00 Do
cumentar TV ; 10,30 Desene animate ;
20,00 Actualităţi ; 20,35 Sport; 20,40 Tea
tru TV. „Opereta" de Witold Gombro- 
wiez ; 22,13 Studioul economic; 23,00 Ac
tualităţi ; 23,13 Repriza a treia.

. PROGRAMUL II: 16,00 TVE Intcrna- 
cional;, 1840Desene animate;, l i  fia  Ac
tualităţi; 17.05 Veniţi cu noi pe progra
mul doi!» Drepturile minorităţilor. Edi
ţie 1 i maghiarii; 20,00 Actualităţi ; 20,35 
Tradiţii; 21,00 TVM ; 21,30 Lumea spor
tului ; 22,00 ŢV5 Europe; 22,35 Magazin 
auto-moto. ' ” .v/

MARTI, 10 MAI

PROGRAMUL 1 : 7JOO TVM ; 10,00 TVR 
Iaşi; 11.00 TVR Cluj; 12.00 Teatru TV. 
„Opereta" de U’itold Gombrowicz; 13.30 
Desene animate; 14,00 Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică ; 15,00 Didactica ; 15,30 
Teleşcoală ; 16,00 Convieţuiri-magazin ;
17,00 Actualităţi; 17,05 Medicina pentru 
foţi; 17,35 Salut, prieteni t (I) i 18,35 Sta
rea naţiunii — dialoguri politice; 19,30 
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20.35 
Rosturi, rostiri; 20,40 Sport; 20,45 Film 
serial. „Mfdnight Caller" (SUA. 1989); 
21,45 Universul cunoaşterii; 22,35 Salut, 
prieteni! (II) ; 23,20 Actualităţi; 23,35
Studioul şlagărelor.

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Interna- 
cional ; 16,30 Desene animate ; 17,00 Ac

tualităţi ; 17,05 Studioul de literatură;
18,05 Fih» serial. „Hoţomanii" (SUA, 
1964) ; ‘ 19,05 Şport-studio ; 20,00 Actuali
tăţi ; 2045 Tribuna non-conformiştilor;

- 21,00 TVM; 21,30 Studioul muzicii de 
cameră; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Diver
tisment internaţional.

MIERCURI, 19 MAI

PROGRAMUL 1: 7.00 TVM ; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 La sept. Re
porter special; 13,30 Desene animate;
14.00 Actualităţi ; 14,15 Ora de muzică;
15.00 Didactica; 15,45 O samă de cuvin
te ; 16,00 Dosarele istoriei. Armând Că- 
liuescu ; 16,30 Panoramic muzical; 1645 
Fotbal : Un meci din returul semifina
lelor Cupei României. Transmisiune di
rectă; 18,50 Microreciţat Dorn Tufiş;
19.00 Documentar artistic,; 1940 Desene 
animate-; 20,00 Actualităţi; 20.35 Repor
ter ’93 ; 21,05 Telcclnemateca. „Martin 
Roumagnac'" (Franţa, 1946); 23,05 Actua
lităţi ; 23,20 Simpozion ; 0,05 Fotbal: Ju- 
ventus — Borussia Dortmund (rezumat)

PROGRAMUL II : 16,00 TVR Interna
ţional ; 16,30 Desene animate; 16,45 Tea
tru TV. „Vlaicu Vodă" da.-Alexandru. Da- 
vila; 18,30 Emisiunea în limba maghia
ră ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Spectacol de 
balet în serial; 21,00 TVM ; 21,30 Edilii 
In dialog cu dv.; 22,00 TV5 Europe ; 22,35 
învăţaţi engleza americană.

