
In perioada iulie—septembrie 1993, reda t a  zia
rului „Cuvântul liber" Deva împreună cu Direcţia 
de Poştă Hunedoara—Deva a organizat un concurs 
cu premii intre diriginţii dc oficii poştale şi între 
factorii poştali din judeţ, .principalul criteriu fiind 
numărul de abonamente' contractate îft 'perioada res
pectivă la cotidianul nostru. ■,,** ,

In urma clasificării efectuate împreună cu 
Direcţia de Poştă, pe primele trei locuri s-âu 
situat :

DIRIGINŢI :
locul I — Măria Cordoş, Oficiul poştal 

Sarniizegetusa;
locul II — Ioan Suciu — O ficiul poştal 

Zani ;
locul III — Florin G ostian, Oficiul poştal 

Simeria.
FACTORI POŞTALI (mediul urban) s 
locul I —  Rodica Ştef —  S im eria ; 
locul II —  Olga Bău, B ra d ; 
locul III — Fica Cugercan, Orăştie. 
FACTORI POŞTALI (mediul ru ra l): 
locul I —  Dumitru Iovănesc, Sarmizegetu- 

sa şi Ioan Nistor, Zam ;

w

locul II —  Ioan Ştef, Balşa şi Dorina Ti.su,
Baia de Cri.ş ;

locul III —  Mariana Şui^gă* Dobra şi Ro-*' 
jtrus Ţie, Brănişea.

Rezultate pozitive au înregistrat - în perioada 
desfăşurării concursului nostru cu premii (lunUe iu
lie—septembrie 1993) şi oficiile poştale din comu
nele Gurasada şi Ţopliţa, din oraşele Haţeg şi Că- 
lan, alţi factori poştali din Geoagiu-Băi, Upirea, Bu- 
cureşcl, Boşorod ş.a.

Ii felicităm pe câştigători, le mulţumim tuturor 
factorilor poştali; din judeţ care au mereu in tolbă 
şi la inimă ziarul „Cuvântul liber" Deva şi îi aş
teptăm iă un nou concurs cu premii mal substan
ţiale.

ABONAMENTUL LA „CUVÂNTUL LI
BER" — UN INSTRUMENT INDISPENSABIL 
AL FIECĂRUI OM CARE VREA SA FIE 
PERMANENT BINE INFORMAT 1 *

Po câştigătorii mai sus menţionaţi îi invităm la 
sediul redacţiei noastre din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr, 35, , fn data de miercuri, 10 noiembrie 1993, ora 
12, pentru a-şi ridica premiile (locul I — câte 20 000 
de lei, locul n  —« câte 13 000 de Iei, locul III — câte 
10 000 de Iei). Costul transportului il suportă redac
ţia. ?;•

Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil

Sărbătoare închinată 
îngerilor avem una sin
gură pe an, în ziua de 8 
noiembrie în care prăz- 
nuim pe Sfinţii Arhan
gheli Mihail $i Gavriil, 
împreună cu soborul tu
turor îngerilor. Dintre toţi 
Sfinţii Părinţi cel mai 
bine vorbeşte despre în
geri sfântul Dionîsie Areo- 
pagitul, ucenicul Sfântu
lui Apostol Pavel. El spu
ne că tngetii se împart 
in nouă cete, fiecare a- 
vând numele şi misiu
nea sa. Cetele îngereşti 
sunt împărţite în trei ie
rarhii sau grupe şi a- 
num e: ierarhia,cea mai 
de sus, mai aproape de 
Prea Sfânta Treime, este 
formată din SERAFIMI, 
HERUVIMI şi TRONURI. 
Ei stau in jurul tronului 
lui Dumnezeu, inconju. 
roţi în văpaie de foc şi 
fac cunoscută voia Lui în
gerilor de mai jos. Ierar
hia de mijloc este for
mată din DOMNII PU
TERII şi STĂPÂNII, cum 
îi numeşte şi Sf. Apostol 
Pavel, vasul cel ales al 
lui Hristos. Ei domnesc 
peste îngerii de mai jos 
şi stăpânesc puterile ia
dului şi întreg universul. 
Ierarhia cea mai de jos 
este formată din ÎNCE
PĂTORII, ARHANGHELI 
şi ÎNGERI. Aceştip sunt 
cei mai aproape dc 0a. 
meni, cărora le fac cu. 
noscută voia lut Dumne
zeu şiH ajută să scape de 
necazuri, de îngerii răi, dc 
ispitele şi amăgirile dia

volilori Aflăm aceasta din. 
Sfânta Scriptură despre 
intervenţiile îngerilor in 
viaţa neamului omenesc 
şi anume : Îngerii l-au iz- - 
băvit pe Lot din Sodoma; 
„trigeriî, din mila lui 
Dumnezeu, vin către el, 
l-au apucat de mână pe 
el şi pe femeia lui...- şi 
Lau scos afară;.'' (Face. ‘ 
re XIX, 16-17), iar un 
alt înger ti opreşte pe A- 
vraam să-şi jertfească fiul, 
zicdndu-i: „Âvraame, Â- 
vraame... să nu-ţi ridici 
mâna asupra copilului tău, 
şi să nu-i faci - nici un 
rău■  (Facere 22, 11.12).

In Noul Testament misiu
nea îngerilor devine deo
sebit de importantă pen
tru neamul omenesc. Nu
meroase sunt bisericile cu 
hramul Sfinţilor Arhan
gheli, numeroşi sunt şi 
Credincioşii care le poar
tă nurţiele. La botez fie. 
care primeşte de la Dum
nezeu un înger care nu. 
mără paşii noştri spre 
biserică, spre rugăciune,’ 
spre cel sărac, spre Cel 
lipsit, spre tot lucrul , cel 
bun şi plăcut lui Dumne
zeu: Să mulţumim, aşadar 
tui Dumnezeu Care ne-a 
dat înger de pace, credin
cios îndreptător; păzitor 
sufletelor şi trupurilor 
noastre, pe care să-l ru
găm: „Sfinte îngere, pă. 
zitorul vieţii mele, roa.  
gă-te lui Dumnezeu pen
tru mine păcătosul".
Preot ARSENIE CRIŞAN, 

Deva
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ZI
S-a instituit ca metodă 

de lucru a guvernului cu 
organele executive din ju
deţe — teleconferinţa. Ni
mic nou. Au mai utilizat-o 
şi alţii. Important este să 
folosească îâ ceva.

