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ă  Spaţiilor necesari.

t ®  &  deţeţmă a organizat la Te- V u & k 'Ă m iş T lC E ‘~ALE '*«* «»*» «*  trebuie. să aro-
J m t ^ d d T  H«c Ş ^ b  ^  erpertert- e i e VILOr , Ansamblul fol- te la această dată păşunile

0  SCHIMB DE EXPE
RIENŢA. Biblioteca Ju
deţeană a tgganizat ty  .Te*

zentat cartea de texte reli
gioase „De românească în 
văţătură". (M.B.)

0 F E S T IV A L U L  INTER- 
JUDEŢEAN A L  FORMA-

«£>r “ “ '

-o - ... .......
NATE. Actuala criză de fu
raje se datoreşte "fi negii, 
jării totale, tn ultimii ani, 
a liicrăfilor de ameliorare a 
păşunilor. Exemple de te»

pentru buna servire, a de» 
pun&tortibr la C.E.C. fi de 
apropiere a acţiunii de eco
nomisire de localităţile ru
rale, Sucursala Judeţeană 
C.E.C. Hunedoara a deschis^ 
în acest an încă două agcn-~ 
ţU tn ‘ comunele Pui şi Va
ta, Pe viitor sunt în atenţie 
şi alte comune unde să ţie 
deschise agenţii C.E.C., pe 
măsura asigurării pe plan

ţă cu participarea biblio. cU>rte bRuscoJ, el Clubului
tecarilor comunatl din zona 
Hunedoara. Cu acest prilej, 
a fost lansată cartea de ver. 
suri pentru copii „Miresmeţ ţ  
le câmpului" de Vladîmit 
Pop Mărcanu, acţiune Ia 
care au participat elevii cla
selor 1—JV din localitate. 
Bibliotecara. din Gheţari, 

dna Simona Buzincu, a pre-

elevilor din DeVa participă 
iri perioada 29—30 oct om. 
b'rţe a.c. ta Festivalul tn. 
t^rjudeţean al formaţiilor 
artiştice ale elevilor de la 

■ Satu Maref, h i  aceeaşi pe
rioadă, ' dansul modern al 
clubului evoluează la Baia 
Mare. (M.B.)

o  PĂŞUNI ABANDO-

se intălnesc tn special in 
comunele TurdaŞ, Geoagiu, 
Rapolt j.ri Poate un cu
vânt de spus in privinţa 
îmbunătăţirii stării păşuni
lor respective Vor avea / şi 
primăriile,' pentHi ca inva
zia scaieţilor, mărăcinilor 
şi altor vegetaţii să nu- afec
teze în continuare produc
ţia zootehnică. (N.T.)
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K .HC. GALAŢI

BANII
Începând cu data de LUNI, 25 OCTOMBRIE 

1993, ora 9, in baza Ordonanţei Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Deva, SE VOR RESTITUI 
ÎN PROCENT DE 73 LA SUTA SUMELE DE 
BANI DEPUSE LA JOCUL DE ÎNTRAJUTO
RARE AL S.C. „MIMMI“ S-N.C. GALAŢI — 
PUNCTUL DE LUCRU DEVA.

Restituirea sumelor se va face la STA
DIONUL„CETATE" DEVA, iri baza Buleti
nului de Identitate al deponentului şi a chi
tanţelor fn original eriiise.

Pentru minorii care nu au Buletin de Iden- : 
titate se vor prezenta certificatele de naştere 
sau, după caz, carnetele de elev.

RESTITUIREA SUMELOR SE VA FACE 
DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

Depunerile din 8—-9 iulie 1993; în data 
de 25.X. 1993; >

.r— Depunerile din 10—12 iulie 1993, in 
« data de 26. X. 1993; - ^

— Depunerile din 13—14 Iulie 1993, in 
data de 27. X. 1993;
Depunerile din 15~-16 Iulie 1993, în 
data de 2&X.1993; 1

— Depunerile din 17—19 iulie 1993, fin 
data de 29.X. 1993;

. Depunerile din 20—21 IuBe 1993, in  
data de 30. X. 1993;

— Depunerile din 22—23 iulie 1993, in
^  ' data de 31. X. 1993; „

Depunerile din 24—26 IuBe 1993, în 
data de 1. XI. 1993; '■

1 — Depunerile din 27—28 iufie 1993, Iri
data de 2. XI. 1993;

„  «r* Depunerile din 29—30 iulie 1993, în 
data de 3;XL 1993. ■*

PENTRU DIFERENŢELE NERESTITUITE, 
DEPONENŢII SE POT CONSTITUI PĂRŢI 
CIVILE IN FAŢA INSTANŢEI DE JUDECATA 
ÎN MOMENTUL JUDECĂRII CAUZEI.
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PROIECTE PHARE 
IN JUDEŢUL 
HUNEDOARA 

In  cadrul „Programu- 
lal de privatizare fi 
restructurare 1992“, fi
nanţat de PHARE din 
fonduri nerambursabile 
pentru România, se In. 
scrie f i  .proiectul Pi. 
lot de restructurare ce* 
^tonală integrată*. 

Adest proiect, care

cuprinde judeţele Hu
nedoara, Caraş-Severin 
ţi Maramureş, a debu
tat în judeţul nostru 
joi, 21 octombrie, cu O 
întâlnire de lucru la 
Prefectura Judeţeană.

La întâlnire au fost 
prezenţi dnil Giovani 
Mastr andrea, vicepre
şedintele consorţiului 
„Gonsorzlo Progetto Lâ- 
zi» *92" — câştigător al

Alături de alte zile pli
ne de semnificaţii majora 
de ordin poliţie, militar 
şi eu o Încărcătură emo
ţională, aparte, înscrise în 
hronicul neamului, stă şi 
trebuie să stea şt măi de
parte, ziuă de 25 octom
brie, zi în care, cu 50 de 
ani îrt Urmă, oştirea ro
mână, după lupte grele şi 
sacrificii dureroase, punea 
la • locurile lor fireşti pie-. 
trele de hotar pe fron
tiera nord-vestică a  ţârii, 
aducând zorii libertăţii ' fi 
liniştea în întreagă Tran
silvanie.

Atunci, la 25 octombrie 
1944, un. întreg popor şl o 
armată vitează , anulau de 
facto sentinţa criminală 
dată la 30 august 1949, ţri 
Palatul Belvedere din 
capitala Austriei, de către 
miniştrii de externe ai 
Germanici nazistă şi Ita
liei fasciste — impertur
babilul Joachim von Rib- 
bentrop şi infatuatul gine
re al lui Mussolihi, Ga- 
leazzo Ciano —ş care, a- 
xecutând ordinele . mai 
imurilor lor,, făceâu cadou 
Ungariei horthyste / partea 
de nord a Transilvaniei, 
pământ d evleagân şi ' de 
perpetuă ' prezenţă şi as
piraţie românească. ;

Pumnalul înfipt în ini
m a. României a provocat 
o rană . de peste 43 000 
kmp, care ya sângera, ne
contenit, aproape 50. de 
luni. In timp ce contele 
Istvân Csahy, ministrul

licitaţiei organizate de 
PHARE pentru proiec
tul respectiv, Gilbert 
Addy — directorul pror 
ledului, Francesco Si. 
lafios — reprezentantul 
in • România şl consor
ţiului CPL 92,. prefecţii 
şi subprefecţii judeţe
lor Caraş şi Hunedoara, 
preşedinţii Camerei de 
comerţ şi industrie din 
cele douil judeţe. (I.G.)

de externe al Ungariei, 
jubila satisfăcut şi-şi În
doia şira spinării în, faţa 
„binefăcătorilor*, şeful 
delegaţiei române, Mihail 
Manoilescu, leşina de in
dignare şi durere. Răma
să fără jnici un sprijin ex
tern şi supusă unor fot 
mal virulente presiuni con
centrice din afară. Româ
nia a fest nevoită să" ac
cepte samavolnica sentin
ţă — una din cele mai ne
legiuite dislocări de uni
tate naţională 'ş l .  transfe
rări de suveranitate ' pe 
care le-a înregistrat vreo
dată evoluţia relaţiilor in
ternaţionale.

La luptele pentru elibe-

General maior 
PETRE TEACA, 

comandantul 
Garnizoanei Deva

(Continuare (n pag. a 2-a)

Un reprezentant al pier 
de aur a neamului nostru

ţ j p f  n  x
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Deşi ne despart 75- de 
ani de tulburătoarele e. 
venimente, in urma cărora 
Transilvania s.a unit pe 
veci cu patria mamă, U- 
nireă ne apare acum ca 
un fapt pe care nu l-am 
putea înţelege, decât aşa 
cum se prezintă el astăzi. 
Avem noi, generaţia mai 
tânără, simţirea unui flux 
continuu de trăire sigură 
pe acest pământ de care 
suntem legaţi trupeşte şi 
sufleteşte, din care des- 
cindem şi în care ne vom 
întoarce. Această identifi
care cu locul pe care tră

ieşti îţi conferă prilejul, daţ mai ales datoria de a-ţi 
întoarce privirea spre cei care, cu multe zeci de etni 
în urmă, s.au ridicat cu fruntea sus în faţa unul zid t 
masiv, dar cu multe fisuri la bază. Ei şLău rtScat via- ) 
ţa, cu crezul în victoria finală, in răsturnarea acelei stări |  
de fapt, incompatibilă cu aspiraţiile naţionale ale e-1
T)nr?î n  nfiitî/'i Ponli’ii r-Alrt wrt tn ........ ..A !î pfjpii de atunci. Pentru aceste câteva motiva, acea ge- 1 

1 neraţlc de aur a neamului nostru, generaţia începu- T 
1 tului de secol XX, va reprezenta întotdeauna pentru j 

noi un altar la care venim cu frunţile plecate. Dacă 
cei mai mulţi dintre asemenea oameni s-au stins, in 
zilele noastre, « avem fericitul prilej să trăim alături 
de unul. dintre aceia pe care Dumnezeu l-a înnobilat 
cu o viaţă lungă, fiind predestinat a fi martorul eve
nimentelor petrecute in urmă cu şapte decenii şi ju
mătate, Dr. Victor Şuiagă.

S.a născut la 25 octombrie 1899, în satul Tei, ju
deţul Hunedoara, „ca al doilea fiu din cei 8 ai preo. 
tului Ioan Şuiagă şi Minerva ŞuiagăPrimele clase 
primare le-a făcut la Dobra, gimnaziul la Beiuş şi 
Brad, apoi liceul român la Blaj, absolvind in 1918/ 
1919, cu „promoţia unirii". Recrutat in armata austro- 
ungară încă din liceu, în 1917, a participat ta primul 
război mondial,! iar tn vâltoarea din toamna anului 
1918 s-a înrolat în Garda Naţională Română din satul 
natal. Atunci, împreună cu gardiştii din celelalte lo
calităţi din Valea Lăpugiului, a făcut paza căii ferate 
şi a şoselei naţionale, până in graniţa vecină a Bana
tului ocupat vremelnic de armata sârbă şi franceză, 
dar în care administraţia şi jandarmeria ungară ră
măseseră inca pa loc, făcând incursiuni sângeroase, cum

l’rof, IOAN FRĂŢII.A 
(Continuare în pag. • 2-a)
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COMPLEXUL EXPOZITIONAL DE MOBILA 
ŞI BUNURI DE LARG CONSUM

Organizat de S.C. METRO MOBILA S.R.L.
SANTUIIALM

T ă stă la dispoziţie în fiecare zi, oferindu-vă un 
sortiment variat de MOBILIER pentru apartamente 
şi birouri din producţia internă şi din import.

S.C. METRO MOBILA vă stă la dispoziţie cu :
— mobiliey clasic pentru camere de zi şi dor

mitoare ;
— mobilier din metal şi sticlă pentru holuri şi 

dormitoare ;
— mobilier pentru birouri şi săli pentru calcu

lator.
Pentru orice fei de alte produse de mobilief, so

cietatea noastră aşteaptă comenzi la tel. 095/62 62 94. 
fax 095/62 13 86 sari'fot sediul firmei”? din DEVA. 
str. Sântuhalm. 34 A. (CEC)
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UNA CONSTATARE:
P £  -^ j  Gravitatea este scutul proştilor.