JOI, 20 MAI :

PROGRAMUL I: r,00 TVM; 10,00 TVR 
Iasi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Film artis
tic; „Al 7-lea jurat" (Franţa, 1962); 13,45 
Desene animate ; 14,00 Actualităţi ; 14,15 
Ora de muzică ; 15,00 Didactica; 15,30 
TeleşcOală ; 16,00 Repere moldave; 16,40 
Rugby: Remania — Franţa, fa Campio
natul european. Transmisiune directă de 
Ia Bucureşti; 18,15 Magazin fa limba 
germană; 19,» Spectacolul lumii; 19,45 
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Rosturi, rostiri ; 20,40* Sport; 20,45 Film 
serial. „Dallas"; 21,45 Reflecţii rutiere;
22,00 Oaspeţi ai Festivalului interna
ţional „Cerbul de aur"; 2245 Studioul 
economic; 23,00 Actualităţi ; 23,15 Con
fluenţe, ________ _

PROGRAMUL II; 16,00 TVE Intcraa- 
cional; 16,30 Desene animate ; 17,00 Ac
tualităţi; 17,05 Ecranul; 17,35 Bijuterii 
muzicale; 17,55 Convieţuiri-magazin;
18,55- Diamond Awards Festival, 1990 
(VI); 19,30 Lumea ideilor ; 20,00 Actua. 
lităţi ţ 20,35 Tradiţii ; 21,00 Campionatul 
european de gimnastică ritmică. Concurs 
Pe echipe. Transmisiune directă.

VINERI, 21 MAI

PROGRAMUL 1: 7,00 TVM ; 10,00 TVR 
Iaşi; io,30 Transmisiune directă a sluj
bei religioase de Sfinţii împăraţi- Con
stantin şi Elena ; 12,00 -Film serial.: „Noii 
aşi ai cerului albastru"'13,00 Descope
rirea Planetei ; 13,30 Desene animate ; 14,00 
Actualităţi; 14,15 Ora de muzică; 15,00 
Didactica; 15,35 Teleşcoală; 16,00 Che
ia succesului; 16,30 Arte vizuale; 17,00 
Actualităţi; 17,05 Gong ! ; 17,35 Pro Pa- . 
tria; 18,35 De drag şi de voie -lmnă...;
19,00 Cultura fa; lume; 19,30 Desene a- 
nimatc ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport; 
20,40 Film serial.- „Destinul familiei Ho- 
ward"; 21,45 Viaţa parlamentară; 22,15 
Campionatul european de gimnastică rit. 
mică. -Concurs ansambluri senioare. 
Transmisiune directă; 23,05 In lumea 
minunată a muzicii; 23,35 Actualităţi; 
23,50 Magazin cinematografie ; 0,50 Jazz 
fan. - . .. « .-

PROGRAMUL II : 16,00 TVE Interna- 
cional; 16,30 Desene animate ; 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Avanpremiera la festiva
lul „Săptămâna Internaţională a Muzi
cii Noi", Bucureşti 1993; 17.35 Emisiu. : 
nea fa limba germană; 1845 Campiona
tul european de gimnastică ritmică. Con
curs pe echipe. Transmisiune directă;
20.30 Refrene fără vărs»; 21,00 TVM;
21.30 Viaţa spirituală; 22,00 TV5 Euro
pe ; 22,35 Mondo-muzica.

■ SÂMBĂTĂ, 22 MAI

PROGRAMUL I: 9.00 Bună diminea
ţa... de la Sibiu!; 10,00 Actualităţi; 10,10 
Clubul lui Gulliver; 11,00 Film serial 
Pentru copii. „Aventurile lui Black Beau- 
ty*“ ; 11,30 Tradiţii; 12,00 Alfa şi ome
ga ; 13,00 Ora dc muzică; 14,00 Tranzit

TV — ora 25. Din sumar: Desene ani
mate (ora 14,05): „Don Coyote şi San- 
ebo Panda; Ştiri (ora 14,30); Atlas (ora 
14,40) ; Topul muzical european (ora 
1540); Triplare Bucureşti — Cluj-Napo- 
ca — Iaşi. Se privatizează/medicina ro
mânească ? (Ora 16,00); Comedie: „Fa
milia Simpson" (ora 17,30); Mapamond 
(ora 18,00); Campionatul european de 
gimnastică ritmică. Finală — individual 