Am .participat la dialo
gul din această săptămână 
al guvernului eu prefecţii. 
Dominante în dialog au 
fost problemele agriculturii 
— stadiul însămânţărilor 
şi arăturilor de toamnă, 
recoltarea şi atragerea la 
fondul do stat a produse
lor agricole, contractarea 
■producţiei anului viitor, 
eliberarea titlurilor de pro
prietate asupra pământului 
şi altele, apreciate de pri
mul ministru că nu au d a t. 
prea multe motive de op
timism. In 'subsidiar am 
consemnat cu mândrie de 
localnic că judeţul nostru 
nu a fost admonestat în 
legătură cu nici una din 
aceste probleme.

Ca preocupări „la zi“ ale

"executivului s-au mai pus 
în evidenţă : . .. .. .

— Aprovizionarea popu
laţiei cu produse alimen
tare pe tifnpul iern ii; con
stituirea stocurilor de iar
nă • pentru producţia de

; energie electrică şi termi
că, de combustibil ’ pentru 
populaţie şl-nevoile induş- 

: triei ;
— Măsurile de protecţie 

socială adoptate în ultimele 
zile de guvern şi modali
tăţile de a fi aplicate fără 
sincope.

Toate bune ; adică nu 
tocţnai; bune, pentru câ pe 
întregul circuit ăl soluţio- 
nării problemelor intervin 
Voliiie specifice ale tranzi
ţiei sau bolile cronice ăla 
societăţii româneşti. /  . 1

Recoltă de grâu şi de 
porumb, de fructe şi le
gume ne-a dat Dumnezeu 
mai multă ca în alţi ani 
postrevoluţionari. Cu ce 
resurse să fie atrasă însă 
la fondul de stat ? Blo
cajul financiar ca şi pre

ţurile de achiziţie ; nesti- 
mulative împiedică acest 
lucru. Ba mai mult, el 
aVuncă o umbră d.e nesi-‘

ION CIOCLEI 

(Continuare in pag. a 2-a)

IN ZIARUL 
DE ASTAZI: 

Caleidoscop 
duminical'
Din lumea 
largă
Săptămâna TV

Jlo. di lâftlâmâjtâ

Nostalgie ? Strada Nicolae lorga, din Deva, încă 
mai poartă Vechea denumire de. 7 Noiembrie. Cine schim
bă tăbliţele indicatoare? Nu de alta, dar mâine este. 
chiar... 7 noiembrie! Foto PAVEL LAZA

„DIN TOATA INIMA"

In zilele de 6-7 noiem
brie a.c., la căminele cul
turale din Iiia şi Boşorod 
se desfăşoară Festivalul jn- 
terjudeţean al poeţilor popu
lari „Din toată inima", aflat 
la â XVII-a ediţie, organizat 
de Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură şi Centrul 
Judeţean al Creaţiei Popu
lare. Vor fi prezenţi poeţi 
populari din judeţele Arad, 
Argeş, Bihor, Botoşani, Ca- 
raş-Severin, Galaţi, Gorj, 
Mureş, Neamţ,* Prahova, 
Suceava, Sibiu, Timiş, Vâl
cea, Hunedoara. Sâmbăta, 
6 noiembrie, ora 19, la Că
minul Cultural Ilia şi du
minică, 7 noiembrie, ‘ ora 
17, . la Căminul Cultural 
Boşorod, se organizează ex
poziţii da artă populară şi 
carte beletristică, recitaluri 
de poezie, precum şi lan
sarea 'cărţii poetului poţrn-' 
iar Ioan Buştca; „Cântul 
dorurilor mele". La mani
festarea poeţilor populari 
vor participa cunoscutele 
soliste dp muzică populară 
Mariana Anghel, Ana Ban- 
ciu şi Mariana Deac. Pre-

G  SE POT FACE ABONA
MENTE. Personalul de speciali
tate din cadrul Serviciului Ex
ploatare Poştă.Presă al Direcţiei 
de Poştă Hunedoara—Deva a în
ceput contractarea de abonamen
te pe anul 1994 la ziarul „Cuvân
tul liber*, la alte publicaţii lo
cale şi centrale. Cine se gră
beşte prinde urî, abonament Ief
tin la „Cuvântul liber“ Deva i 
până la 1 ianuarie 1994 — numai 
450 de lei pe lună plus taxele 
poştale. Un om ce se vrea zilnic

bine, informat are nevoie' de zia
rul judeţean. (D. G.).

© PEPINIERA DIN ORĂŞ. 
ŢIE pune tn această toamnă la 
dispoziţia populaţiei un bogat 
sortiment de puteţi de pomi fruc. 
tiferi şl ornamentali t peste 15 
soiuri de măr, multe soiuri de 
prun, păr, piersic, cais, cireş, vi
şin, gutui, nuc, precum şi tran
dafiri, arbori ornamentali. Po
mii se livrează zilnic, intre orele 
7,30—15,30. (S. C.).

O  ÎNTÂLNIREA DE JOI, ORA 
10. In raporturile dintre RAGCL 
Deva şi beneficiarii serviciilor 
sale — asociaţiile dc locatari — 
s-a statornicit o modalitate de

comunicare foarte practică: în
tâlnirea de joi, la ora 10. Săp
tămânal, în această zi, la această 
oră, un membru al comitetului, 
director al regiei împreună cu 
şefii compartimentelor funcţiona, 
le, ale sale ii aşteaptă la întâi, 
ntre pe preşedinţii de asociaţii 
sau pe administratorii care au 
ceva de comunicat prestatorului 
de servicii. (I. C ).

0  LEGALITATE. Formaţiu
nile de evidenţa populaţiei din 
cadrul Inspectoratului judeţean 
de poliţie au pus în legalitate 
în acest an 3849 de cetăţeni ale 
căror buletine de identitate au 
expirat, 2436 cu pierderi şi 1091 
cu ele deteriorate. De asemenea,

ţinui număr de 3328 de persoane 
li s-au eliberat adeverinţe de i- 
dentitate, vize de reşedinţă au 
primit 11 028, \iar in 14 289 de 
cazuri s-a aplicat cea de a doua 
fotografie. (V. N.).