• * • • mm

•  mă> mmm » m mmm m m mm mm m m <

1

„OMAGIU LUI CRI ŞAN'1
Adrian Vasiu,

"jT .
r

Mariana î

\

1I

Duminică,. 24 octombrie 1993, în salul Ana Banciu,
Crişan (Ribiţa) are loc o manifestare de- Deac. (M.B.)
Venită tradiţională, sub genericul „Orna- m Sfârşitul de săptămână e mal pesei 
giu lui Crişan". Manifestarea — organl- (ori) mai trist — după „cupe" — la iri- j  
zaiă de Inspectoratul Judeţean pentru tâlnirea cu... fotbalul. La Petroşani, Jiul ţ. 
Cultură, Muzeul Judeţean, Primăria co- aşteaptă replica echipei F.C. Bihor. Spec. J 
munei Ribiţa — cuprinde o slujbă de po. lalorii vor vedea la lucru două forma. |  
menire a eroilor neamului, depuneri de ţii cu renume dar departe da forma ce s 
coroane la Casa memorială Crişan, un le-au consacrat. |
simpozion ştiinţific „Zarandul şi Munţii •  Multa partide interesante in Divizia « 
Apuseni — leagănul răscoalei ţăranilor C. La Brad, Certe), Orăştic, Haţeg, Că- I 
români conduşi de Horea, Cloşca şi Cri- ion «î TMUm îuhîtnriî fnthnlulni au tna- “lan şi Teliuc, iubitorii fotbalului au toa- N 
şan", tn continuare, va avea loc un spec• te şansele trăirii bucuriei victoriei pre- 1  

tacol susţinui de formaţii artistice de la feratilor lor. In schimb, la Bărbăteni s f tI
[

n *
i
r

iacol susţinui de formaţii artistice de la feraţilor lor. In schimb, la Bărbăteni şi j 
Şcoala Generală Ribiţa, Căminul Cultu- Hunedoara (Constructorul), amatorii de j 
ral Crişan, ansamblul folcloric „Doina fotbal de senzaţii şi emoţii tari pot vi- |  
Crişului" al Casei de Cultură Brad, an- zioria partide pe măsură, cu jocuri foar> J  
samblul folcloric „Fluierul lanculut“ f® disputate. Aici, pot să le vadă la lu- ţ  

, • n  crtt pe Mureşul Deva (locul trei în cta-v,a l  Căminului Cultural Baia de ?j p . Milierul' Ghelarl (iocui |
•nvnrt ci 5Crîş. Vor evolua soliştii vocali Mariana Deci, pot apărea şi surprizele, sarea şt J 

Arighel, Lenuţa Evspi, Angelica Lupe a. piperul fotbalului. (S.C.) . |
A—ţ — , _  , a »  . mm . mm , —  » —  •  .  •*» • —  » • » «— .-mm .  mm , —  # mm . —  . «ar
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SAMBAt A.

23 OCTOMBRIE

•  Au trecut 295 de zile 
din acest an ; au mai ră
mas 70;

•  1861. S-a Înfiinţat la 
Sibiu „Asociaţiunea Tran
silvăneană pentru Litera
tură Română şi Cultura 
Poporului Român" (AS- 
TRA). A fost concepută 
ca o formă de rezistenţă 

şi afirmare naţională, prin 
cultură, a  românilor din 
Transilvania.

•  1957. A - murit, la 
Iaşi, poetul MIHAI CO- 
DREANU (n. 1876), ma
estru recunoscut al sone
tu lu i;

•  100 de ani de la"

moartea pictorului Nko- 
■ lae Tattărâs«&* A' î ' .

DUMINICA,
24 OCArOMlUUE

•  Au trecut 296 de zi
le din acest a n ; au mai 
rămas 69:

•  1863. A murit poe
tul ANDREI MUREŞANU
(n. 1816). Autor al poeziei 
„Un răsunet'* (cunoscu
tă sub titlul de „Deşteap- 
tă-te române**), marş al 
revoluţionarilor de ^ la 
1848, imnul de stat al 
României.

•  1921. S-a născut, la 
Bucureşti, VERONICA 
PORUMBACU (m. 1977), 
poetă.

•  1948’. A murit PRÂNZ 
LEHAR (n. 1870), com
pozitor austriac de ori
gine ungară. Este unul 
dintre cei mai de sear 
creatori în domeniul

pere tei („Văduva vese
lă”, „Dragoste de ţigan**
g a.). ’

•  Ziua Organizaţiei Na
ţiunilor Unite.

o începe Zodia Scor
pionului (24 octombrie — 
23; noiembrie). -

o Sfintele muceniţe 
AnQta şi Sebastiana.

LUNI,
25 OCTOMBRIE

•  Au trecut 297 zile 
din acest , an ; au mai ră
mas 68 ;

o Ziua Armatei româ
ne ;

•  1937. S-a născut, la 
Coşuleni (Botoşani), COR’ 
NELIU - RADULESCU, 
scriitor hunedorean prin 
adopţiune.

O 1939. A murit, — la 
Bucureşti, prozatorul şi 
dramaturgul G. M. ZAM- 
FIRESCU (n. 1898).

1

Z iu a  a rm a te i
(Dresare din pag I)

rarea părţii de nord-vest 
a/ţării au  participat peste 
2664)60 de militari români. 
El .au produs inamicului 
pierderi grele în oameni 
şi materiale de război, au 
eliberat 872 de localităţi, 
dintre care € oraşe (Intre 
acestea — Sfântu Gbeor- 
ghe, Odor hei,. Tîrgu Mu
reş, Cărei) şi şi-au adu» o 
contribuţie de seamă la 
alungarea duşmanului din 
Cluj, Oradea, Salon ta, 
Satu-Mare, au străbătut 
prin lupte 4 masive mun
toase şi au forţat 5 cursuri 
de apă, între care Mure
şul şl Someşul. Cronica 
războiului antihitlerist 
consemnează insă şi pier-

Spitalul C.FJt. din Si- 
meria a avut şi în trecut 
un renume în ceea ce pri
veşte secţia de chirurgie. 
Ani fost de curând inter
nat de urgenţă tocmai la 
această secţie. Din prima 
zi am rămas plăcut sur
prins de Activitatea ce se 
desfăşoară. Ca rezultat, o

derile suferite de armata 
noastră pe meleagurile 
transilvănene. Intre 1 sep
tembrie şi 25 octombrie 
1944, în încleştarea cu 
duşmanul horthyst şi hit- 
lerist au fost ucişi, răniţi 
sau daţi dispăruţi aproa
pe 50600 de soldaţi, gra
daţi, subofiţeri şi ofiţeri 
români.

De la Cărei şi .Satu Ma
re, fără nici o clipă de 
răgaz, trupele române au 
continuat lupta pe terito
riile Ungariei, Cehoslova
ciei şi Austriei, aducân- 
du-şi o contribuţie de preţ 
la înfrângerea definitivă 
a Germaniei naziste şi aco- 
perindu-se de o glorie ne
pieritoare. Pentru a sem
nifica, o dată mai mult, 
că misiunea oştirii noastre, 
pe linia continuităţii cu

trecutul, este aceea de a- 
părare a independenţei, 
suveranităţii 'naţionale şl 
integrităţii teritoriale a 
patriei, ziua de 25 octom
brie, când ultima brazdă 
din teritoriul naţional a 
fost eliberată de sub ocu
paţia horthysto-hitleristă 
a devenit Ziua Armatei 
României. -'h.” •

Pentru a cinsti jertfele 
eroilor neamului, adresez 
invitaţia, tuturor cetăţeni
lor, instituţiilor publice, 
inspectoratului şcolar, ti
neretului, să participe, ală
turi de militarii din gar
nizoana Deva, la  ceremo
nialul de depuneri de co
roane şi la Tedeumul ce 
vor avea loc în cimitirul 
eroilor din municipiul De
va, în ziua de luni, 25 Oc
tombrie a.c„ ora 10,00.

I
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de aur a neamului nostru
(Urmare din pag. I)

Omenia la ea
vi. acasă...

i I 
I....... .... %

* a fost cea din 6 inai 1918, în satul Lăpugiu de Jos, unde |  
|  au împuşcat 10 ţărani fără nici o vină. In timpul re- J 
» vohiţiei a dus prin sate apelurile şi ordinele Consi- > 
I ttului Naţional Român Central şi a strâns semnăturile I
* sătenilor din Teta, Lăsău şi Grind pe hotărârile lor de j

unire cu România. • . /
A participat cu alţi cetăţeni consăteni la MareaI

curăţenie impecabilă, o 
linişte totală, aşa cum - e  
bine s f t . f i e  în fiecare 
spital. Sworîle n u  se 
plimbă de la un i salon Ja 
altul, cL nud>ic©rect spus, 
aleargă uşor prin saloane, 
disciplinat, ca albinele la 
Urdinişul stupului. Fiecare 
bolnav primeşte la mo
mentul prescris îngrijirile 
şi tratamentul indicat. O 
atenţie deosebită se acor
dă celor •operaţi, la patul 
cărora surorile veghează 
zi şi noapte, suprave
ghind perfuziile, injecţii
le, până ce doctorul are 
garanţia că sunt scoşi din 
orice pericol. Paturile 
sunt foarte curate, mân
care destul de bună, ser
vită la timp, în condiţii 
de strictă igienă. Tot ceea 
ce se întâmplă în acest 
spital — la toate secţiile 
— competenţa profesiona
lă şi grija faţă - de bol
nav a medicilor, aneste- 
ziştilor, chiar şl a infir
mierelor, arată că aici 
omenia se află la ea 
acasă. (Dumitru Irinca, 
Simeria).

* Adttnăre Naţională de la Alba IuUă, unde a rătificat | 
I plebiscitar împreună cu cei peste o sută de mii de ro. % 
J mâni adunaţi ocoli), ivlr.un delir de aplauze şi en- I 
I ttiziasm de nedeşeris, istorica hotărâre de unire a  J
* Transilvaniei cu România. A continuat apoi liceul, iar i 
I in primăvara anului 1919, după bacalaureat, a fost mo- J
* bilizat în armata română, luând parte ta campania de . 
|  la Tisa şi Ungatfa, când pentru serviciul militar a fost-1 
'  decbraţ ctţ ; MedaOa Ferdimn^, MedaUaV.ictoria ma- * 
j  relni război pentru civilizaţie m ă-1921  şi Crucea co-1

J 1  m em ortuivă a războiului 191«r—l9 t l ,  m b a re te tir lB lO . *
* După unire,

I versiţăpU din Ctaj, obţinând diploma de doctor in ** 
ştiinţe juridice şi administrative. In perioada stagiu- I; 
< lui la Cluj a studiat un an şi la Facultatea de litere *

I* şi filozofie. A avut bucuria de a participa activ la toa. |  
te evenimentele şi festivităţile culturale şi artistice cu Ji 

J caracter naţional Păstrează vii amintiri de la inaugu- >
I rarea Teatrului Naţional din Cluj, de la 1 decembrie, I 
» 1919, şi a Operei române, de la deschiderea festivă a Unt- î 
|  versităţii la 1—2 februarie 1920, de la serbările dez- |
'  velirii statuii Lupoaica, dăruită Clujului de ,Maica *
I Roma cea bătrână“ in 1921. In această perioadă l-a cu- |
J noscut bine pe Octavian Goga, pe care l-a vizitat de »

I mai multe ori la ducea, apoi pe marele prozator Mi. I 
hail Sadoveanu, pe care l-a însoţit intr-un turneu elec. \

|  toral prin judeţul Bihor, în  anul 1927.. r
1 Stabilindu-se in anul 1928 ca avocat la Deva, ac- I 
'  tivează mult pe tărâm cultural, ziaristic şi conferea- j  

_ |  ţiar, ocupând totodată funcţii de conducere în societă-1 
* ţile culturale şi naţionale. A fost director al Casinei J 
I Naţionale, vicepreşedinte şi apoi preşedinte la Astra, |
! secretar general al Ligii antirevizioniste, vicepreşedinte *

I ăl Uniunii foştilor luptători din gărzile naţionale ro-1 
,  mâne din Ardeal. A fost redactor al ziarului „Voinţa", •

• apoi director al ziarului distra hunedoreană**, a scris I 
T multe articole şi a publicat lucrări referitoare la tre- * 
j cutul istoric al judeţului nostru.

SAPtiMARA 25-31 octombrie
BERBECUL

Duminică, 24 octombrie. Veţi trăi un 
sentiment de fericire: veţi fi încântat de 
preocupările celor dragi. Săptămâna vii
toare : astrale favorizează grija pentru 
sănătate. Idei fantastice privind bugetul 
familiei. Miercuri — un incident supără
tor .o convorbire telefonică neplăcută. Veţi 
avea mult de lucru, îmbolnăvirile rărind 
rândurile colaboratorilor dv, Să nu vă 
pierdeţi cumpătul dacă cineva scoate la 
iveală probleme care de mult trebuiai! să 
fie „date uitării**. Vă înşelaţi crezând că 
aspectul dv. exterior are vreo importanţă 
în rezolvarea multor probleme. Atenţie la 
formulele de politeţe!