«Compus. Transmisiune directă (ora 18,30) ) 
Teleenciclopedia (ora 19,15) ; Actualităţi 
(ora 20,00); Editorialei săptămânii de 
Paul Everac (ora 20,35) ; Campionatul eu
ropean de gimnastică ritmică. Finală 
ansambluri. Transmisiune directă . (ora : 
21.00); Film serial. „Detectivul Fxost" 
(Anglia, 1992) (ora 2140); 23,30 FUxn- se. 
rial. „Midnight Caller"; 045 Actuali
tăţi ; 0,35 Trei din zece pentru un show 
— ediţia a V.a, etapa I.

PROGRAMUL H : 16,00 TVE Intcrna- 
cional; KS40, Desene animate ; 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Film artistic. „Navarro- 
bancnote însângerate" (Franţa. 1990);. 
1845 Seară lirică; 1940 Videoţ-cUpuri;
20.00 Actualităţi ;.. 20,35. Jazz-magazin J
21.00 TVM; 21,30 Studioul muzicii con
temporane ; 22,00 TV5 Europe; 2245 Va
rietăţi internaţionale.

DUMINICA, 23 MAI

PROGRAMUL 1: 9,00 Bună diminea
ţa ! 10,00 Actualităţi;, .10,19 Arlechine;
11,00 Film serial pentru copii. „Aventu
rile lui Black Beauty"; 11,25 Avanpre- 
mfesp TV ; 1140 . Lumină din lumină ; 
1240 Viaţa satului; 14,00 Actualităţi;
14,10 Poşta TV ; 14,23 Videomagazin ; 
1740 5 pentru un cec; 18.00 Festivalul 
Internaţional „Bucureşti *93“. Sclecţiuni 
(III); 19,00 Film serial. „Dallas"; 20,00 
Actualităţi; 2045 Film artistic. Opera, 
ţiunea „Osterman" (SUA, 1983); 2245
Actualităţi; 23,10 Maeştrii ; 0,10 Noctur
na de duminică. Emisiune sportivă.

PROGRAMUL II: 16,00 Desene anima
te ; 16,20 Automobilism ; 18,30 Serata mu
zicală TV : 20,00 Actualităţi ; 2045 Pop. 
clnb : 21.00 TVM : 2140 Concertine: 22,00 
TV5 Euroţje ; 23.93 Oraşr şi civilizaţii ; 
2340 închiderea programului.
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ANIVERSARI
•  FlOfi Cort ţi Iarăşi 

Bort multe, multe fiori 
ftentn* fine, dragă Loreda. 
n* Btae&să, azi 15 mal, la 
Bina ta de naştere, Ia fin- 
ptint- ■ majoratului. Ma
nia, tata, surorile Monica

| şl Camelia Iţi doresc .să- 
bucurie si un sin- 

JU  mulţi am!- (47081
•  Cu ocazia sărbători

rii majoratului, dragă Lu- 
i -lniţa, Blta Şl Marcel Hi 
urează JLa mulţi anî“ şi 
bfip finirea tuturor dorinţe
le*' t*le. (5249J

•  Părinţii, bunicii şi na. 
yft urează „Ba mulţi ani ■I"

• mpulul lor Btoţ Clau- 
dtu Mircea, la îrapHrarea 
yfestel de fi ani. (6291)

VANZARI
•• • * "••• ' -î ; * * r*f

. » Vând Ronda Quintet, 
nelnmatriculabilă, cu mo
tor fit stare foarte bună, 
90* DM. Deva, Al. Roma- 
Bftor, bb 21, ap. 35. (6214)

•  Vând video Panaso
nic fet garanţie. Telefon 
f1*392, (5182)

•  Vând instalaţie sate
lit receiver, telecomandă, 
«fi. «5864. (6106)

•  Cumpăr parchet din 
riftjar. Tel. 642714,647225.