0  CERCETAŢI. Organele de 
poliţie din judeţ au cercetat in 
acest an pentru săvârşirea de 
infracţiuni 327 de recidlvişti şi 
279 minori. Aceştia au' fost de
feriţi justiţiei pentru a răspunde 
penal. (V. N.).

zintă prof. Marcel Lapleş. 
(M.B.).
„MISTER LA CARITAS"
Duminică, 7 XI 1993, o- 

rele 17, ia Sală Sporturi
lor din Deva va avea loc 

' un mare spectacol „Mister 
la Cari tas", unde, pe lân
gă cunoscutul actor Florin 
Piersic, vor evolua Florin 
Piersic junjor, Gabriel Co- 
tabiţă, Nicu Constantin, 
Puiu Călinescu, Gâbriel 
Dorobanţu ş.a. (P. L.)«.

DERBY-UL ETAPEI,
LA CERTEJ 

• Duminică, la Certei « are 
loc derby-ul etapei a Xll-a 
din Divizia C la fotbal, în 
care Minerul, locul doi în 
ciâsâmenf,' îl întâlneşte pe 
lider. Minerul Ghelarl, a- 
flat doar cu un punct avans 
de gazde şi cu două faţă 
de a treia clasată. Mureşul 
Deva. Gazdele pornesc fa
vorite în această partidă, 
dar şi oaspeţii âu şansa 
lor. Să nu uităm că, până 
acum, m inerii. din Ghelarl 
âu obţinut 3 victorii In 
deplasare — una la masa 
verde cu Constrictorul Hu
nedoara şi un egal la  Vic- 

-toria Călan. Şi spectato
rii, iubitori ai fotbalului 
din Brad, Orăştie, Haţeg, 
Hunedoara şi Telftic, au 
prilejul să-şi vadă favori
ţii la lucru. Cu excepţia 
Cerpei Cristur, care aş
teaptă vizita Mureşului De
va, gazdele au toate şan
sele pentru victorie. (S.C.).

S P

0  Fericiţi cei săraci

convinşi că doar ei de-* 
£ ţin adevărul. |



Consiliul Naţional Român din Deva
Se împlinesc".78 de ani 

de la Înfiinţarea Consiliu
lui Naţional Român din 
Deva fi a Gărzii Naţionale 
Române din Deva, organe 
locale ale noii puteri ro
mâneşti, care se năştea a- 
tunci in Transilvania, De
spre acestea, care In ace- 
laţi timp au constituit or
gane locale pregătitoare si 
premergătoare Marii Adu
nări Naţionale de la Alba 
Iulie din 1 Decembrie 1918, 
precum fi despre eveni
mentele acelor timpuri, lu
mea de astăzi ştie foarte 
puţin sau aproape deloc.

Conducerea -Partidului 
Naţional Român din Ardeal 
şi Ungaria, simţind că se 
apropie sfârşitul primului 
război mondial, s-a În
trunit la- Oradea In 12 
oct. 1918 şi a hotărât să 
declare independenţa ro
mânilor. Intr-o declaraţie 
scrisă arăta că românii 
din Ardeal şi Ungaria nu 
?nai recunosc dreptul par
lamentului maghiar şi al 
guvernului maghiar ,de la 
budapesta de a-i reprezen
ta, deoarece în baza drep
tului de autodeterminare 
ia popoarelor, aceştia îşi 
vor hotărî viitorul cât de 
curând. Pentru deplina va
labilitate a declaraţiei a- 
mlntite, aceasta a fost ci
tită fn ziua de 18 oct. T918 
în parlamentul maghiar de- 
la Budapesta, de către de
putatul român dr. Alexan
dru Vaîda Voievod.

Curând însă după aces
tea a izbucnit revoluţia în 
Ungaria, iar românii şi-au 
format In ziua de 30 oct

1918 la Budapesta Consi
liul Naţional Român Cen
tral* «are fn câteva zile 
şi-a mutat sediul la Arad, 
de unde a Început munca 
de organizare a indepen
denţei şi a Marii Adunări 
Naţionale pe tot cuprinsul 
Transilvaniei Ca urmare, 
românii din Deva se Întru
nesc în 7 nov, 1918 la Ca-

F IL E
DE ISTORIE

tedralâ „Sf. Nicolae" din 
Deva si hotărăsc Înfiinţarea 
Consiliului Naţional Ro
mân din Deva, precum şl a 
Gărzii Naţionale, sub pre- 
şedenţia protopopului or
todox, dr. Ioari Dobre 
(1875—1928). Consiliul s-a 
compus din 42 de membri 
aleşi din toate categoriile 
sociale ale oraşului Acti
vitatea a început cu pre
luarea Primăriei Deva şi 
cu controlul şi paza asu
pra staţiei de cale ferată, 
precum şi cu organizarea 
pazei şi liniştii publice fii 
oraş. A urmat, apoi, In 
toate satele Înfiinţarea de 
consUii şi gărzi naţionale, 
preluarea primăriilor co
munale şi dezarmarea pos
turilor de jandarmi unguri.

A organizat, apoi. pe 
ziua de 27 nov. 1918, în 
Catedrala Ortodoxă „Sf. 
Nicolae" din Deva, adu
narea cercului electoral a} 
Devei, tn care au fost 
aleşi delegaţii acestuia la 
Marea Adunare Naţională 
de la Alba folia din 1 De

cembrie 1918. De aseme
nea, acest consiliu a or
ganizat o mare adunate a 
românilor din Deva, care 
nu au plecat la Alba Iuiia, 
pe" ziua de 1 dec. 1918. tot 
în Catedrala „Sf. Nicolae" 
din Deva, unde In unani
mitate şi cu un puternic 
entuziasm au hotărât uni
rea lor cu România. Con
siliul Naţional Român din 
Deva a funcţionat până la 
30 iunie 1919, timp în care 
a dezvoltat o rodnică şi 
multiplă activitate^ dfindu- 
şi concursul la preluarea 
administraţiei de stat şi 
judeţ, prin instalarea pri
mului prefect român al ju
deţului Hunedoara, la 9 ia
nuarie 1919, apoi la pre
luarea justiţiei din acest 
judeţ la 13 martie 1919, 
precum şf la toate acţiu
nile necesare ale timpului. 
Pentru cunoaşterea mai 
detaliată a evenimentelor 
descrise mal *US se poate 
consulta lucrarea mea: 
Consiliul Naţional Român 
din Deva (1918—1919). De
va, 1981, cu 112 pagini şi 
53 fotografii Lucrarea a 
rămas în manuscris si se 
găseşte Ia Arhivele Statu
lui şi Muzeul Judeţean din 
Deva, la Muzeul Unirii 
din Alba Iulia şi la (Bi
blioteca Academiei Româ
ne din Bucureşti. Această 
lucrare merită a fi publi
cată, dar eu nu am re
surse, financiare pentru ►  
ceasta. •

Dr.
VICTOR I. $UIAGA, 

Deva

SAMBATA,
8 NOIEMBRIE

•  Au trecut 309 zile din 
acest an ; au mai rimas 
39;

a MS 2, Sui născut AU
REL VLA1CU, pionier ai 
aviaţiei româneşti şi mon
diale.