«AURUL
, Mâine: Zi de recreare, prietenul dv. 
fiind aZj o companie excelentă. Săptămâna 
viitoare: .început plăcut, fără probleme, 
continuând cu o tulburătoare aventură. Că
lătorie amânată, fiind nevoit să înfruntaţi 
dificultăţi şi întârzieri, începutul unei noi 
etape în probleme financiare, dar cel mai 
bun plan este de a face investiţii colective 
şi fonduri comune. Unele neînţelegeri şi 
tulburări în viaţa de fam ilie; e bine sfi 
nu vă pripiţi. Veţi obţine rezultate mai 
bune lucrând cu partenerii! dv. Discreţia 
poate constitui un factor important in a- 
facerile prezente. La sfârşitul perioadei — 
momente de destindere, evenimente de 
societate,

GEMENII
Mâine: Plecaţi intr-o excursie sau vâ 

petreceţi noaptea In afara casei. Nu uitaţi 
’să vă luaţi bani şi alte obiecte la dv. Săp
tămâna vutcar*: Preocupări profesionale 
rentabile: forţele dv. vitale vor atinge cote 
deosebite. După odihnă, veţi trece energic 
la  realizarea ambiţioaselor p lanuri; pro
grese rapide. Fiţi mai'„elastic** fn elabora
rea planurilor.-S-ar putea să vi se amin
tească de răspunderea ce vă revine. Dacfi 
n-aţi rezolvat controversa pe temă finan
ciară. aşteptaţi-vfi sfi se dea „cfirţile pe 
faţă**- Nu vă pierdeţi cumpătul. La sfâr
şitul perioadei, vă convingeţi că cineva vă 
împărtăşeşte opiniile in afaceri, politică, 
relaţii cu oamenii şJu

RACUL
Mâine: Ziua înălţărilor şi prăbuşirilor. 

Pot interveni neînţelegeri cu prietenii. A- 
tenţie, seara, la comportament Săptămâna 
viitoare: Romantism şi euforie sentimen
tală: se prelimina o întâlnire interesantă. 
O ştito vă poate provoca o depresiune, dar 
situaţia se ameliorează. Schimbare in bine 
a problemelor financiare, ajutor din par
tea familiei. Probleme cu sănătatea, dezi
luzie. în dragoste. încrederea te forţele 
proprii, optimismul vă vor conduce spre 
realizarea unor ample Întreprinderi finan
ciare. Ştirea primită la Sfârşitul săptă
mânii va face ca speranţele dv. privind 
viitorul apropiat să sporească simţitor. Veţi 
găsi alinare in armonia zilei, te care pot 
avea loc multe evenimente minunate.

LEUL
Mâine t Finalizaţi chestiuni restante; pri

miţi veşti bune legate de  o călătorie. Săp
tămâna viitoare: Reflecţii plăcute despre 
viaţă şi viitor, p lăceride ordin sentimen
tal. Lucraţi din greu pentru avantaje mari, 
dar în cale pot sta piedici. Miercuri ar 
putea fi .punctul culminant în drumul dv. 
spre carieră; neînţelegeri din motive ba
nale cu vechi prieteni şau persoane pe care 
le iubiţi... Capacităţile dv. fac Impresie a- 
supra unei persoane care vă poate Mîita 
în realizarea planurilor. în  cazul ca vă 
gândiţi la căsătorie, veţi avea o surpriză 
plăcută. Unele probleme financlareţ care 
vor reveni la normal la sfârşitul perioadei 

FECIOARA n
Mâine: Pregătiţi-vă psihic pentru anu

mite impedimente ce vă pot zădărnici pla
nurile privitoare la anturajul dv. Săptă
mâna viitoare: Partenerul dv. s-ar putea să 
nu fie în cea mai bună dispoziţie; dacă 
stăpâniţi situaţia, reuşiţi sâ menţineţi ar
monia. Fiţi atent la securitatea şi sănă
tatea dv., ca şi la problemele financiare; 
aveţi nevoie de luciditate şi prudenţă. An
turajul şi grija pentru copii cunosc o plă
cută toviorare. Planurile profesionalei că
lătoriile, deciziile privind familia (unt 
sferele in care vă veţi bucura de succes. 
Succesul te  carieră şi In afaceri este a- 
proape. Dacă sunteţi liber, veţi cunoaşte 
marea dv. iubire.

balanţa / ,
Mâine: Veţi călători. In tovărăşia prie

tenilor; întâlnire cu o personalitate plină 
do dinamism. Săptămâna viitoar®: Resen

timente şi griji ascunse privitoare la pro
bleme de familie. Dorinţa de a achiziţiona 
noi obiecte se bate cap In cap eu necesi
tatea economiilor băneşti; străduiţi-vă sâ 
faceţi o singură alegere. Proiecte de călă
torii pentru viitorul week-end, divergenţe 
de păreri privind problemele familiale. Po
ziţia stelelor afe, joi, influenţă benefică 
asupra veniturilor. O importantă iniţiativă 
se poate dovedi avantajoasă. Influenţe ne
faste pot tulbura armonia dintre dv. şi cei 
apropiaţi. Nu răspundeţi provocărilor. Nu
mai eu diplomaţie puteţi obţine ceea ce 
doriţi.

; ‘ SCORPIONUL
Mâine: O nouă cunoştinţă, o aventură 

romantică; după.-amiază o ştire vă va mo
difică planurile. Săptămâna viitoare : Pen
tru cei liberi, se prefigurează planuri ma
trimoniale. Dorinţa de a depăşi un impas 
referitor lîţ; o proprietate comună sau la 
bani investiţi împreună. Acţionaţi consec
vent. Viaţa de societate, prietenii vă vor 
aduce miercuri multe necazuri; nu-i bine 
să împrumutaţi cuiva bani sau obiecte. 
Tensiunea va însoţi întreprinderile finan
ciare. Insă veţi ajunge la concluzia câ nu 
are sens să vă certaţi. întâlniri eu prieteni 
pe care nu i-eţi văzut de m ult; convorbiri 
pe tema banilor. La sfârşitul perioadei — 
vă poate Încerca o mare nelinişte în legâ-

- tură cu unele planuri personale, veţi ob
ţine ajutor din partea prietenilor apropiaţi

SĂGETĂTORUL
Mâine; Dacă veţi insista pentru a vă 

impune, partenerul poate reacţiona vio
lent; vă veţi dovedi Insă mai echilibrat şi 
veţi reinnoda pasul înţelegerii. Săptămâna 
viitoare: vă veţi autodepâşi. ideile dv. no
vatoare fiind primite cu căldură. Aveţi un 
puternic sentiment al propriei valori, 
aşa că trebuie să aveţi curajul unor deci
zii, financiare practice şi înţelepte. Aface
rile sau cheltuielile legate de un grup de 
persoane pot provoca tensiuni Însemnate. 
Fe de altă parte, o iniţiativă confidenţia- * 
lă creează perspectivele unor mari profi
turi. Poate interveni o Întâmplare deza
greabilă, dar momeala se poate dovedi fă
ră valoare; nu procedaţi impulsiv.

CAPRICORNUL
Mâine: Veţi petrece ziua departe de 

casă; e bine să vă bucuraţi de orice cli
pă. Săptămâna viitoare: iniţiativa, ener
gia  ̂debordantă vă vor asigura succese In 
acţiune. Veţi primi o informaţie cu pri
vire la probleme financiare. Nu mai în
treprindeţi inutil acţiuni sau discuţii ris
cante pe teme financiare. Controlaţi-vă 
nervii, o ripostă violentă vă poate pro
duce mai jn u lt rău decât de obicei. Vineri 
se-va înviora legătura dv. amoroasă. Veţi 
avea timp şi pentru a analiza o nouă a- 
bordare a problemelor carierei şi creiona
rea altor, idei pentru identificarea persoa
nelor dispuse să vă ajute. Sfârşitul pe
rioadei favorizează interesele dv. financia
re, dar şi evoluţia idilei.

- VĂRSĂTORUL
Mâine: Veţi aborda In mod practic via

ţa : veţi controla contul *dv. la bancă, veţi 
calcula veniturile. Săptămâna viitoare : o- 
re romantice, pline de bucurie ; dar veţi 
fi coborât brutal cu picioarele pe pământ. 
Veţi fi dezamăgit de comportamentul unei 
persoane. Gânduri legat* de muncă şi de 
condiţia fizică. Miercuri: o reală satisfacţie. 
Planul prevăzut îl veţi realiza fără pie
dici. Urmează o zi reuşită în privinţa mun
cii şi a vieţii familialeţ perspectivele fi
nanciare pâr bune datorită ideilor dum
neavoastră originale de sporire a roadelor 
muncii. Proiectele casniee vor îmbrăca for
ate to* mai reale. Sfârşitul perioadei fa
vorabile întâlnirii cu o persoană influen
t ă ;  nu exageraţi cu vizitele pentru a fi 
întotdeauna bine văzui r

PEŞTII
Mâine: Dimineaţă rezervaţi-o odihnei; 

seara, o convorbir* nu prea plăfcută ar 
putea sfi vă strice dispoziţia. Săptămâna 
viitoare: Luni, zi importantă pentru carie
ra dumneavoastră. După-amiază un. eveni
ment hotărâtor pentru avansarea dv. Ar 
putea urina o zi nefavorabilă ; evitaţi pro
vocării* atât la serviciu, cât şl în fami
lie. Veţi avea un schimb dur de cuvinte 
cu cineva apropiat; efiberaţi-vă de furie. 
J o i : atmosferă de nervozitate la serviciu 
car* nu vă va ocoli ; seara destindere, în
tâlnire cu prieteni Nu are sens sâ vă iro- 
puneţi cu forţa părerile, dacă colaboratorii 
dv. nu le Împărtăşesc. Sfârşitul perioadei
— întâlnire cu prieteni de încredere, mo
mente prielnice pentru confidenţe," _
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SATELIT ASPIRATOR

•  „Poezia este un .veşmânt in. care ne îm- a 
brăcăm iubirea si moartea.** f

LUCIAN BLAGA I

T  c u l u c i a n ’ b l a g a "
{ •  „Visul e sufletul sufletului,** .

•  ..Viaţa ne învaţă să cultivăm uitarea, ca o mă- 
* sură de consolare a fiinţei”
I #  „Prin încăpăţânare omul inteligent nu devine 
J mai inteligent decât este, dar prostul devine cu si-

I guranţă mai prost.**
•  „Un-personaj alcătuit numai din lumini, fără

1* umbre, nu are plasticitate, nu e viu. In viaţă e ca şi 
In desen."

* •„P en tru  călăuzirea lor tn lumea pământeană,
I  animalul are instinctele, omul zeii."
« •  „Orice act al naturii este ca un mers pe-o dun-

I gă de prăpastie. Umblaţi încet prin c a : să nu se trp- 
zp&scă **

S Selecţie de ILIE LEAHU

""I • • • * • * • * • * • * •

punct un „aspirator de 
praf cosmic" care Vă per
mite curăţirea spaţiului de 
sutele de mii de deşeuri 
care se mişcă pe orbită In 
jurul Pământului. Agenţia 
Spaţială Japoneză, împre

una cu ESA şi NASA, a 
studiat un satelit care — 
dotat fiind cu o serie de 
senzori — determină mă
rimea, natura şi poziţia de
şeurilor care acum se miş
că liber In Jurul Terrel.

PASTEL IDILIC
Iubită Corintina. ninge fain 
Şi-afară e mai cald decât in casă t 
Să fie IGO A bel, iar ea Cain,
Ţi-aş face viaţa, poate, mai frumoasă..
Se zbenguie fermecător ninsoarea 
Şt-oraşul pare fără de prihană—
Un beţivan işi gâlgâie licoarea 
Temeinic rezemat de o dugheană..
Şi fulguie superb de multe ceasuri,
Şi pare viaţa luminos-divină...
— Ce-ar fi să mai visăm Ia Las Vegas-uri ? 
...Că tot n-avem mâncare pentru cină I

DUMITRU HUBUBA

MUZEU AVIATIC

I'%
\

I

tn  Italia a fost inaugurat 
un nou muzeu aeronautic: 
,,L’aeroplane!**. Se găseşte 
la Comignano. lângă Aro- 
na. pe lacul Maggiore şl 
cuprinde o prezentare a 
istoriei aviaţiei cu ajutorul

a mii de modele ce repro
duc avioane civile şi mili
tare din lumea întreagă. 
Expoziţia, cu caracter per
manent. s-a născut la ini
ţiativa unui grup de in
vestitori pârticulari.

*-*—*—*

CUGETĂRI ?
DESPRE £  

FRUMUSEŢE j
» Ffumuseţea este o 1 

scrisoare de reco-l 
mandate pe care na- » 
tura o dă favoriţilor ţ 
eL 1

> Frumuseţea de l a .
natură dăinuie până J 
la moarte. ‘. \

> O. inimă îndrăgostita i 
de frumos nu Imbâ- 1 

-trâneşte niciodată. \
> DaCă abuzezi de fru- i 

museţe ajungi la 
dezgust.

i Frumuseţea fără bu
nătate nu valorează 
nimic.

» Frumuseţea şi nebu
nia sunt deseori îm-

• preună.
i Omul rămâne înţe

lept, curajos şi feri-j 
cit cât timp nu dă 
peste o femeie fru
moasă dar nestator
nică.

i Frumuseţea însoţită 
de virtute este per
fecţiunea feminină. 
DESPRE FEMEI

p  Trei feluri de oameni 
intră peste tot: răz
boinicul, savantul, 
femeia.

i Femeile se cuceresc 
ca şl unele cetăţi: 
prin intrarea secre
tă;. 7 t

> Cine are o femeie, 
are toate femeile ; 
cine le are pe toate 
nu are nici una.
Toate fetele sunt bu
ne, dar de unde par
vin soţiile rele?
O femeie este ca o * 
bucată de diamant, 
o lucrează cel care 
vine primul.