(6191)
•  Vând convenabil Dacia

mo. Deva, str. Drageş 
VOdă, nr. 18. (6167)

A Colecţionar german, 
cumpăr pe valută păpuşi 
CU cap porţelan şi din ce- 
tutoid. jucării din tablă 
germ ane, podoabe de pom, 
mobilier şi veselă pentru 
păpuşi. decoraţii germane 
şt austriece. Telefon 092/ 
428734. ' (6160)

•  Vând sau schimb a- 
pârtament două camere 
Cu tractor.- Brad, str. Da
nilor, bL 9, ap. 15. (6193)

» Vând Simca Crysller. 
Tei 612165, după ora 17.

(6186)
•  Cumpăr apartamfent 

doctă camere sau garso
nieră mare. Tei 624069.

(6219)
•  Vând Fiat Argenta 

133. stare bună, informaţii 
tei 623961, după ora 20.

(6225)
•  Vând grajd 35x12 m,

stare bună sau demolatul, 
Beiiu, oK 17. (6243)

•  Vindem autocamion 
fr*  fi 60—6 tone, re
morcă 6 *. TIR, autoca- 
tnfon IFA W 60—5,5 tone, 
remorcă 4,5 1 microbuz 
Baffcts 1060, motor Dacia 
1300, cutie de viteze. Spec- 
tra Roger SRL 095/616210.

(6232)
•  Vând galerii pentru 

perdele. Informaţii Deva, 
tei «21714.

•  Vând congelator 160 
«. 300 mărci, Volkswagen 
pansat ttet 616727. (6267)

•  Vând apartament 2
carnete Deva, 1 Decembrie, 
bl. 3. sc. 1, ap. 1, preţ 
5 000 000. (6256)

•  Vând Volkswagen 1200.
Ctare bună. Orăştie, tel. 
.641488. (6254)

•  Vând maşină de cusut
Slnger» stare bună. Tei 
614405, Deva. (6253)

•  Vând convenabil cu
tie de viteze Volkswagen 
Golf. stare perfectă. TeL 
623163, după ora 16. (6250)

•  Vând Trabant 601. De
va, tei 624679, după ora 
15. (6246)

• Vând apartament şi 
casă. Brad, tei 650820.

(6245)
•  Vând televizor 'color

Philip», cu telecomandă. 
Tel. 616477. (6283)

•  Vând masă cu 4 scau
ne, model deosebit. Deva, 
teL 61413*.

•  Cumpăr garsonieră
sau apartament confort re
dus, exclus Micro, Tele
fon 619232. (5229)

•  Vând autocar marea
Ikarus 211. Înmatriculat, 
vând cutie viteze Fiat 
1800. Informaţii, telefon 
651481, fam. Ilia, după O- 
ra zilnic. |6241)

•  Vând 25 stupă cu al
bine, multietajat, Dadant, 
com. Burjuc, sat Tisa, nr. 
2. (6235)

•  Vând apartament 2
camere, mobilat, la etajul 
4, preţ negociabil. Deva 
tel. 621014. (6296)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere. Deva, bdul 
Decebal, bl. 23, sc. E, et 
8, ap. 29, telefon 625127,

(6274)
•  Vând cal 6 ani, sat 

Jeiedinţi, nr. 83. Informa
ţii Deva, teleleii 625787.

(6271)
•  Vând Mercedes 220, 

Diesel tip Cobra, neînma
triculat Telefon «7662.