•  1893. A  murit PIOTR 
JLJCi CEA1KOVSKI (n. 
1840), compoettor tus. A 
compus simfonii, uverturi, 
concerte instrumentale, o* 
pere (.JEvgheni Oneghin",

„Dama de pică"), -băiete 
(„Lacul lebedelor", „Fru
moasa din pădurea ador
m it A", ^Spărgătorul de 
n u c i m u z i c i  de came
ră, instrum entali şi vo. 
cală.

•  1910. A murit GEOR- 
QE PANU (n. 1848), me. 
morialtst al Junimii,

DUMINICA,
7 NOIEMBRIE

e Au trecut 310 ztle din 
an; au mai rămas 55,

•  1848. S-a născut, 1a 
Ibăneşti (jud. Mureş), 
NICOLAE PETRA PE. 
TRESCU (m. 1923), scrii
tor şi publicist.

•  1872. Sux născut ION

AUREL CANDREA fm . 
1950), lingvist şi filolog i

m 1913. s-a  născut AL- 
BBRT CAMUS (m. 1900), 
scriitor şi gânditor, re
prezentant al existenţia
lismului francez. Premiul 
Nobel (1957).

LUNI, 8 NOIEMBRIE
•  Au trecut S tl zile  din 

acest an i  au mai ră
mas 54;

• e Sf. Arhangheli Mifiail 
şi Gavrll.

e 1928. Sui născut DU. 
M l t m  MWU, crttte şi 
Istoric Uterae. A  
monografii despre 
ei, Btaga, CăUnescu şa.

E x e c u t iv u l—p r e o c u p ă r i la  z i

SĂ P T Ă M Â N Ă  8— 14 NOIEM BRIE

BERBECUL
Duminică, 7 noiembrie: Nu permiteţi 

altora ingerinţe In planurile dv. Dacă veţi 
avea succes, va fi meritul dv. Săptămâ
na viitoare; Trăiri emoţionale; nu vă ju
caţi cu răbdarea partenerului. La slujbă 
— mare fierbere. E bine *ă nu staţi In 
calea gălăgioşilor. Miercuri, o zi bună 
pentru « licitarea creditului, împrumutu
lui dacă Intenţionaţi aşa ceva. Neînţele
gere în familie dintr-un motiv banal; e 
bine să vă menţineţi echilibrul. Vineri— 
configuraţia astrelor are o influenţă deo
sebită asupra veniturilor Şi câştigurilor.

TAURUL
Mâine: ZI liniştită, dar poate lua a 

întorsătură dramatică fiindcă partenerul 
dv: este foarte supărat de ceva. Preîntâm
pinaţi neînţelegerile. Săptămâna viitoare: 
Periţi-vă de judecăţi pripite. Veţi în
tâmpina greutăţi în a cădea de acord cu 
alţii. In domeniul carierei, al afacerilor 
va fi totul bine. Joi,, reflecţii. adinei în 
problemele financiare; greutăţi şl obsta
cole. In ziua următoare tn viaţa de fa
milie vâ reveni armonia. Sâmbătă, ten
siunea car« pluteşte In atmosferă vâ poa
te influenţa negativ, căsnicia şi relaţiile cu 
colaboratorii.

GEM ENI!

(Urmare <H» pag- ii

gurenţă fi asupra acţiunii 
de contractare a recoltei 
de anul viitor. Ş l astfel 
blocajul financiar fl de- 
capita Uzarea societăţilor 
comerciale lovesc în pâi
nea noastră cea de toate 
zilele; şi nu numai tn 
pâine căci au mult de su
ferit producătorii de nu
treţuri concentrate şi im -' 
plicit zootehnia.

Intervenţia introductivă a

dluj Văcăroiu a fost di
versă şi mai pe larg decât 
o putem prezenta noi pe 
acest spaţiu tipografic, dar 
două remarci nu putem sâ 
nu le redăm „crude" pen
tru adevărul Îngrijorător 
pe care-1 conţin.

Spunea dl prlm-mînistru: 
„Dacă e să judecăm după 
motorina pe care am asi
gurat-o în campania de 
toamnă, pentru agricultu
ră, s-ar fi putut însămânţa 
15 milioane de hectare, nu 
3 milioane. Unde este mo

torina dacă toate Judeţele 
încă o mal cer pentru a- 
ceastft campanie 7*. R tteţ. 
Unde o fi motorina*
diriguitorii aprovizionării
cu carburanţi *1 «1 «97*» 
culturii ?

Şi mal zicea primul mi
nistru : „Vâ mal rog ca 
datele pe care le comuni
caţi la guvern sâ reflecte
întocmai realitatea om
teren 1“ ; ceea ce înseamnă 
că încă se mai practică 
cosmetizarea realităţii.

PIAŢA FO IŢEI DE MUNCA MESERIE LOCURI

Muncitori necalificaţi 15
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MESERIE LOCURI MESERIE LOCURI

Măcelar 
Mecanic auto 
Ospătari : 
Slefuitor-lac

1
4

14

Strungari s
Bobinatori 4 Frigotehnişti â::- Strungari lemn 2
Bucătari ■' 4 Ing. electromecanic 1 Sudor 1
Contabili 5 Ing. energetici 2 Tâmplari 46
Contabil şef 1 Ing. electronist 1 Tehnician 1
Croitori 126 Ing. mecanic 1 Translator '  1
Dansatori 29 Ing. preL lemn 1 Tricoteuri 10
Dulgheri 24 Ing. sistem 2 Vânzători carte 28
Electricieni 2 Insp. spec. ec. 9 Zidari 23
Faianţari 8 Instalatori 3 Zugravi fi
Fochişti 3 Jurisconsulţi 4 * Date comunicate de Di-
Forjor 1 Lucrători gestionari ■ : ». lecţia Muncii şl Protecţiei
Frezor i Lăcătuşi 3 Sociale Hunedoara—Deva,

$ Veţi rezolva multe lucruri. 
Puteţi concretiza călătoria de sărbători. 
Săptămâna viitoare: o problemă perso
nală vă poate enerva. VA aşteaptă/ «sţi-ţi, 
o discuţie, cu un expert fntr-o problemă 
foarte importantă; strădulţi-vă să vă în
ţelegeţi. Potoliţi-vă pofta de a  cheltui 
bani Veţi da dovada de abilitate, veţi 
acorda atenţie stării dv. fizice. Joi, e 
bine să încheiaţi până seara tot ce aţi ln- 
ceput pentru ca apoi să 'v ă  ocupaţi de 
problemele personale. Vineri dimineaţa 
Începe Intr-o bună dispoziţie, dar în cu
rând se va dovedi că nimic nu lese cum 
aţi do ri; vă veţi stârni animozităţi, in
diferent dacă aveţi ori nu dreptate. La 
sfârşitul săptămânii — succese fn trebu
rile profesionale.