> O soţie bună şl ve
selă este bucuria per
manentă a casei.

Culese de 
ION L DUŢA

•  — Imaginează-ţi .că 
am văzut în casa lui Po
pesc u o uşă pe care scria: 
„Bate înainte de a intra

— Şi ce-i neobişnuit în 
.asta?

— Da, dar era scris pe 
uşa unui dulap din dor
mitori.

•  Un bărbat american 
furios strigă intr-o mater
n itate:

— Copilul soţiei mele e 
negru! E scandalos. Pre
cis s-a făcut o înlocuire!

— Da, aveţi dreptate — 
confirmă maliţios medicul 
—, însă acum nouă iHni...

•  Un senator l-a jignit 
pe cel care îi scria discur
surile ce-i aduseseră fai
ma unui mare orator. Cu
rând după aceasta a tre
buit să ţină o cuvântare. 
Totul a  decurs normal 
pâpă la jumătatea textu- 
lui când, întorcând pagi
na, a citit : „Şi acum, şe
fule, descurcă-te singur!**,

o Gigei, după ce-a mân
cat bătaie de la părinţii 
săi, li se adresează:

—  Şl 
teresează 
memoriile 
vo i? ..*

SUPEROROLOGIUL Şl DINOZAURII
A intrat deja în Guiness atorii orologiului atomic

I Ie wl wtt-Packard. prezen
tat In spaţiul .pxpoziţional 
„Esplorando” de lângă Ro
ma. alături de modelele 
din filmul „Jurassic Park“ 
al lui Spielberg, tn cele 
65 milioane de ani care au 
trecut de la  momentul dis
pariţiei dinozaurilor şl pâ
nă astăzi superceasul ar fi 
avut un ecart faţă de ora 
exactă de d o a r ... 40 de 
secunde.

drept orologiul cel mai 
preris din lume : după cre-
• • • • • • « • « • • •

o Deputatul Ur*medic:

— Ce vă supără?

— Doctore, am început 
să nu mai a u d . . ' lucruri 
frumoase despre mine.

- •  — M&mico, ţii minte,
ai spus că dacă iau un 
zece Ia aritmetică ai să-mi 
dai voie să mă joc în 
curte o zi întreagă ?

— Da, dragul meu, îmi 
amintesc!

—' Ei. află că pot să mă 
joc numai o jumătate de 
z i . . .

o T ată l: Ca să te pe
depsesc. iţi iau trompeta 
până luni i

Copilul Bine tăticule, 
ia-o! Dar să n-o mai uiţi 
pe stadion . . .

Culese şi prelucrate de

ILIE LEAHU

* MUŞCHI 
IZOLANT

Ocolul lumii în 26 de 
• zile. Este ultima ispravă « 
[ c u  un balon stratosfe-1 
f  ric purtând semnătura î 
f  Agenţiei Spaţiale Fran- | 
r  ceze (CNES). Pentru a ţ  
i  menţine interiorul enor- - 
|  mulul balon (104 metri 
\  tn diametru ia cea mai, 

scăzută temperatură po
sibilă ziua şi la cea mai 
înaltă noaptea), s-a ape
lat la un izolant deose- 

ţ, bit de robust, format 
t dintr-un simplu muşchi f  
f  cu grosimea de circa un » 
» centimetru. L
t  r

—o — o . - %—•

T M J

k f i l l
*

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

UZ MAI SEXY DECÂT STONE

Nici Sharon Stone, nici Kim BaSin- 
ger, de acum lipsite de orice mistere 
după atâtea scene In care au apărut cu 
totul goale, nu prezintă un interes spe
cial pentru spectatorii britanici. Diva cea 
mai sexy este etern tânăra Liz Taylor. 
Un sondaj efectuat de agenţia TNT le-a 
lăsat repetente pe cele mai dezbrăcate 
actriţe de astăzi. Şi la 61 de ani, cu 8 
soţi la activ, Liz Taylor a bătut de de
parte şi celelalte legende ale Holly- 
wood-ulul, o Grace Kelly, Katharine 
Hepbum sau Audrey Hepburn. Fideli 
idolilor de acum trei-patru decenii, in
sularii au votat cu consecvenţă şi in 
ceea ce priveşte prototipul de sex-appel

bărbătesc: Elvis Presley a fost .mult mai 
apreciat decât Tom Cruise. Iar despre 
clasamentul „actorilor absoluţi*,, ce să 
mai spunem ? A triumfat Humphrey Bo- 
gart, urmat de alte două glorii de odi
n ioară: John Wayne şi Cary Grant. In 
sfârşit, ultimul punct la care au trebuit 
sâ răspundă cei o mie de subiecţi ai son
dajului britanic l-a constituit indicarea 
celei mal' memorabile scene din istoria 
cinematografului Surprinzător, având In 
vedere diferenţa de generaţie Intre par
ticipanţii la  anchetă, alegerea a fost a- 
proape unanimă: secvenţa finală din „Pe 
aripile vântului*. în care cinicul Clark 
Gabie îşi ia adio jde la Scarlett spunân- 
d u -i: „La drept vorbind, draga mea, a 
fost un accident şi nimic mai mult. Un 
accident de care nici nu-mi mai pasă“.

I I I 
I  I I

J
C O d T O  ERGO SUM
0  „Prieteni perfecţi na 

pot fi decât animalele: 
sunt discrete, nu te în
treabă nimic şi nu te 
bârfesc niciodată".

(George EUot) 
0  „Arhitectura este muzi

că îngheţată". (Schopen-

0  „Oricine poate vedea 
cam arăţi, puţini îşi pot 
da seama d n a  eşti de 
fapt". (MachlaveUi).

0  „O mare nefericire, ca 
şi o mare fericire te  toc 
să veri lucrurile altfel 

: .  decât sunt In realita
te”. (Goethe).

0  „Prietenia este dragos
tea fără airjţpi”. 0 b |M i  

O  „Aria arie o misiune 
sublimă. Ea e încerca
rea anei minţi de a  
înţelege aniversai «I 
apoi de-al traduce pe 
Înţelesul celorlalţi”. (Ro
din).

0  „Există amăgiri fără 
de care omul n-ar pu
tea să trăiască; dacă 
i-ai striga adevărul s-ar 
prăbuşi ca un somnam
bul" (Krnst JUnger).

0  ^Omul? Simbol a l Veş
niciei închis in Timp”. 
(Th. Carlyie).

Selecţie de 
ILIE LEAHU

FEMEILE AMERICANE 
VOR ACASA

; •' Un recent sondaj reali
zat de revista „Red Book" 
arată că 43 % dintre feme
ile americane sunt dispuse 
să renunţe la  locurile lor, 
de muncă şi să redevină 
casnice. Cauza majoră a 
acestei opţiuni o constituia 
„starea de abandon In ca
re le trăiesc copiii”;  Con
form aceleiaşi reviste, zil
nic Intre 8 şi 10 milioane 
de familii din SUA sunt 
constrânse să-şi lase copiii 
singuri, Înainte sau după 
şcoală. Dintre copiii ameri
cani tn vârstă de până lfi9 
ani, 42% sunt, de regulă, 
obişnuiţi, să-şi petreacă 
cea mai mare partea zi
lei singuri acasă. Compa
rativ cu anul 1965, astăzi 
părinţii de dincolo de At
lantic îşi petrec Împreună 
cu fiii lor cu 40% mai pu
ţin timp, ceea ce fireşte nu 
rămâne fără urmări în 
ceea ce priveşte educaţia 
acestora.
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i ORIZONTAL: | )  Total lipsit de inspl-

Intr-un Joc de culori #) Han cu specific 
naţional — Luat pe drum... lăturalnic; 4) 
Veche «mtsftme tn limba turcă — Fluie
ra t la Ieşirea din* te ren ; 5) Azilul de., 
noapte — Răspunde la solicitare; 6) Bază 
"ă structurilor tari — - Ridicat până la 
p o d ; 7) Parcurs tn -linie dreaptă — Ele
mente stabilizatoare evitând deriva; 8) 
Cuprinsă de frământări — Moment de 
referinţă ; 9) Se bat pe la toate garduri
le  — Bun de tras la  poartă ; 10) Probă 
de rezistenţi.

VERTICAL: I) Scos din răbdări; 2) 
Pierdere recuperabilă — Păroase pe— 
g â t; 3) Mod de a întări spusele — Im
perativ al momentului; 4) Luat de suflet
— Fac anumite legături; 5) Soldat prost
— Expuneri de m otive; 6) Alarmă In 
■UI capitolin — Atins In depărtare; 7) 
Avatarul bătrânel doamne — Afectate 
pregătirilor pentru stagiunea de iarnă) 
8) Formă de plată — Moment de destin-

^  Sate ia  tăbăcit — Prezenţi la

startul unei curse de formula doi; 10) 
Ordine de lăsare la vatră.

VASILE MOLODEŢ

d e z l e g a r e a  c a r e u l u i
„REVELAŢII".

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA:

1) LINIŞTITOR; 2) ANUŢ — INE
LE ; 3) MALAC — ARAC ; 4) ELE — 
LIBERA ; 5 NT — CĂMIN — P; 6) T — 
COPIL — MA; 7) ADAPAT — FA T ; 
8) BULA — ALURA; 9) INICI — AGER; 
10) LATINITATE.

■;i‘ 7 •
SOLUŢIA PROBLEMEI 

DE SAMBATA TRECUTA:
1. Da7 1
ţ .   Rb3
2. Tb5 .mat '

■ t ;  Rc4 .
2. Da4 mat
t. ____ b5
2. Td4 mat

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
ALB : Rel, Dh7. Thl, Cg3, p :h2 
NEGRU : Rg2, p :  g4 ;
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carp prin bunăvoinţă ţi sprijin direct au ct98 
lansarea activităţii economice: BCR Huma 
ne-a sprijinit cu credite bancare ţi asittsnf 
litote, dlorTeodor' Bacni.'Nicolae Păcurc*» 
Ştefan Seucă, dnei Maria Marinescu, cari 
io»!, precum ţi tuturor salariaţilor care i i  
alături de fabrică, în orice moment.

; j Tuturor, conducereo Meropa S.A. Hma 
dreieasa sincere mulfumirir multă sănătate iţi

n-a le a- 
dtnoroc!

DĂBOjiRE — 

PROFESIONALISM

i  Un buchdt de fHtme 
1 ca JW buchet de iUori 
i  lodfia LazeŞu Ansf' Tu. 
i  ţu. Aurelia» Rlza, Iri 
i  na Kuprak,J Lenuţa Bi 
1 ta, Leoadţu Nagy, 

Mariij  Floare 
i  Iancu,
I  Polina
I  Macovei, iLfri* Neihoff

MEROPA -15 ani de existenţi
Unitate cu pondere deosebită în industria de 

profil, Meropa S.A. Hunedoara — cunoscută până mai 
ieri sub numele de Fabrica de tricotaje Hunedoara —, 
trăieşte în aceste zile un moment de referinţă: 15 
ani de existenţă. - ■ ■ ■

Eveniment cu profunde semnificaţii în vţaţa e- 
conomico-sociâlă a- urbei hunedorene, punerea în 
funcţiune, acum 15 an i,'a  Fabricii de tricotaje, a re
prezentat o nouă' carte de vizită care a întregit uni
versul 'econombf al" oraşului.

. Trecerea timpului a însemnat, pentru Meropa 
S A , dar mai ales pentru cmejiii^care lucrează aici, 
p 'tă ie  spre pwfesîdnaîfiun,'' calitate, competitivitate şi 
nu în ultimă instanţă spre artâi mărturie stând rţja- 
ţi>l*« lic colaborare nu erfeţie ui, cu precădere Italia, 
Germania, Anglia, Franţă.*  ̂ •

Schilnbările economico-sociale şi politice, de du
pă *89, îxU< implicaţi dintre —--ie mai ;*r«â nde 
în organizarea -i desfăşurarea activităţii, 
în mentalitatea a ceea ce înseamnă compctitivitsţe. 
Nu mâţ departe, perioada anilor ’90—-’92 â repre
zentat o etapă deosebit de dificilă, determinată de 
criza generală de autoritate, de oscilaţiile inimagina
bile ade preţurilor, de t  > ţânz*le exc?^v âte “ ari. de 
blocajul cconomico-financiăr — factori care' au in- 
» ' ii negativ activiiateâ economică ^ fabricii. Sau,
«nai mult decât atât, situaţia nefavorabilă creată" a

dus la pierderea unor contracte ori la incapacităţi 
temporare de plată, ajungându-se la punctul culmi
nant intre lunile aprilie — iunie 1992, când s-a dis
pus o măsură extrem ă: tot personalul a M  trimis 
în şomaj, exceptând doar paza unităţii şi cmducerea 
societăţii. ~

fntre lunile iulie. —• octombrie ’92, s-a declanşat 
o acţiune riguroasă pentru redresarea economică şi 
financiară a fabricii, porţile acesteia redesdldaându-se 
din nou, pentru mâi bine de 550 de angaja^,- cu per
spective de încadrare' a încă 30—40 de {Mwane, în 
perioada imediată.