•  Vând cuta stupi o- 
rizontali. Deva, tei 629757,

- '  • (6262)
• Vând televizor color

Funai, sigilat, telecoman
dă, diagonala 51 cm, tei 
627274. (6272)

•  Vând convenabil a-
partament 2 camere,' G- 
răştie, str. Prieazului, bl. 
56, ap. 11. (6255)

•  Vând apartament 4
camere, confort sporit, str. 
22 Decembrie, bl. 41, ap. 
40, Deva. (6277)

•  „ALDOCOM“ SA Tg. 
Jiu vinde urgent-din stoc,

. la preţuri vechi: anve
lope auto 900—1Î00/20 ra- 
diale Bulgaria, noi. sârmă 
bobinaj, mobilă diversifi
cată. Telefon — 0929/15850, 
telefax 0929/12803. (6169)

• Vând autoturism Volk
swagen K70L, dormitor, 
dulap 4 uşi. Telefon 612749.

(6278)
- •  Vând urgent, even

tual montez telecomandă, 
plus receptor televizor Nei 
sau Indiana. Deva, tei 
618587. (6285)
• •  Vând casă, curte, gră
dină. Orăştie, Armatei, 22, 
telefon 647211. (6286)

•  Vând casă în Orăştie. 
Informaţii, str. Câmpului 
Nou, nr. 13 şi Mintia, 119.

(6289)
• SG Apollon Trade Com- 

pany SRL vinde en gros 
zahăr, preţ 285/kg, Alba 
lulia, str. Poligonului, 6 
C, bL C 5, ap. 13. Tel/fax 
096/825462. (6294)

•  Vând caroserie Dacia
1300, preţ convenabil. De
va, str. Aurel Vlaiett, nr. 
63. _ (6282)

• Vând autocar RDT. an
fabricaţie 1987, 47 tocuri, 
aer condiţionat, telefon 
627604, stare perfectă şi 
un apartament 2 camere, 
decomandate. (6293)

•  Vând albine, extrac-
tor, cabană etc. Br, Şuteu, 
Pui, telefon 615307, orele 
19—20. (6298)

• SG „PRODSERCOM*1 
SRI, Deva, str. Andrei Şa- 
guna, nr. 2, tel. 611548, 
vinde faianţă albă, cali
tatea I, la preţ nemajorat, 
respectiv 3170 lei/cutia — 
1,485 mp, plus ambalajul.

(6275)
• SC Horticola SA Geoa-

giu vinde prin licitaţie u- 
tilaje agricoîeC Licitaţia va 
avea toc- fit fiecare mier
curi, începând cu data de 
19 mai 1993, ora 10, la 
sediul unităţii. (6299)

•  Vând furgon Izoter
mă FR 8/135, în stare de 
funcţionare, tel. 721231.

(5368)

cu drept de înscriere. In
formaţii, tel. 721231. (5369)

• Vând casă, trei came-
re, garaj cai încălzire cen
trală pe gaze, " grădină, 
curte. Hunedoara, str. Fă
getului, nr. 16, cartier Gh. 
Apostol. (5371)

•  Vlnd urgent (Mda 
1300, 1980, 110 000 km. Hu
nedoara, tel. 718377. (5372)

•  Vând garsonieră sau 
schimb eu apartament 2— 
3 camere. TeL 721731.

(5373)
•  Vând urgent butelie

aragaz. Informaţii Hune
doara, teL 714438. (5374)

•  Vând Renault 18 D,
1985 şi Fiat Ritmo Diesel. 
1985, neînmatriculate. Tel. 
717973. (5375)

•  Vând butelie normală
pentru aragaz. TeL 715840, 
după ora 16. (5376)

•  Vând 2 rochii mireasă
noi, pantofi şi coroniţe, 
import America, Hune
doara. Corvin, 13/37, fami
lia Goncfurea Rodica, tel. 
724109. (5777)

•  Vând instalaţie sifon,
maşină scris electrică, pie
se Opel RekOrd. Telefon 
714224. (5378)

•  Vând Ottcit model 
1984. 0 km, după RK. In
formaţii telefon 612538,

(5660)

•  Vând urgent casă ma
re, Bârcea Mare 5, ocupa- 
bflă imediat, preţ convena
bil. Informaţii Cristur, 385 
A, familia GaL (4712)

•  Vând casă, stradă N.
Bălcescu 40, între orele 
10—18. (4713)

•  Vând teren arabil, 
preţ convenabil. Informa- - 
ţii Eminescu 100, Deva.