RACUL
Mâine: Ştiţi să vă acomodaţi cu 

alţii şi reacţionaţi rapid pentru a benefi
cia de ocaziile ivite. Săptămâna viitoare: 
Străduiţi-vă să păstraţi taina în probleme
le particulare. Marţi, o zi ratată, planu
rile dv. se vor nărui din cauza absenţei 
unei persoane importante. Urmează o zi 
te  care problemele particulare încep să la 
o tumurâ favorabilă Jo i o zi fantastică 
fin privinţa prietenilor, familiei, călătorii
lor în interes de serviciu şi a evoluţiei 
m e i  noi idile. Nu veţi observa că dne- 
’te  vâ sapă, nu permiteţi concurentului sâ 
fie mai abll decât dv. Sâmbătă, populari
tatea dv. este uriaşă, aveţi destulă ener
gie sâ vă fsceţi reclamă.

LEUL
Mâine: Nevoia de extravaganţă re

vin* ou toată forţa, se anunţă o după- 
amlaaâ reuşită. Săptămâna viitoare: 
luni, toţi se vor comporta cu dv. provo
cator î fiţi pregătit -de confruntare. Veţi 
descifra o enigmă. Neînţelegerile din ziua 
precedentă se răsfrâng In chestiunile fi
nanciare, ceea ce poate influenţa nefa
vorabil relaţiile de prietenie. Miercuri vâ 
apucaţi de lucru cu entuziasm, fără a 
lua în seamă piedicile. Urmează un dram 
de noroc In problemele profesionale. Dv 
şl familia nu vă înţelegeţi în multe pri
vinţe ; evitaţi schimbul ostil de păreri. 
La sfârşitul săptămânii, acţiunile finan
ciare sunt în consens cu tendinţele zilei. 
Nu vă aşteptaţi la colaborare şi înţelegere 
din partea persoanelor apropiate şi a fa
miliei.

FECIOARA
Mâine: Zi prielnică vieţii de societa

te ; evitaţi neînţelegerile eu un prieten pe 
tema banilor. Nu-f -exclus să vă îndră
gostiţi Ia prima vedere. Săptămâna vii
toare: Sunteţi intr-o excelentă formă fi
zică şi psihică; vâ puteţi aştepta la evo
luţia unei idile. Aveţi idei bune privind 
efieientizarea muncii, dar nu reuşiţi să 
le puneţi în practică. Miercuri, zi cu ghi
nion ; fiţi prudent, nu provocaţi desti
nul. Aveţi în continuare id e i, excelen
te, singura problemă fiind cum să le 
transpuneţi In viaţă. Concepţiile dv. de
spre finanţe se vor deosebi de cele ale 
soţului sau partenerului.

BALANŢA
Mâine: Ziua poate fi reuşită, excep

tând conflictul cu soţul sau prietenul ţ 
veşti bune, de natură financiară. Sâp-

de ̂

tămâna viitoare: Trebute să aveţl încre
dere tn forţele şi cunoştinţele proprii ; o 
dupS-amiază de luni romantică. Marţ] veţi 
avansa in planurile personale şi veţi face 
o bună impresie asupra celor ale căror 
opinii vă interesează. Veţi avea probleme 
cu terminarea In termen a lucrării în
credinţate din cauza obligaţiilor casnice. 
Munca profesională poate să vă aducă: 
dezamăgiri, stresuri. Joi veţi face O bună 
impresie asupra persoanelor potrivite şi; 
veţi câştiga fondurile pentru realizarea u -; 
nui proiect. Veţi pune, vineri, accent pe 
muncă şi afaceri; bună dispoziţie de-a 
lungul zilei. Sâmbătă, veţi fj remarcat şi. 
vi se vor aprecia eforturile de către, co
laboratori. "

SCORPIONUL
Mâine: Combateţi tentaţiile specula-, 

tive şi întreprinderile riscante. S*nt!mâ-: 
na viitoare: Puteţi fi pus în f!" < nevoii; 
de a lua o hotărâre intr-o problemă edu-1 
cativă sau in legătură cu o călătorie în ; 
chestiuni familiale. Marţi, strădaniile dv. 
vor fi observate şi apreciate la justa va
loare, totuşi nu supraapreciaţi noile posl- : 
bilităţi legate de cariera dv. profesională. 
Urmează o zi potrivită spre a vâ face pu- r 
blice intenţiile în realizarea unui scop; o 
schimbare spectaculoasă a stilului de via- I 
ţfi pentru mulţi scorpioni. Joi ia amploa- 1 
re înclinaţia dv. spre extravaganţă. Veţi ] 
aplica un proiect în domeniul casnic sau i 
veţi finaliza o tranzacţie imobiliară : În- j 
tâlniri cu prieteni şi cunoscuţi. Sâmbâ- | 
tă, serviciul pe care vW face cineva vă i 
poate aduce importante^ Şunte de bani. j

SĂGETĂTORUL
. Mâine : Personalitatea dv., plină 

farmec, va ieşi puternic în evidenţă şi 
vă va spori popularitatea în societate. ! 
Săptămâna viitoare : Surplusul de energie1: 
şi,puternicul dv, magnetism vor face să 5 
treziţi mbltă simpatie. Marţi, planificarea j 
unei călătorii de sărbători. Puteţi îndepăr-'  
ta  un prieten, adoptând o poziţie cate- j 
gorică in problema banilor. Dacă vă lip- j 
seşte hotărârea, puteţi pierde sau aştepta 
recuperarea banilor. Nu sunteţi dispus 
pentru cumpărăturile de sărbători, dar 
mobilizaţi-vă, nu aşteptaţi până nu mai i 
aveţi ce alege. Vineri, multe probleme 3 
de rezolvat, dar nu vă organizaţi bine  ̂
timpul.. La serviciu, tensiunile vor spori; 
va trebui multă chibzuinţă. E bine sâ ! 
reuşiţi o apreciere realistă a, lucrurilor, < 
s i  ţineţi seama de sfaturile practice a le '  
unei persoane...