■ Redresarea a fost posibilă după cpm ne-au 
mărturisit dna . Mariana Maiorescu, directorul socie
tăţii şi dl Arpad Szilagy, contabilul şef, in turna uufi 
analize ecojiomice privind desfacerea stocurilor mari 
care au existat, căutarea de pieţe , de desiacere şi 
încheierea de noi contracte, cu preţuri, rineori fără 
profit, lucru care ne-a favorizat să atragem clienţi 
din exterior. — Anglia, Germania, Italia» Franţa şi 
din alte ţări., Ş-a reuşit ca azi solicitările unor par
teneri să nu mai poată f i  acceptate^n tot*Utatei§}in 
lipsă de capacităţi. Încă din această perioaBăfr sc duc 
tratative atât cu parteneri externi^arecum ţK cu.igei 
tradiţionali -pentru . încheierea şi »j2>erirea «cu 
ţracţe a producţiei anului viitor, şi fniTierspocih'ă pen- 
tru 1995,

Rezultate financiare i ! Mereu alături de* noi
Măsurile de redresare în plan economic şi finan- |  

ciar,' luate de către conducerea S.C. Meropa S.A. s-au » 
concretizat în • rezultate financiare pozitive de la zi I 
la z Dacă anul treci . situaţia era exi emă, 3 ■ pi •- „ 
zent Meropa S.A. nu măi ă're alte obligaţii faţă de* 
stat, cu excepţia ; unor credite bancare. , ;
. - Deşi salariul mediu este undeva lă 55 000 Iei lu -»- 

nâr, câştigurile realizate de către mulţi dintre aţţga-1 
jaţi se ridică la aprdape dublu, in funcţie., de nor- J 
mele realizate şi de numărul de pre prestatei Im- |  
portant rămâne şi fapţul că în luna trecută- — sep-* 
tembrie a.c.- —, nici un salariat nu a rămas sub sa- 1 
lariul negociat, ci dimpotrivă, depăşirile "sunt de a- J 
predat. » • - -**• •

Conducerea S.C. Meropa S.A. Hunedoara tmulţumeş- 
te, în aceste momente, tuturor celor care bM: fost alătur 
de societate, în momentele dificile, oamodf' fi instituţii

ii la re- 
care 

Ke specia- 
Spâtaru 
de cer*- 

rfast şi suni

teutiiarea tehnologică -o şansă pentru viitor
Planul de redresare economică a fă
lcii a cuprins, printre altele, reutila- 
î  tehnologică ’a fluxului de producţie, 
începută şi elaborată imediat după trans- 
ţmarea în societate comercială, reuti- 
re aa  cuprins mai multe etape pe care 
-am consemnat în sinteză, cu ajutorul 
lei ing. şef Liliana Modârcă. #
f -  Imediat după transformarea în socie- 
le, opina. interlocutorul nostru, am reali- 
t  o centrală termică de 4 Gcal/h ci? depo- 
I de combustibil aferent, investiţie care 
igură încălzirea spaţiilor şi desfăşurarea 
respunzătoare a procesului tehnologic 

temperatura optimă de 18 grade C. 
Am avut în vedere reparaţiile capitale 
L instalaţia de încălzire a fabricii, repa- 
xea acoperişurilor, a anexelor tehnolo- 
ce — magaziile de materii prime şi ma- 
riale —, precum şi a celor .gospodăreşti, 
1b aspectul efectiv al producţiei s-a

adus o maşină de brodat din Germa
nia, maşini de cusut industriale şi surfi- 
lat indigene, de la Matricon Tg, Mureş.

. — La ce V-aţi gândit- pentru perioada 
imediată ? : . ■ ■

Continuăm reutilarea fabricii cu ma
şini de tricotat de mare productivitate din 
import, maşini de cusut, prese de căl
cat, mijloace şi utilaje destinate transpor
tului de materii prime şi materiale. Fi
nalitatea acţiunii .este • evidentă : creşte
rea productivităţii muncii şi implicit a 
calităţii produselor noastre.

Nu se poate omite, de altfel, moderni
zarea şi punerea pe calculator a eviden
ţei contabile, .evidenţa personalului-, a 
stocurilor, consumului de materiale, fe- 
nomen care permite un control strict a- 
supra întregii activităţi economice şî fi
nanciare a firmei şi implicit a rentabili
tăţii ei. ~  • ——......

A m a * . Pani

« Maria Cobaii Dorini
1 Horia, Vinj^iMi Hanţă
» Puşa Crăc^ROscu, Es 
* tera CsokaAMaria Gla 
i  dovschi. SapiO doar câ 
1 teva dinlre^fămeilc fa- 
i  bricii peObfi «care uni
* tatea a iu n u n at mun- 
■ţ că, dăruită^ profesiona

lism.
Â însetnaat: şi în

seamnă . zum sde mâini 
o buăi parte dir 

viaţă.*

m
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ŞL TOTUŞI, ATLETELE CHINEZE SE DOPEAZÂ1
Alergătoarele de semi- taţiei pe bază de broască losită, precizâ:

fdnd ţi fond din ţara de ţestoasă cu ţeasta moale, e vorba de ni*
la Marele Zid au uluit jjut consumului de came de staruri, cum i
şi simplu lumea sportivă câine, Infuziilor cu plan- Junxia sau Qu
prin uşurinţa cu care au te de munte, unei ciuperci respectivele cat
spulberat recorduri mon- minune, a stagiilor de pre- nezoaicele au
diale şi au câştigat ti- , gătire la supraaltitudine la alergările
tluri, mai ales la recent > (n Tibet sau in provincia 4 recorduri c
încheiatele campionate a- Yunnan şi, in sfârşit, se- Lucru stranl 
le lumii de la Stockholm. lectării sportivelor dintre terea lui Shao
Mulţi specialişti au fost fetele cele mal sărace d in ' tătorul- de cu
sceptici, multe sportive de ţară, dispuse să suporte nisterului Spoi
marcă au  contestat deschis duritatea oricăror antre- China, contraz
performanţele chinezoai- namente. ţllie medicilor
celor, dar controalele anti- Ei bine, o  ştire bombă re au efectua
doping n-au decelat folo- soseşte de curând chiar de şi care au de
sirea nici unei-substanţe la.Beijing: In cadrul cam- au descoperit
prohibite. Reeditatele, fă- pionatelor naţionale a le ' mal. Mai tret
ră precedent, comparabile CJiinei au fost depistate 11 s-au efectuat
său chiar superioare celor atlete „pozitive". Nu s-a be, că fiecare
obţinute de bărbaţi, au făcut public numele spor- circa 200 dola
fost puse pe seama aiimen- tivelor, nici substanţa fo- gurul laboratiBiserica din Naumburg (Germania)

M A C A B R U L  JO C  A L  D E S T IN U L U I

Agenţia *1 
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FLASH

ţtafc. după legile pie
ţei. «Prin « tts f  Pi*° **

Aflată de căteva m i-1 
nute sub bţstudni chi- ■  
rurgulHi pentru o ba-1 
nală Intervenţie de co- ■
I teist, Francesca Vullo. |  
30 ani, era să moară* 
pe 0 octombrie a.c„ I  
zdrobită de uriaşul lam- ■  
padar care s-a prăba-1 
şit din tavanul -sălii d< J  
operaţii â Policlinicii I  
din Palermo. A scăpat " 
cu viaţă doar datorita I  
reflexelor rapide ale !  
unui anestezist, in vre-1 
me ce doi dintre com- ■  
poneriţii echipei de chi- J ‘ 
rttrgi, Carmelo Sciume, I 
36 ani şi Sebastiano • 
Penau, 27 smi; au fo s tf  
răniţi foarte grav, cu * 
şanse discutabile de § 
supravieţuire. EvenÎ7  f  
mental s-a petrecut in I  
Jurul orei zece dimi- ■

p r i v a t i z e a z ă ...

ARMATA!

•  HAGA. Ministerul I  
Apărării din Olanda a 
va fi transformat »n- |  
tr-o societate publica a 
pe acţiuni şi cea mai |  
mare parte a  activată- ■  
ţilor sale vor fi priva- |  
Uzate. Acest plan a u  
fost anunţat alele tre- |  
cute intr-o cuvântare a 
In Camera Deputaţilor, |  
de către Anton 
Iditf, ministrul apără- |  
cil. Surse ministeriale |  
•u  completat alocaţia-1 
nea şefului lor, w»*n*I
ţănd că «ictivftă^lB ş#f |
H w ţy iin te  d  cuudu-1

realizarea de |  
şi eficien-1 

fixarea structurilor u r  |  
li tare". j

CĂSĂTORIE ■
IN FAMILIA 

KENNEDY

•  WASHINGTON. Ed- |  
ward. fiul cel mai ma- |  
re  ai senatorului f* 4  I  
Kennedy, s-a căsătorit |  
duminică, lC octom-1 
brie, -cu Katherine |  
Gershman. o psihiatră |  
din Tale. Ceremonia a |  
a n d  loc in  Rhode Is-1  
land. onorurile casei I  
fiind făcute de senato-1 
irul tată, acompaniat |  
de «Mm® şi p ro s ^ ă ţa f  
sa soţie, tânăra Victo-1

Un meci de fotbal pen
tru istorie s-a desfăşurat 
vineri, 8 octombrie, in- . 
cepând cu ora 15, pe tere
nul de pământ bătut din 
oraşul biblic, cel mal jos - 
punct al uscatului dă pe 
Întreaga planetă. O echi
pă de, foste vedete ale - 
sportului francez, aVân- 
du-1 in frunte pe Michel 
Platini, a întâlnit repre
zentativa Palestinei. De o 
parte glorii recunoscute 
precum tenismenul Yâ-' 
nick Noah, rugbistul Ser- 
ge Blanco, fotbaliştii Pier- 
re Ţigana sau Dominlc 
Rocheteau, de cealaltă, ti
neri necunoscuţi din Ga
za, Cisjordania şl Jerusa- 
lim, mulţi dintre ei ie
şiţi abia de curând din 
închisorile israeliene. Suc
cesul de public a depăşit 
orice aşteptări, cele 6000 
de locuri ale micului sta
dion ' cuprinzând peste 
30 000 de spectatori, ceea 
ce a creat probleme deo
sebite pentru cei 500 de 
poliţişti palestinieni proas
păt angajaţi, care şi-au fă
cut cu această ocazie de- ' 
butul profesional. De alt
fel meciul a  început cu o * 
oră întârziere şi a fost de
seori întrerupt, datorită en
tuziasmului publicului 
care a sărit literalmente . 
în aer când, in minutul 60, ' 
după o cursă' solitară de 
la centrul terenului, că» 
pitanul echipei păleşti- 
nierie, Mahmud Jarrad, a

înscris singurul gol al 
meciului, golul victoriei. 
Ce a urmat nu are, desi
gur, nici-o importanţă ca 
Joc, dar să salutăm a- 
ceastă bucurie pe care fot
balul a putut să o adu
că în  sufletul unui popor 
cu care istoria a fost, pâ
nă astăzi, atât de vitregă. 
{De remarcat, de altfel, că 
Jarrad este rezident in 
tabăra1 de refugiaţi de la 
Askar, poate cea mai să
racă din intreaga Cisjor- 
danie I).

A doua zi, francezii au 
susţinut un 'a l  doilea 
„meci al păcii**, de data 
asta la Tel Aviv, In com
pania unei echipe a  vete
ranilor israelieni. Victo
ria a  surâs acum băieţi
lor fostei Ghete de aur 
(scor 6—2), dar, desigur, 
mai important decât toa
te rămâne gestul acestor 
superbi copii nebuni ai 
stadioanelor şi ai Fran
ţei care au ştiut să arate 
încă o dată lumii că spor
tul in general, şi spor
tul rege in special, pot fi 
o punte a înţelegerii in- 
ter-etnice peste, care se 
poate păşi cu încredere. 
In aceste condiţii ar fi 
nedrept sâ nU reţinem şi 
numele societăţii care a  a- 
VUt ideea şi a suportat 
cheltuielile organizării ce
lor două meciuri —' fir
ma de publicitate „Variâ- 
tăs" din Paris.

largă
HOMER A AVUT DREPTATE

Cetatea Troia era intr- 
adevăr aşa cum a descris-o 
HOmer: aceleaşi difnensi-i 
uni, aceeaşi structură, ace
leaşi ziduri de apărare. Nu 
un târg oarecare, niţel 
mal mare decât un sta
dion, aşa cum era până 
de curând părerea comu
nă, ci o  bogată şl m are. 
aşezare comercială, con
struită pe o suprafaţă de 
o sută de mii de metri pă
traţi. Aceasta este conclu
zia — definitivă, suntem 
asiguraţi —■ a celei mai 
recolte expediţii interna
ţionale condusă de arheo
logul din Tubingen, Man- 
fred Korfmann, care şi-a 
prezentat la 5 octombrie 
a.c., intr-o conferinţă de 
presă, rezultatele cercetă
rilor încheiate la sfârşi
tul lunii septembrie.