(4714)

•  Vând chioşc aluminiu,
2,5 x 3,5 m, piese motor 
Volkswagen DieseL Hune
doara, strada Dr. Marines- 
eu 18. (4711)

OFERTE SERVICII
•  INCOTA ATLAS RET-,

SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta : Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în 19, 22, 26, 29 
mai şi pe ruta Deva — 
Frankfurt — Siegen — 
Dortmund, în 19—26 maL 
înscrieri Ia 0956/18882, o- 
rele 16—21. (6184)

•  SG PROCONSERV 
MBM SRL Deva angajează

î)f vÎmX#,tinichigii auto. Tel.
(«591

•  S.C. Poiana SRL Ti
mişoara intermediază si
gur, ieftin şi rapid, obţi
nerea paşapoartelor de ser
viciu şi a codului SlCO- 
MEX. Informaţii zilnic, la 
tel. 096/132727. (6284)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb apartament 3 
camere, Hunedoara, cu a- 
partament 2—3 camere. 
Deva, tel. 620562, 720451.

(5438)

•  Schimb apartament,
proprietate, trei camere, 
Hunedoara, cu similar Cra- 
iova. Tel, 711476. (5367)

•  Schimb apartament
confort I Hunedoara cu 
Deva. Deva, magazinul Op
tica, lângă casa de cul
tură, ; (6231)

patru camere cu două ca
mere şî diferenţă. Exclus 
Micro, Dacia. TeL 625329.

(6287)

•  Schimb apartament 
două camere cu garsonie
ră, preferabil zona Mă- 
rişti, exclus Micro, Dacia. 
Cartier Mărăşti, bL 14. ap. 
13, etaj IV, după ora 19.

(6281)

ÎNCHIRIERI

•  Tineri intelectuali cău
tăm pentru închiriat a- 
partament (ne) mobilat. TeL 
617096. (6240)

COMEMORĂRI

•  Tristă va rămâne ziua 
de 18 mai când se împli
nesc trei ani de la tragi- 

. cui accident care a curmat 
viate scumpelor noastre 

. . f e t e i

m a bio ara  oprea

DORICA TUIFA
Le vom păstra In sufle

tele noastre toată viaţa. 
Părinţii Gheorghe şi Elena, 
soţul Ioan, -fiica Gabl şi 
Dan, fiu, Artur şi Mihae- 
Xa. Parastasul de pomenire 
duminică, 16 mal, 1993, Ia 
Ţărăţăl. (6164)

•  Au trecut doi ani 
de la dispariţia regre
tabilă a cehii care a 
fost un minunat soţ, 
tată şl bun»

PETRU BOGDAN 
Cât al trăit te-am iu

bit. cât vom trăi te 
vom plânge şi vom 
priveghea mormântul 
tău. Soţia Marfa, fiii 
Ntcu, Diana, nora Car
men, ginerele Nelu, 
nepoţii Andrei, Andre- 
la. Paul şl Monica din 
Deva. (6248)

•  ®u nemărginită 
tristeţe plecăm frun
tea asupra mormântu
lui rece, care nu ne 
poate alina durerea, 
acum când s-au scurs 
şase săptămâni de la 
plecarea pe drumul 
fără întoarcere a dra
gului nostru fin 

PETRU SORCA 
din Dobra. Iţi păs
trează vie amintirea 
naşii fam. Muntean.