. CAPRICORNUL
Mâine: Sunteţi într-o formă excep- I 

ţionalâ- Dispoziţia combativă şi spiritul j 
de aventură au pus stăpânire Pe dv. Veţi < 
călători Săptămâna Viitoare: Perspec- i 
tive distractive care: vă vor oferi avânta- j 
je. M arţi se limitează posibilitatea a- j 
vansării sau a unor investiţii financiare. I 
E bine să vă ţineţi departe de problemele j 
altora. Joi , vă parvin veşti bune vizând i 
o afacere sau un proiect profesional Ur- • 
mează ocazii pentru întâlniri Cu oameni j 
capabili să vă ofere un loc de muncă j 
mai bun; elaboraţi deci strategia şi pla- 
nul corespunzătoare. Sfârşitul de săp- 
tăm ânt — favorabil sănătăţii şi treburi- ! 
lor casnice* dar şi afacerilor. Fiţi atent' 
în relaţiile cu partenerul dv.

VĂRSĂTORUL
v Mâine: înţelegerea pe care o veţi in- ! 

cheia ar putea influenţa multe din viitoa
rele dv. acţiuni; cântăriţi bine toate a r - ; 
gumentele pro şi contra. Săptămâna Vii- - 
toare: Contaţi luni pe o zf creatoare ş i : 
gândiţi-vâ la călătorii, la rezolvarea unei ! 
probleme personale' supărătoare. Furtu- 1 
na cu colaboratorii poate stimula ideile şi :l 
metodele de acţiune. Miercuri veţi viza ’ 
cooperarea; anturajul dv. vâ va ajuta eu ‘ 
sfatul in caz de nevoie. Sunt posibile ve
nituri substanţiale. Vă puteţi aştepta la 
evenimente favorabile — un avans In mun- 
că şi o îmbunătăţire în cuplul dv. senti
mental. La sfârşitul perioadei, se reco-j 
mandă relaţii apropiate atât in probleme- , 
le personale cât si in  cele de serviciu,

PEŞTII
Mâine: Cea mai importantă va fi 

iubirea; vă veţi apropia efectiv de parte
nerii dv. Săptămână viitoare: Se profi-j 
lează posibilitatea unei deplasări in interes I 
de serviciu; nu contaţi pe ajutonil cuiva | 
apropiat. Marţi a sosit clipa pentru re- j 
zoi va rea unei probleme mai vechi; veţi î 
face o nouă cunoştinţă. Miercuri, nu în- I 
cercaţi o poziţie tranşantă în probleme de I 
serviciu; acordaţi mai multă atenţie mun- j 
c il $tlri uimitoare despre cineva din an-; 
turajul dv. Sunteţi pbservat de cineva de I 
care depinde avansarea dv„ recoman- j 
dă o creştere a  activităţii profesionale. I 
Vineri, ziua începe plăcut. Nu vă etalaţi f 
excelenta dispoziţie, pentru ca un rău
tăcios să nu v-o strice. Sâmbătă, premisa] 
unei zile reuşite. Se va contura perspec-! 
ti va unei călătorii atractive, Relaţiile dej
societate, foarte bune.



jfll CEA DIN DREAPTA

c n L E i s o s c e p D a rH 3R 3C « L

; ; PŢI-

Desen de CONSTANTIN GAVBILA

ORIZONTAL s 1) Stridenţele 
interpretări superficiale; 3) Tip op
căzut tn dizgraţie —. Atribut al mii,___
tn dorul le lil; 3) Monstru marin, cu col- 

X  ţll ascuţiţi — Aprobare verbală obţinută

cu cântec; 4) Suportă bătaia din politeţa 
— Aripă da lemn stropită de valuri; B) 
Iniţiala cu efeot contradictoriu I — „Su-

r >star" distribuit tn filme de groază) 
Atins pa la gene — Schimbător de di*, 
recţie; 7) Purtătorul tăcut al prestânţal 

noastre — Ascultător fidel al muzicii da 
cameră: 8) Ritmuri oe-adue aşteptarea 
— Evidenţiată cu toata scăpările sale; 
9) Amprenta personalităţii, lăsată posta* 
rităţii — Vin,., la o cură da aer ; 10)
Bucuria calmă pe fond de albastru pur, 
• VERTICAL: 1) Aspru la Înfăţişare | 

2) Externate de ia un tratament de re* 
facere — Locuri pentru circulare; 3)
Studiată din scoarţă-n scoarţă — Cadru 
propice pentru unele intălniri; 4) Co
autorii unui careu record — Schimb a- 
mical de impresii; 5) Organizatoarea u- 
nor expoziţii de bijuterii vegetale — A- 
flat intre două vârste; 6) Strânse in ba
gaje I — Se face de ruşine; 7) Face o 
prinsoare de circumstanţă — Bun de 
consum In zootehnia; 8) In felul său,
lasă mult de dorţt — Intermediară exi
gentă cu ochi imparţiali; 9) Merge un- 
dulndu-se Ia cursuri — Unitate poştală

mal mare ;. 10) Proprietatea unei ferme 
model.

VĂ$|LB MOLODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI „ADIACENTE", 

ABARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA i

1) PERSISTENT; 8) ARAT — RA
DAR ; 3) ROMAN — LIRE; 4) ARATAT 
— CAP; 8) CI — INAPT — I ; 6) R — 
REALA -*  S D ; 7) IRA — SERALA; 8) 
SIMŢ — ROTAT ; 9) EMAIL — LOBI; 
10) RESPIRAŢI»,

ŞAH O MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţtel
Alb: Rb2, Db3, Tdl, Na5.
Negru: Re2, p : e4 şi f2.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
APARUTA IN ZIARUL NOSTRU 

DE SAMBATA TRECUTA :
i. T gn
1. . . . Rh5.
2. g4 mat.