în  timpul războiului 
troian, conform descrierii 
lui Homer din Illada — 
in secolul al Xll-le* ie . 
n. — Troia e ra ,  formată 
din două aşezări distincte 
— un oraş ridicat pe deal 
şt o cetate la poale, care

il proteja. Ceea ce săpă
turile conduse de Korfmann 
au confirmat. în  incintă 
locuiau cel puţin 'cinci 
mii de persoane, susţine 
arheologul, proba decisivă 
constituind-o scoaterea la 
lumină a unor porţiuni 
din zidul ce încîţnjura ce
tatea : un Inel lung de 
peste 2 kilometri. „Sunt 
resturi ale centurii defen
sive pe care Homer sau 
unul dintre informatorii 
săi au putut să o vadă, 
când, 500 de ani după răz
boiul troian» a  fost com
pusă Illada", declară cu 
siguranţă Korfmann, care 
nu uită sâ adauge că ră
mân totuşi zone ale anti
chităţii homerice asupra 
cărora misterul este me
nit sâ rămână veşnic. De 
pildă, existenţa lui Ahile, 
sau Hector, sau realitatea 
războiului descris de Ho
mer, chiar dacă „o ceta
te aşa de bogată şi inflo^ 
ritoare ca Troia va fi fost 
desigur adesea implicată 
in lupte..."

l a  în ă l ţ im e

— Al cumpărat prezervativele ?
— Nu, e un lutru la care trebuie să se gândeas

că bărbaţii.
— Atunci, s-o lăsăm pe altă dată ?
— Nu, sunt prea excitată. Vreau ş i  fac dragoste 

cu tine acum, iată ce vreau.
După care dialogul ş-a Întrerupt, urmând o  tăce

re -punctată de zgomote semnificative. Controlorii de 
trafic ai aeroportului din Edinbourgh rămăseseră7 p a f : 
la 1500 metri de sol o pereche se dezlănţuise cu pa
siune, făcând să vibreze structurile micului Cessna 
150. Furat de tpisterul amorului, pilotul Uitase sâ 
închidă radioul de bord, aşa Încât intreaga conversa
ţie s-a putut înregistra, în vreme ce bipostul-alcov 
survola cerul Scoţiei. In mai multe rânduri oamenii 
din turnul de control au Încercat să intre in contact 
cu focosul aviator. Zadarnic! Asemănător cocoşilor 
do munte, in asemenea perioade critice, bărbatul de 
la manşă nu mai auzea nimic altceva, decât chemă
rile dragostei. Aşa încât, deşi aveau neapărată nevo
ie de acea frecvenţă pentru comunicări cu câteva a- 
vioane mari ce urmau să aterizeze sau să-şi ia zbo
rul, controlorii au trebuit în cele din urmă să se con
soleze cu'acceptarea evidenţei, aşteptând cu nerăb
dare sfârşitul „şedinţei". Care a survenit intr-adevăr 
peşte o Jumătate de oră când micul avion a revenit 
la sol. Unde celor doi zburători — după plata unei 
amenzi consistente pentru punerea in pericol a sigu
ranţei traficului aerian —- le-a fost oferită surpriza 
ascultării unei înregistrări... formidabile t

„Jucând trebuie să a- 
veţi mereu in raţa ochi
lor copiii, femeile şi bă
trânii care suferă din cau
za nedreptului embargou". 
Cu acest îndemn retoric a 
plecat spre Doha echipa 
de fotbal a Irak-ului, pen
tru a participa, între 15 
şi 28 octombrie, la faza fi
nală a eliminatoriilor pen
tru mondialele din SUA 
’94, zona asiatică.

Fotbalul devine astfel 
Instrument de revanşă tn 
confruntarea cu inamicii 
din timpul războiului din 
Golf, Statele Unite şl A- 
rabia Saudită, Ziarele le
gate de Saddam HUsseln 
l-au Însărcinat astfel pe 
fotbalişti: „Poporul ira
kian nu va accepta decât

INAMICUL 

TREBUIE ÎNVINS 

MĂCAR PE TERENUL 

DE FOTBAL

victoria". Principalul ad
versar este Arabia Saudită, 
cea mal Importantă dintre 
ţările arabe intrate in coa
liţia anti-Irak in timpul 
războiului. „Irakienii vor 
sărbători sigura lor victo
rie asupra Arabiei ,Saudi- 
te, duşmanul implacabil 
ce trebuie să fie umilit tn 
faţa a milioane de tele
spectatori din lumea În
treagă". ’

In afară de cele două 
ţări la turneul de califi
care (locurile 1*—3 asigură 
biletele de avion pentru 
finala americană din 1991), 
mai participă Iranul, Ja
ponia, Coreea de Sud ■ şi 
Coreea de Nord. Pronos
ticurile dau ca favorită, to
tuşi, Arabia Saudită, a- 
vând în vedere atât va
loarea echipei, cât şi con
diţiile climaterice in care 
se vor juca meciurile, chiar 
dacă anul trecut, în Cupa 
Asiei, fotbaliştii saudiţi au 
fost învinşi de cei din Ja
ponia.

| după ce chirurgul ce |
conducea operaţia, dr. :
Antonie Longo, practi- i

| case incizia, anestezis- <
| tul şi-a dat seama că 1 »
| lampadarul din plafon. 1
ia  greutate de peste 300 *
kg, se legăna am enin-1 1ţător. Instinctiv a înde- jI i
p irta t patul pe care I| i
Francesca Vullo zăcea ! !sub anestezie. Au fost 1; :
deschise două anchete. J < 1
una de către conduce- ]
rea clinicii, alta de că- ! 1
tre poliţie. 1 *

i l

L-au descoperit în di
mineaţa da 8 octombrie 
a.c., închis în vechea sa 
„Lancia Beta" parcată in 
garajul locuinţei sale din 
Pianezza, un mic centru 
de la intrarea în Torino. 
Era mort de o lună. In 
avansată stare de descom
punere, cu trupul sfâşiat 
oribil de muşcături. Lân
gă el, câinele său, un 
boxer, deshidratat, nu

mai pigje şi os, dar în
că în viaţă. Zile şi zile 
se hrănise cu singura/ 
hrană aflată la dispoziţie, 
trupul stăpânului său: 
Roberto Luigi Goffi, 35 
ani. Toxicodependent. 
Trăia singur. Părinţii 11 
muriseră in urmă cu câ
ţiva ani, lăsându-i o moş
tenire substanţială: t  
miliard 300 milioane de 
lire (cea 1 milion de do

lari) şi şapte apartamente 
în Torino şi împrejurimi. 
O avere pe care a  pul
verizat-o rapid, ajungând 
să facă datorii pentru a- 
chiziţionarea drogurilor. 
De altfel, se pare că şl 
moartea i-a survenit ca 
urmare a unei mari doze 
de heroină. Trăia In pre
care condiţii Împreună cu 
câinele. Vecinii nu-1 mal 
văzuseră de la  sfârşitul 

t  mmm ,  mm t  mm i  mm tmmtjmm

lui august, dar şeest lu
cru nu i-a interesat prea j  
tare. Macabra descoperire , I 
a făcut-o un executor ju- j  
decătoresc, venit să-i pu- I 
nă sechestru pentru ne- J 
plata unei datorii. Câinele, |  
rămas Închis in maşină J 
alături de stăpân, a fost |  
transportat la o c reşcă to- « 
rle a  serviciului veteri- I 
oar din Venaria. -  ^

mmi~**mmimm tmm ,  mm ̂ J  s-S?

losită, precîzându-se că nu 
e vorba de nici una dintre 
staruri, cum ar fi Wang 
Junxia sau Qu Yunxia. (La 
respectivele campionate chi
nezoaicele au mai bătut 
Ia alergările lungi încă 
4 recorduri mondiale).

Lucru straniu, recunoaş
terea lui Shao Shiwe, pur
tătorul- de cuvânt al Mi
nisterului Sporturilor din 
China, contrazice declara
ţiile medicilor chinezi ca
re au efectuat controalele 
şi care au declarat că nu 
au descoperit nimic anor
mal. Mai trebuie spus că 
s-au efectuat 534 de pro
be, că fiecare test costă 
circa 200 dolari şi că sin
gurul laborator din Chi
na capabil sâ efectueze 
teste anti-doping se află 
la Beijing.

In sfârşit, vom mai ve
dea. O nedumerire trebuie 
exprim ată: dacă este per» 
misă chinezoaicelor con
sumarea ca stimulent •  
unor ciuperci — oricare ar 
fi ele — de ce este inter
zis peruanilor şi altor sud- 
americani consumul frunzei j 
de coca. E, la urma uratei» 
tot un produs cât se poa
te de natural, netrecut prin 
nici un laborator I



(INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA — DEVA

O RG  A N I Z E A Z A
Licitaţie pentru execuţia obiectivului <le 

investiţii: '
_  SEDIU INSPECTORAT ŞCOLAR ŞI 

CASA CORPULUI DIDACTIC DEVA.
Forma licitaţiei: publică, deschisă, fără 

precalificare. ^
Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul:
•  Sediu Inspectorat Şcolar şi Casa Corpu

lui Didactic Deva.-
Ordonator principal de credite : Ministe

rul Învăţământului.
Investitor şi organizator: Inspectoratul 

Şcolar al judeţului Hunedoara — Deva, cu 
sediul in municipiul Deva, str. Gheorghe Ba- 
riţiu, nr. 2, telefoane 61 33 15, 61 57 55.

Finanţator: Banca Română de Dezvol
tare Deva.

Termen limită de depunere a ofertelor: 
•  Ofertele se pot depune până ia data de 15 

noiembrie 1993, ora 14, le sediul organi
zatorului.

Deschiderea licitaţiei: data de 16 noiem
brie 1993. ora 10.

Documentele licitaţiei: se pot cumpăra 
de Ia sediul organizatorului, începând cu data 
de 19 octombrie 1993, contrasumei de 113 900 
lei/exemplar. (825)

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

impreunăcu
S.C. METROMOBILA S.R.L. Deva
Anuhţă că se inaugurează la Sintuhalm, nr. 

31, începând cu data de 24. 10- 1993.
SALONUL MOBILEI
Participă o serie de firme prestigioase pro

ducătoare de mobilă corp, mic mobilier, mobilă 
de bucătărie .corpuri de iluminat.

Manifestarea va avea un caracter perma
nent, dorind sfi dea posibilitatea prezentării şi 
desfacerii, in condiţii superioare, a produselor 
de mobilier şi corpuri de iluminat. (822)

IIIIIIIIIII
1I
II
II

IMPORTANT!

S.C. CETATE „AUTO FULGER* 
D E V A

, ZILNIC IN p r o g r a m  n o n -s t o p

Vă stă la dispoziţie cu serviciul de TAXI, 
pitn dispeceratul său, telefon 959.

Servire ireproşabilă, preţuri avantajoase. 
Nu uitaţi, apelaţi cil încredere.

T A X I ,  telefon 959. I

!i

\ l

i !

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA -  DEVA

O R G A N I Z E A Z Ă

Licitaţie pentru execuţia obiectivului de 
investiţii: |

— EXTINDERE LICEU TEORETIC I 
HUNEDOARA J

Forma licitaţiei : publică deschisă, fără |  
precalificare. ■

Obiectul. licitaţiei: executarea lucrărilor ■  
de construcţii şi instalaţi! pentru obiectivul: I 

•  Extindere Liceu Teoretic Hunedoara. I 
Ordonator principal de credite:  Ministe- j 

ral învăţământului. f
Investitor şi organizator: Inspectoratul • 

Şcolar al judeţului Hunedoara — Deva, cu i 
sediul in municipiul Deva, str. Gheorghe Ba-1 
riţiu, nr. 2, telefoane 613315, 6157 55. [

Finanţator: Banca Română de'D ezvol-( 
tare Deva. :|

Termen limită de depunere a ofertelor: J 
•  Ofertele se pot depune până la data de 16 j 

noiembrie 1993, ora 14, la sediul organi-1 
zatoralui. *

Deschiderea licitaţiei: data de 17 noieni-1 
brie 1993, oră 19. •

Documentele licitaţiei : se pot cumpăra I 
de la sediul organisatonilui, Începând cu data I 
de 19 octombrie '1993, contrasumei de 92 000 î  
lei/exemplar. , (824) * i

S .C . „PĂLĂRII CRISŢ1NA*

Deva, str. A. Vtaicu, nr. 19

Societatea Comercială 
„Pălării Cristina" Deva. 
str. Aurel Vlaicu. nr- 19, 
telefon 613964. angajează 

comisvoiajor, cunoscător 

de limbă bulgară, pentru 

tranzacţii comerciale pe te
ritoriul bulgar.

Cheltuielile de deplasare pe teri toriul 
Bulgariei vor fi decontate in valută 
convertibilă. (922124)

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

•  sâm băta, 23 octombrie — chitanţele 
nr. 1492—1621.