(6264)

tn data de 18 mal 1993 se 
împlineşte un an de când 
ne-a părăsit pentru totdea
una cel care a fost 

NELU POPA
un bun soţ şi tată. Come- 
morarea va avea loc In 
data de 16 mai 1993, la 
mormântul din Cimitirul 
Ortodox'din str. Eminescu, 
Deva. (6226)

O La 6 săptămâni de 
la incredibila despăr
ţire de iubitul nostru 

IOAN TîltŞ 
depunem pe mormân
tul său un buchet de 
lăcrămioare însoţit de 
aceeaşi cumplită du
rere ce ne sfâşie ini
mile. Soţia Lenuţa şl 

jcopiiL______  (6273)

•  S-au scurs 5 ani de 
la trecerea în nefiinţă a 
dragului nostru soţ, tată, 
socru şi bunic

IONEL MASALCO 
Nu te vom uita niciodată.

(6268)

•  S-au scurs 6 săptă
mâni de când a plecat din. 
tre noi iubitul nostru soţ, 
tată, bunic şi socru,

DOM1NTB EUGEN 
(GENU)

Comemorarea — dumini
că, 10 mai, la Călan.

Odihneaseă-se în pace!
(4715)

•  Soţia Leti, copiii Cos- 
tel, Mia, Nicu şi Uţu, ne
poţelele Diana şl Andreea 
anunţă cu durere împlini
rea a 2 ani de la trecerea 
în nefiinţă a celui care a 
fost

PREDA CONSTANTIN
Comemorarea — azi. Ia 

Catedrala Ortodoxă Deva.
Ticuţule dragă, nu te 

vom uita niciodată I Dum
nezeu să te odihnească tn 
pace! (4716)

•  Soţia Aluna, fiica 
Alina cu durere în 
suflet anunţă trecerea 
fii nefiinţă a Iubitului 
soţ şi tată

tng. LIVIU 
TEODOR POPESCU 

de 37 ani
înmormântarea va ,a- 
vea loc fii 16 mai, de 
Ia Casa mortuară, la 
cimitirul din str. E- 
minescu. Deva, ora 
14. (6276)

•  Copleşiţi de durere, pă
rinţii, fraţii, cumnata şl 
mătuşile deplâng dispari
ţia fulgerătoare a Iubitului 
lor

ing. LIVIU TEODOR 
POPESCU

pe care nu-1 vor uita nici
odată, (6276)

.: •  Colegii de la E.M. 
Deva sunt alâturi de 
familie Ia marea du
rere pricinuită de de
cesul prematur al ce
lui care a fost 
ing. LIVIU POPESCU 

de 37 ani
şi-i transmit pe această 
cale sincere condo
leanţe. (6297)

• Familia Petruşan 
din Baia Mare este a- 
lâturi de voi Aluna şi 
Alina, la greaua în
cercare prin care tre
ceţi la trecerea în ne
fiinţă a celui care a fost 

LIVIU POPESCU 
şi vă transmit sincere 
condoleanţe. Nu te 
vom uita niciodată.

(6280)

R.A. ACTIVITATEA ORĂŞTIE
Anunţă sistarea apel potabile la toţi con

sumatorii în data de lt, V. 1993, intre orele 
7—19, pentru executarea linor lucrări.

(361)

,OUASAR ELECTRO" S.R.L. DEVA

Vă oferă la cele mai avantajoase pre
ţuri :

•  TELEVIZOARE COLOR: SHARP, SA
NYO, MEGAVISION, GOLDSTAR.

Garanţie 6 luni.

Informaţii: Deva, bdul Decebal, bl. R, teL 
611261. (4583)

C.OM.P.F&H. — &A. (fost D.C.A.)
SUCURSALA HUNEDOARA

începând cu data de 17 mal 1993, achizi
ţionează prin centrele sale de colectare din 
Deva, Brad, Haţeg, Orăştie Petroşani şi sub* 
secţiile aparţinătoare acestora lână ţurcană ne
spălată albă in cojoc, la următoarele preţuri:

V

calitatea I 

calitatea a Il-a 

calitatea a IlI-a

400 lei'kg 

300 lei/kg 

175 lei/kg

• Reamintim tuturor ce
lor care l-au cunoscut eă

Relaţii suplimentare la,telefoanele: Deva: 
613117 si 614305; Orăştie : 647225; Haţeg: 
770350.
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