JURNAL FRANCEZ (II)
•  Cobor hr.Noney fi-mi 

caut trenul ce mă duce Io 
des^najie. Pleacă peste 10 
minute. De fapt, e un trs- 
nule; muncitoresc ce ars 
doar 3 vagoane* Aceeaşi 
curăţenie impecabilă, gea
murile de cristal, tn tren 
un aer discret parfumat 
semn că s-au folosit de* 
tergenfi |a curăţenie. i  
ora la care se Întorc oa
menii de la serviciu, sunt 
veseli şi curat îmbrăcaţi, 
e greu să le dai vărsta 
pentru câ şi bătrânii pre
feră culorile deschise, pas
tel sau chiar aprinse, aşa 
ca această doamnă, cu 
părul alb, ce stă tn faţo

mea, căreia aş putea sâ-t 
dau 65 de ani, poartă o 
scurtă de tercot roşu şl 
pantaloni înfloraţi.

•  Cine Iml spunea că 
tinerii din Franţa sunt de
zordonat îmbrăcaţi? «  
tren, majoritatea călători
lor au fast tineri, dar cu
raţi şi frumoşi, îmbrăcaţi 

culori vil, niciodată tn 
negru, o şo  cum e  moda

&t la *nOi do câţiva ani.
ar tiv vreau sâ genera

lizez!
•  Jur tmpreiur dealuri 

molcome, ca fn Moldova 
lui Emlnescu.

O Cobor fn mica haltă, 
peronul e de o curăţenie 
impecabilă, înconjurat de 

' flori.
•  Dintr-o neînţelegere, 

cred câ am fost aşteptată 
la trenul de dimineaţă.

Pornesc pc jos, spre sat, o  
să am de mers câţiva kilo
metri. Şoseaua, asfaltată, 
e netedă ca o piele, laroa 
de pa margine e verde şi 
curată. Nu e praf. E o 
plăcere să mergi pe jos.

o  Un câine hoinar mă 
Întâmpină, dând din coa
dă, mă aplec să-l mângâi 
şl constat câ are o  zgar- 
dâ, semn câ a fugit de 
acasă, tl ofer sandvişul ce 
ml-a rămas, II îndemn sâ 
mănânce, apoi continuăm 
drumul. E o zr însorită şi 
calmă, pe drum nu trece 
nici o maşină. Sunt şl ei 
tn grevă ?

o  Dar nu I o maşină în
cetineşte tn urma mea, mă 
Întorc, la volan o tânără 
ce mă Întreabă unde merg 
şl se oferă să mă condu
că. Cineva, acolo sus, mă 
iubeşte! Urc. Se miră că 
vin tocmai din România. 
Bucuria cunoştinţei e de 
ambele pârţi, marea mul
ţumire din partea mea. 
Marina urcă lin « lina tn 
vârful căreia se află Casa. 
Mă depune Io poarta în
florată a cpsei, bineînţeles.' 
de culoare albă, cu obloa- 
n eţa ferestre .

•  Vesela mea gazdă mă 
tntămpină cu braţele de$- 
chlse. Am bănuit eu bine, 
am fost' aşteptată dirtii- 
neoţa, de aceea, bucuria 
că totujiam sorit e şl mai 
mare, apoi surpriza că pu
tem conversa In limba ei 
maternă. Parcă aş cunoaş- 
te-o dintotdeauna pe a- 
ceastâ doamnă, ce are 50 
de ani, dar căreia nu pot 
să-i dau mai mult de 40 I

INA DELEANU

|  P A R A D O X U R I  j
i  e  „Mal degrabă 11 iubim pe cel care ne urăsc, |  
I  decât pe rai care ne iubesc mal mult decât vrem a e r  J

LA ROCHEFOUCAULD J 
I •  „Dumnezeu oferi fiecărei minţi alegerea intre |
• adevăr şi tihnă. Alege: nicicând nu le poţi avea p e *
I amândouă". . I
I EMERSON î
• •  „Unii oameni te Jignesc mai mult când îţi faci
I  bina". !
• NICOLAE IOROA 2 

•  sp ir itu l de contradicţie este personalitatea |
• prostului". y y  Şj-;
I G. CALINESCU I
|  •  „Speranţa te face s i  trăieşti, dar ca pe o funia «

I întinsă peste abis". -
PAUL VALERV f  

I  Selecţie de ILIB LEAHU «

ALCOOL ÎMPOTRIVA RĂCELII 
Neaşteptată revelaţie a zlatenţa Imuaitaiă 'lâ  să-

im- cell şl guturaL Şi. dacă 
pileaţi In med obişnuit In- dozele marTde băuturi al* 
tr-o luptă f ir i  resenre im- coolice scad rapacitatea 
potriva alcoolului. El M* apărare a M C tris o riu l 
ne, chiar dumnealui, al- expuaându-1 la contracta- 
eoolul, consumat in canti- rea unor infecţii, tn cun* - 
tăţi moderate — ne asigu- tităţi reaonabUe alcoolul
ră un raport al Carnegie protejează aparatul respi-
Mellon Unlversity din rator de virării care D a- 
Pittsburg — sporeşte re- tacă In mod r i^ n iit.

"* ■*“* ■ *— « • »«e,»e>»>,,e e '* e e

’ » f  ' . . ,
— Nu. Nimeni nu poa

te fi invoiţ mâine.
1 — Vă mulţumesc din 

inţmâ. ”

•  Soţul, venind acasă 
de la serviciu, îşi gă
seşte soţia citind.

— Nu te-ai plictisit ?
— Nu, dragul meu. 

Am petrecut aceste ore 
în compania tui Balzac.

Uitându-se spre foto- 
ltrf. soţul remarcă*

— Se vede. Şi-a uitat 
pălăria atei t.„
; •. . ' . -r .. . ' '• .

•  Profesorul, furios, II 
arată' elevului lu cram  
de contrei care pare a
fi fost scrisă cu picioa
rele, .

‘ Un om care nu se 
poate face Înţeles e un
idiot! ţipă el. înţelegi ?

— Nu.

Culese şi prelucrate 
de ILIK LEAHU

' •  — Aş vrea să te 
prezint nevestei mele, ti 
spune Ckiorgescu unui co
leg de birou.

— De ce?
■ — Ea susţine că s-a 
căsătorit cu cel mâl ur&t 
om din lume. iar eu 
vreau să-i arăt câ ee în- 

, şealâ... ' •

•  Psihologul Îşi întrea
bă pacienta: -

Ce părere aveţi de
spre dragoste ’  ' •**- ■ '

— Habar n-am, răspun
de pacienta. Nu mi-am 
Înşelat niciodată soţul.'