•  luni, 25 octombrie, — chitanţele nr. 

1622—1751 ;

<9 marţi, 26 octombrie — chitanţele nr. 

1752-1846 .

Precizăm că  circuitul nostru d e  întrajuto
rare  asigura câştiguri d e  8 ori suma depusa. 
D epunerea minuliâ — 10 000 lei. Plata dupâ 
3 luni.

Plăţile se efectuează la  H anul „B ir 
cura” din Haţeg.

LUNI, 25 OCTOMBRIE

PROGRAMUL t i  13,00 Cahtodar; 13,30 
1001 audiţii ; 14,00 Actualităţi ; 14.10 TV R 
Iaşi i 15,00 Ma
gazin agricol 17 )̂0
siune in limba maghiară; 18,30 Şlagăre 
pe portativ ; 19,00 O viaţă pentru o idee;
19,30 Desene animate; 20,00 Actualităţi;
20,45 De luni până lim î; 21,15 Teatru TV: 
„Generaţia de auT* — Promoţia 1956 a In
stitutului de Artă «Teatrală şi Cinemato
grafică „IX. Carag«ale“ ; 2245 Tranşeele 
norilor (documentar) ; 23,26 Actualităţi;
23,40 Repriza a treia.

PROGRAMUL I I : 144» Actualităţi; 1440 
Secolul nostru (7); 15,00 Repere etnofolclo- 
rice; 16,00 TVE Internacional; 1640* î t o  
serial: „Oshin*; 17,00 Veniţi cu noi p e  

ramul d o i!; 20,00 Video-satelit; 214» 
[; 2140 Limbi străine ; 22,00 TV5 Eu

rope; 22^0 Film artistic în serial: „Na* 
varro* (Franţa, 1991). < <

MARŢI, 26 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM; 10,00 Ac
tualităţi ; 1045 Calendar; 1040 Desene 
animate; 11,00 Limbi străine; 11,30 Vi- 
deo-kddeon ; 12,00 Lumină din lumină ;
1340 1001 tuidiţU; 14,00 Actualităţi; 14.10 
TVR Iaşi ; 1540 TVR Clul-Napoca; 16.00 
Arte vizuale; 16,20 Povestea vorbei: 16,45 
Actualităţi; 1645 Austria azi. Documen
ta r ; 1740 Convieţuiri-magazin; U.MI Pa
riaţi pe campion 1; 18.35 Reală văd punea 
cu ochii»; 1945 Curat-murdar! ;  1940 De
sene animate ; 26,00 Actualităţi; 20,45 Ce-I 
de tăcu t? ; 21,15 Telecinemateca: „Băia
tul din Oklahoma* (SUA, 1939); 23,15 Ac

tualităţi ; 23,35 Top T V ; 244» Insomniile 
românului.

PROGRAMUL n : 134» C FI; 14.00 Ac- 
taau tă ţi; 14,10 Fauna Americii; 15,05 
Jazz; 16,00 TVE Internacional; 164» De
sene animate; 174» Film serial ; 18,00
Magazin economic; 20,00 Video-satelit;
21,00 TVM ; 2140 Limbi străine; 22,00 
TV5 Europe; 2240 Credo; 234» TV Deva.

MIERCURI, 27 OCTOMBRIE

„.“MtOGRAMUL 1 : 74» TVM ; 10,00 Ac
tualităţi; 10,05 Calendar; 1040 Transmi
siune directă a slujbei religioase de St. 
Dumitru ; 124» Splendoarea moguliler (4) ;
13,00 1001 audiţii; 144» Actualităţi; 14,00 
TVR laş»; 154» TVR Cluj-Napoca; 16,00 
Sport ; 16,45 Actualităţi ; 17,00 Magazinul 
pasiunilor ; 17,50 Medicina pentru toţi ;
18,15 Tezaur ; 194» Studioul economic ;
19,30 Desene animate ; 20,00 Actualităţi;
20.45 Ce-i ide făcut 7 ; 2145 Film serial: 
„Soţul ambasadoare!**; 22,15 Ecoul amin
tirilor cu» DointMfefM: Afatacţ Teodaro- 
v ici; 22,30 Noi friM pii#l2345 A lihM M i 5 
2345 Confluenţe; 04»Poesis.

PROGRAMUL I I : 1 3 4 »  C F I; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,10 Macadam; 15, 1 Rţfamrea 
emisiunii întâlnirea .do Ia miezul nopţii 
din 22 octom brie ;1Ă0O TVE Intcrnacio- 
n a l ; 16,30 Desene anim ate; 174» Baschet 
feminin: Baschet Club Arad — Clerşnont 
Ferrand (Franţa); 18 Emisiua? in lim
ba maghiară ; 264» Video-satelit; 21,00
TVM ; 2140 Video-cllpuri; 224» TV5 Eu
rope ; 2245 Teatru TV ; „Fântâna turme
lor* de Lope de Vega.

JOI, 28 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM; 10,00 Ac
tualităţi ; 10,05 Calendar; 10,30 Desene a- 
nim atc; 11,00 Limbi străine ; 11,30 Călă
torii ; 12,00 Film serial; „Hoţomanii" 13,00 
1001 audiţii; 144» Actualităţi; 14,10 TVR 
la ş i; 15.00 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Praga 
de attr (documentar); 1640 -ronografii;
16.45 Actualităţi; 174» Repere transilva
ne ; 1740 Repere moldave; 18.00 Economia 
in transfocator ; 19,00 Cultura în lume ; 1940 
Desene animate ; 20,00 Actualităţi: 20,45

Studioul economic; 21.15 Film seri**!:
JOallas**; 2245 Alfa şi Omeg*; 23,15 Ac
tualităţi ; 2345 Scări dc halit.

PROGRAMUL II :  13,90 C FI; 14.00 Ac
tualităţi ; 1440 Ingineri» de az i; 15,05 Te
zaur ; 16,00 TVE Internacional; 1640 De
sene animate; 17,00 Ceaiul de la ora 5 ;
19,00 Emisiunea fn limba germană; 20,00 
Video-satelit; 214» TVM; 2140 Dc lingua 
latina; 2140 Film artistic : „Domnişoara 
Christina* (coproducţie româno-franccză, 
1992).

VINERI, 29 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM; 104» Ac
tualităţi ; 10.05 Calendar; 1040 Desene 
animate; 11,90 Limbi străine ; 1140 Curcu
beu ; 12,00 Călătorie prin America; 13,00 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 1440 TVR 
Iaşi; 154» TVR Cluj-Napoca ; .  16.00 For
mula 3 ; 1640 Tradiţii ; 16,45 Actualităţi;
17.00 Emisiune in limba germană; 18,00 
Pro P atria ; 19,00 Film serial: „Pasărea 
Spin* (ultimul episod); 20,00 Actualităţi;
20,45 Viaţa parlamentară; 2145 Film ar
tistic : „Darclee** (România, 1960) ; 23,00 Re
flecţii rutiere ; 2345 Actualităţi : 2345 Sim
pozion ; 040 întâlnirea de la miezul nop
ţi i ;  1,40 Jazz Fam

PROGRAMUL D : 13,00 C FI; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 Pădurile naţionale ameri
cane; 15,05 Divertisment internaţional ;
16.00 TVE Internacional; 16,30- Desene a-
nimate > 17,00 Magazin sportiv ; 19,00 Con
cert dedicat Zilei internaţionale ONU ; 21,00 
TVM ; 2140 Limbi străine ; 22,00 TV5 Eu
rope ; 2240 Concert de muzică rock ; 23,30 
Generaţia mea. > ^

SAMBATA, 30 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : 8,00 Bună dimineaţa... 
de la Cluj ! ; 9,00 Calendar ; 9,10 Clubul lui 
Gulliver; 10,06 Film serial pentru copii:% 
„Noile aventuri ale lui Black Beauty"; 
1040 Gimnastica m inţii; 11,00 Documentar 
ştiinţific; 1140 Ecranul; 1240 1001 audi
ţ i i ;  1340 Gong !; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Ora 25 — Tranzit T V : •  „Povestiri cu fi

nal neaşteptat" (144») : O Muzică populară 
(1440) •  Sport (14,40) o Top muzical 1' 
0540) o  Caragiale — contemporanul nos
tru (15,50) o  Top muzical (O) (1640) •  Film 
documentar: My Barcelona (16.15) f  Top 
muzical Dl (1743) •  Mapamond (17.30) •  
Film serial: „Beverly Hills 90210“ (18,00);
19.15 Teleencidopedia ; 20,00 Actualităţi !
20,45 Editorialul săptămânii de PatU Eve- 
ra c ; 2045 Film serial : „Dallas**; 2140
Săptămâna sportivă; 22,10 Să râdem cu 
Benny H ili; 23,00 Film serial:, „Midnight 
Caller"; 2345 Actualităţi; 0,15 Rock *93;
1.15 TV Deva.

PROGRAMUL U : 134» Video-satelit; 
1440 Actualităţi; 14,10 Marile momente *- 
le circului de m âine; 15,05 Dc la egal la 
egal» am ical; 16.00 TVE Internacional;
16,30 Desene animate ; 17,00 Accente ; 18,15 
Bursa invenţiilor ; 194» Convieţuiri-maga
zin ; 20,00 Video-satelit; 2040 Intre noi, 
complexaţii!; 21,00 TVM; 2140 Divertis
ment internaţional; 224» TV5 Europe'; 
2240 Turnul de fildeş ; 234» Descoperirea 
planetei ; 23,30 Pe muchie de cuţit.

DUMINICA, 31 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 TV Deva ; 8,00
Bună dimineaţa ! ; 9,00 Calendar ; 9,10 Ar
lechin!» ; 10,00 Film serial pentru copii * 
„Noile aventuri ale lui Black Beauty";
10,30 Lumină din lum ină; 1140 Viaţa sa
tu lu i; 13,00 Din albumul celor mai fru
moase melodii populare ; 13,20 Reflecţii ru
tiere ; 1340 Atlas; 14,00 Actualităţi; 1440 
Poşta TV ; 14,20 Video-magazin ; 17,50 Film 
serial S.F.: „Star Trek" ; 1840 Spectacolul 
lum ii; 19,20 Robingo o Concurs; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,45 Film artistic: ..Lupi de 

m arc" (Anglia-SUA, 1980); 22,40 Dumini
ca sportivă ; 23,00 Maeştri ai cântului;
23,50 Actualităţi; 24,10 Pe ultima sută de 
metri.

PROGRAMUL I I : 10,00 TV Deva ; 13,00 
Video-satelit; 14,00 Actualităţi; 1440 Ul
tima escală a  lui Pierre Loti ; 15,00 Fot
bal : Rapid — Oţelul G alaţi; 16.50 Video- 
cllpuri ; 17,00 Serata T V ; 20,00 Video-sa
telit; 21,00 TVM; 2140 Video-satelit ; 22,00 
TV5 Europe ; 22,30 Hollywood Rock în con
cert ; 23,00 La puterea a doua.



ANIVERSARI

•  La mulţi an| scumpa
noastră Amaliâ, toate flori
le din lume la împlinirea 
.Vârstei de 15 ani ţi le ofe
ră cu drag cei care te ţu- 
besc. (922233)

VÂNZ ARI- . 
CUMPĂRĂRI v,

•  Vând urgent tractor 
■'15-120 ore plug şi disc. In
formaţii, Simeria, telefon 
660424 serviciu, orele 7— 
15 (luni),

•  Vând apartament două
camere, Deva, Micro 15, bl. 
66. Informaţii Brad, tel. 
051192. (1060452)
'"m:* r wmm # mmm # mmmm-, • . mmm

•  Vând set motor,
Dacia 1300, tip Borgo 
65 198 lei, garanţie 6 
luni şi elemente carose
rie Dacia, feţe uşi, a- 
ripi etc„ pe bacă de 
comandă. Relaţii tel. 
627152._______(106Q271)

•  Vând en gros car
tofi roşii sau albi, ex
cepţionali, foarte avan
tajos, transportul asi
gurat. Tel. 092/165916. 
  (1060280)

•  Vând apartament 
2 camere ultracentral. 
Simeria. Piaţa Unirii, 
bl. 20/5 (orele 18—20).

(1060329)

“  i/ând "Renault* 9 Turbo 
Diesel .fabricat în 1987, stare 
foarte bună. Deva, str. Ho
rea, nr. 163( după-ora 15.

(1060319)
•  Vând apartament 2

camere ,str. Minerului, Re
laţii tel. 629910, (106316)

•  Vând autoturism BMW 
525, stare excepţională, în
matriculat, televizor color 
'Grundig, frigider Arctic - f  
mijlociu, aparat ultraviolete 
Solarium. Tel. 612463.

,(1060330)
•  Vând garsonieră, con

fort Iv. semi mobilată, . î n  
Geoagiu Răi. Tel. 648100, cu 
Eugen. (1030299)
* «  ©fer 2 OOOO0O pentru
-cumpărare apartament 2. 
camere, exclus zona Bej an. 
Deva, tel. 622254. (922579);

* •  Vând 25 to. cartofi con
sum. preţ 130 lei. fără a 
percepe TVA, Moise Adrian.
: fcâpuşnic, nr. 108, jud. Hu
nedoara. (1060294)

- - #  Vând Renault 21 He- 
vada break. fabricaţie 1988, 
60 000 km. preţ-informativ 
8 000 000, negociabil. Tel. 
095/616194. orele 18—20.

(1060327)
•  Vând casă Hunedoara,

str. Romanilor, nr. 24. Tel. 
712261. (922566)

* J /â n d  hidrofor pentrvţ 
tiz casnic. Tel. 611982.

(1060318)
•  Vând cartofi consum 20 

tone, preţ negociabil. Tel. 
642690. după ora 16.

(321264)
.-- •  Vând casă cu grădină, 
localitatea Dobra. poziţie 
centrală, drfeapta primăriei 
(vad comercial 'bun), pre
fer valută. Informaţii; Orăş- 
tie, str. Căstăului, nr. 71, 
sat Abucea, familia Tripa.

(1060285)
•  Vând apartament două

camere, str. Minerului. Re
laţii tel. 629910. (1060316)

•  Cumpăr apartament 2 
camere, exclus Micro, ofer 
două milioane. Tel. 611678.

(1060324)
•  Vând televizor Sirius

207, stare perfectă. Telefon 
614086. (1060259)

•  Cumpăr apartament 2 
camere. Deva, tel. 625622.

(1060277)
•  Vând maşină de înghe

ţată, italiană, cu două sor
timente, 'orgă electronică

.Jumbo 6“, cu clape mari. 
Informaţii 611443, 625985.

(1060292)
•  Vând apartament 4 ca

mere sau schimb cu apar
tament două camere, plus 
diferenţă. Brad tel. 655126.

(1060304)
•  Vând miere albine de

bună calitate. Călan, rela
ţii la fel. nr, 731465, între 
orele 15—20. (1060309)

•  Cumpăr apartament sau
garsonieră, ofer eventual a- 
partament central, etaj 1- 
Tel. 612908. (1060311)

•  Vând casă, curte, gră
dină, Orăştie. str. Oituz, nr. 
39, tel. 641783. (1060331)

•  Cumpăr VW Kaffer, 
talon Mercedes. Tel. 617075.

(1060332)
•  Societatea Româno-ita- 

liană „Agino-Comprest“ 
SRL Deva primeşte comenzi 
pentru autoturisme. Zilnic, 
tel. 611887, între 10—20.

(1060333)
•  Vând urgent la preţ a- 

vantajos. maşină îngheţată, 
nouă. Informaţii tel. 627391.

(1060338)
•  Vând apartament trei 

camere decomandate. Tel.
625514" sau 614984,

(1060340)
•  Vând apartament două" 

camere. Deva, tel. 622674.
/ (1060342)

•  Vând două telescoape
noi, de Arotfată). Telefon 
616023. ^  (1060343)

•  Vând (şi în rate) apar
tament 4 camere, boxă şi 
garaj, amenajări deosebite, 
zona Oituz, preţ 68 000 DM, 
Informaţii lă tel. 621115.

(1060344)
•  Vând Fiat Regată Die

sel, fabricat 1985, stare foar
te bună. Deva tel. 626462.

(1000348)
•_Vănd urgent Mercedes 

250 Diesel, fabricat 1987, 
geamuri automate, aer con
diţionat, uşi autotnâte, sta
re foarte bună. Deva tel. 
622163. (1060348)

•  Vând urgent garsonie
ră etaj 2 Geoagih Băi, preţ 
3000 000 lei. Tel. 648306, 
621566. (1060349)

•  Cumpărăm grâu, preţ
negociabil. Tel. 069242, ora 
8—Iii. (1060339)

•  Vând urgent la preţ a- 
vantajos maşină îngheţată 
nouă. Infoimatii tel. 627391.

(1060338)
•  Vând Lada 1200, alb

13 şi piese schimb, relaţii 
tel. 614825, sau 615418, după 
ora 15. (1060353)

•  Vând dormeză dfn lemn 
de nuc şi două cărucioare 
copii. Tel. 629700. (1060403)

•  Vând Ford Fiesta pen
tru piese de schimb (mo
tor, cutie viteză, punte fa
ţă şi spate). Telefon 622470.

„ , (1060402)

•  Vând garsonieră, con
fort I, eventual în’ două vă-, ■ 
te, Hunedoara, str. Cerbu
lui, 7A/17. Tel. 717435. ;

- ' -■ (922236);
■ •  Vând talon Ford combi, 
motor, sobă pe motorină, 
video * Blauj>imkt, maşină 
spălat automată. Tel. 717701. :

(922238)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) apar
tament 2 camere, decoman
date, Hunedoara, cu simi
lar Craiova. Tel. 711738.

:; V 7 (922241) ■

OFERTE DE 
SERVICII

•  Asociaţia de locatari nr.'
117 Deva angajează admi

nistrator»- TeL •
(1060315)

j  •  Caut urgent femeie-în
grijire copii. Informaţii tel. 
620083. (1060335)

•  SC Elegant Serv. SRL 
Deva angajează zidari, fa- 
ianţari. Informaţii telefon

. 620790. (1060345/346)
•  Electro Service Deva

angajează mecanici, şi tini
chigii auto. Vinde Ford Gra
nada, înmatriculat şi func
ţional. Tel. 625561 şi 614044, 
orele 8—21. (1060282)

•  Caut femeie îngrijire 
copil, la domiciliu. Hune
doara, str. G. Topârceanu, 
3/14, cartier OM. (922240)

ÎNCHIRIERI

•  Tineri familişti cău
tăm garsonieră sau aparta
ment, de închiriat.' Relaţii, 
zilnic, la tel. 625329.

(1060308)
/ • • « * • * • « • • * • •

•  Societate italiană 
caută spaţii tip vilă, ' 
pentru sedii, minimum.
4 camere (una mai spa

ţioasă), apartament, spa
ţiu mare comercial, la 
stradă, în vederea e- 
ventualei compartinjen- 
tări. Tel. 01-3212965.

(1060356)
•  Urgent doresc şă 

închiriez pentru doi 
ani sau să cumpăr ca
să, apartament, vilă 
— 3-4 camere, poziţie 
deosebită, centrală, te
lefon, cu amenajări op-' 
time (finisaje de cali
tate). Tel. Bucureşti 01/ 
6225785, 6292915, seara.

(1060354/355)
• • • • • • • • • • • • • •

DIVERSE

ţ  •  S.C. „Coratrans“ S.A. 
Deva anunţă Intenţia de 
majorare a tarifelor pentru 
serviciile prestate publicu
lui călător şi celorlalţi be
neficiari, începând cu 1 de
cembrie 1993.

•  SC Sefvp rodeam Aron 
SRL Orăştie comunică in
tenţia de majorare a tari-

'  fului la transportul de mar
fă, începând cu 1 noiembrie 
1993 si 1 deceinbrie 1993.

(1060312)
•  SC Autoparty SRL De

va comunică intenţia de 
majorare a tarifului Ia 
transportul de călători, în
cepând cu data de 1 noiem
brie 1993. . (1060313)

•  SC Orăştietrans, SA O-
răştie comunică intenţia de 
majorare a tarifelor ia 
transport de marfă şi călă
tori, începând cu 1 noiem
brie 1993 şi eu 1 decembrie 
1993. (1060314)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie ser»
viciu, pe numele Hărătău 
Vaşile, e|iberată de Side
rurgica Hunedoara. O de
clar nulă. ; 1 ; (922235)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Stuhuleţ 
Nicolae, eliberată de Si
derurgica Hunedoara. O de
clar nulă. (922237)

•  Pierdut chitanţă 20000 
lei, eliberată de SNC Mim- 
mi Galaţi, pe numele Ma- 
lea Raisa. Se declară nulă.

(1060341)

COMEMORĂRI

•  îndurerate gânduri în
soţesc trecerea celor patru 
ani de când cea care a fost 
o mîntinată soţie şi mamă

ANA TIŢU
ne-a părăsit pentru totdeau
na. Nu te vom uita nicio
dată. Familia. (1060336)

•  Cu aceeaşi nemărgini
tă durere, comemorăm şase 
săptămâni, de la incredibila 
şi prematura despărţire, de 
adoratul nostru fiu, frate 
şi nepot

MIHAI CIOBANII
Parastasul de pomenire va 
avea loc astăzi, 23 octom
brie, la Cimitirul Bejan.

(1060322)
♦  Triştă este ziua de 25 

octombrie, când se împli
neşte un an de când ihoar- 
tea nemiloasă l-a răpit din 
mijlocul nostru pe dragul 
şi' neuitatul nostru fiu, soţ 
şi tată - ' •' Ţ

, NICOLAE BOTA
din Fizeş. Chipul lui drag 
va rămâne veşnic viu în su
fletele noastre. (1060302)

•  Cu inimile , sân
gerânde de durere şi 
dor, părinţii, sora; cum- 
natul şi nepoţii amin? 
tesc că s-au scurs 3 ard 
de la nedreapta dispa
riţie a celui care a fost -/

NAGY ALEXANDRU 
care, la numai 26 de 
ani, a  închis cei m a i  
frumoşi ochi. (1060267)

•  Se împlineşte un 
an de când ne-a pără
sit pentru totdeauna cei 
oare a fost un minunat 
soţ, tată, socru şi bu
nic

AUREL GROZA
la numai 59 de ani. 
Parastasul de pomenire 
va avea loc duminică, 
24 octombrie, în loca
litatea Orăştie. Nu ta 
vom uita niciodată. Fa
milia. r ; (1060351)

MAGAZINUL PARADIS DEVA I
bdul Decebul, bl. K — parter (lângă Auto-moto) 

Vă oferă la cele mai avantajoase preţuri o 
gamă variaţă d e :

ciorapi 
lenjerie de corp 
cămăşi
pantaloni din stofă 
pentru bărbaţi 
pantofi piele pent ti 
dame ;

•  cizme piele pentru 
dame

V fuste piele
•  încălţăminte piele 

pentru copii
•  cosmetice

1» televizoare color
Unitatea vă stă la dispoziţie zilnic între • 

orele 8,30—19,00. Sâmbăta: 9—13.
(1060454)

I COOPERAŢIA7 A „DRUM NOU“
j H U N E D O A R A
! .cu sediul în strada Libertăţii, nr. 8

Anunţă scoaterea la licitaţie ă spaţiului, 
de producţie în suprafaţă de 480 mp., situat In J 
bdul Dacia, nr. 16.

Licitaţia va avea loc in :
. — Faza I — 9 noiembrie 1993, ora 10 

— Faza a Ii-a — 16 noiembrie 1993, ora 
10,

Relaţii suplimentare la telefonul 095! 
71 61 93. (1060452)

QUASAR ELECTRO S.R.L. 
D E V A

Bdul Decebal, bl. R parter 
Telefoane 6112 61, 6149 83 

VA OFERĂ :
•  Frigidere 2401
•  Lăzi frigorifice 160 1, 1201
•  TV color Mcgavision, Goldstar
•  Calculatoare de birou
•  Faxuri Panasonic, Sharp, Samsung
•  Executăm reclame luminoase.

(922140)

r .a .t;p . d e v a
: Anunţă publicul călător că, în baza sen

tinţei de evacuare nr. 4332/1993, a Judecătoriei 
Deva, începând cu data de 1. XI. 1993, Dispe
ceratul şi Casieria din fiara C.F.lt. Deva vor 
funcţiona la sediul R.A.TJP. Deva, din strada. 
Depozitelor, nr. 2, telefon 621832.

(922147)

R.A.G.C.L. CĂLAN
Anunţă intenţia de majorare a pretorilor 

şi tarifelor la următoarele prestări vde servicii: 
apă» canal, gutloi, transport urban de călători, 
cheltuieli de distribuţie la termoficare, ca ur
mare a majorării preţurilor la motorină şi 
materiale de întreţinere.

1

t
!

Doriţi o aprovizionare promptă, cu produse 
de calitate superioară, la preţuri rezonabile ? A- 
dresaţi-vă ca Încredere Ia cunoscuta firmă

S.G. CRĂCIUN 4 COMP S.N.G. ,
COMPLEX „BACHUS“

Piaţa Unirii, nr. 4 DEVA 
„ care vă pune la dispoziţie un bogat sorti

ment de produse printre carer ; o ]

DIN IMPORT (BELGIA) en* gros la  cel mat 
ieftin p re ţ tfin ţa râ  — 3000  lei m p p lus TVA.

•  MOBILIER pentru sufragerii biblio
teci, vitrine, colţare. Se pot comanda şi alte 
piese pentru sufragerii.

•  BERE DIN ANGLIA de calitafe extra, 
Ia cutii de 440 gr.
/ •  Făină albă (import) Ungaria —  385 le i
kg; •  paste făinoase (import) —- 926 le! kg; •  
gris (import) — 581 ieFkg; •  PEPSI COLA t» 
cutie de 330 gr — 220 lei. La toate aceste pro
duse alimentare &e adaugă TVA.
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