•  — Domnule colonel, 
vă rog să mă învoiţi 
mâine. Soţia mea vrea 
s-o ajut la cumpărături.

“ ^** ****-**** * ** * * *-* - * * * -****-- - — --------------

PROSTITUATELE ITALIENE IN CRIZA
In  Italia, criza Începe ţa neloială a nufneroşl- 

să se manifeste şl In do- lor „viados",- care de o 
meniul comerţului sexual. vreme au sustras pros- 
Leglle pieţei libere se tituţiei .feminine o serl- 
im pun: scade cererea, oasâ felie a pleţii*. 
scade preţul. Vorbind „Iar prestaţia „la do 
despre acest .lucru, Caria miclliu", a  adăugat Car- 
Corso. preşedinta „Corni- la Corso. cotată înainte 
tetulul drepturilor civile de criză, de la 200 000 
ale prostituatelor", uh fel lire în sus, nu mai pro- 
de sind icat al prostitua- duce acum decftt 100 000 
te lo fV a  declarat: „Ta- sau chiar mai puţin". • 
nful standard care, pen- Rămâne de văzut cum 
tru oetecare  „lucrează" ,va reacţiona In conţi- 
în ţtradâ, se învârtea în nuare prostituţia femi- 
jurul a  so 000 lire, a  co- rilnâ italiană şi ca atu-

clientul sunt * extenuante că, nu-i un secret, con- 
şi în plus au apărut pro- ducerea el a apelat In 
blemele căutării dispe- ultima vreme iTajutorul 
rate pentru a agăţa un unor.» foarte specializate 
tip, înfruntând coneurert- servicii de marketing.

CĂSĂTORIA TENORULUI

Giuseppe Di Stefonp, u- 
nul dintre cei mai îndră
gi}! tenori italieni şi ai . lu
mii, care in ciuda vârstei 
(72 ani) cântă încă, s-a 
căsătorit luni, 25 octom
brie a.c., la Roma, tn 
Campidoglio, eu o cântă
reaţă lirică, nemfoaica Mo
rt ica Curth. Martoră din 
partea miresei a fost sora 
celebrei Maria Callas, de 
care Oi Stefano a fost 
profund legat. Imediat du
pă căsătorie, marele tenor 
şi-a programat o serie de 
concerte - pe 26 octom- 
-brie la Brancaccio din Ro
ma, pe' 27 laMarcianese 
(Caserta) şi fa continuare

la Palermo (zece specta- 
colet. Dintre presta)ii, cea 
de la Marcionese are o 
semnificaţie deosebită, 
fiind un omagiu" destinai 
locotenentutui-medic Gio- 
vanni Tartaglîone care, tn 
timpul războiului, l-a scă
pat pe Di Stefano de cam
pania în Rusia, declarân- 
du-l inapt medical. Un gest 
care poate i-a salvat via
ta  la jumătatea lui no
iembrie, „tinerii" însurăţei 
(Monica este oricum mult 
mai tânără decât Di Ste
fano) vor pleca în Mexico, 
undo vor cânta, împreună, 
In mai multe spectacole.

IUBITA MEA,
S-AU IEFTINIT CARTOFII!

Iubita mea. Iţi dau o veste bună: .
Cartofii, în sfârşit!, s-au ieftinit,
Iar cu salariul meu de pe o lună 
Am cumpărat chibrituri şl... atât!

Dar tu. tmbracS-ţi fusta cea cu creţuri — 
Proprietatea vreunei străbunici —%
Şi bai să ne muţim cu nişte preţuri. 
C oarna se pot afla decât pe-aici 1

Dar, „dacă-i toamnă", cum spunea poetul 
Şi-acest noiembrie e chiar sublim.
Deşi ead frunze-ncetul cu încetai 
Şi stăm la rând, de-o oră, la COMTIML.

DUMITRU HUBUBA
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REFLECŢIA ZILEI
O „Vicii puţine împiedică un om să aibă 

mulţi prieteni, tot pe cât îl împiedică înzestra
rea cu calităţi prea mari“.

GOETHE



Ce ne spune dl dr. ing. FLOREA BEREŞ, 
director--al Filialei Electrocentrale Deva a fi

•  Iarna poate veni •  Valoarea repa- ceea ce atestă că meseriaşii îşi îndepii- \Una din cerinţele 
rafiilor depăşeşte '3,3 miliarde lei •  Cu nesc cu prisosinţă atribuţiile care le sunt nării grupurilor ene
cele 8 electrofiltre în funcţiune, se re- încredinţate. Conform programului sta- stabiliţi este asigura
duce poluarea •  Stocul de cărbune prl- bilit, sunt create condiţii ca, începând din bune pentru sezonul
mit de la Regia Autonomă â Huilei din ; luna 'noiembrie a.c., să fie permanent în vinţă lucrurile .se pr
Petroşani este conform programului •  funcţiune cinci grupuri energetice, ţot ne de întrebare. .Ing
Incertitudine în . privinţa importului •  • în această lună urmând să fie pus în ex- nusul depăşeşte agu
Lipsesc resursele valutare •  Restanţe ploatare şi cel de-al şaselea grup. Ca ur- tone cărbune, res*ar
nţari la plata energiei termice. * • - mare, ponderea Termocentralei din Min- principal neasigurări
r •*. ;;s --- T’ ~ tia în  puterea sistemului energetic naţio- —pentru importul de

Strădaniile salariaţilor,, de la Filiala naj va depăşi sensibil cele 8—10 proceri- grgmat. Incertitudine 
Electrocentrale . Deva a , RENEIi se regă- te ce se înregistrează în perioada de tinuare, lipsa resurse
sesc intr-o serie de rezultate notabile, până acum. şi asigurarea gazului
care sunt o garanţie că se va trece cu o  menţiune aparte se cuvine să fie necesare, As ciuda pi 
l>ine' pestă sezoiiul rece, ' energeticienii făcută în legăturăv cu preocuparea pen- mentale,
fiind pregătiţi să spună că pentru ei iar- tru combaterea poluării: în acest scop, Referitor la cens 
na poate veni acum. Afirmaţia Are acp- cu efecte benefice se înscrie terminarea cărbune de m
perire în fapte? deoarece s-au realizat, în lucrărilor de instalare a electrofiltrelor aşa CUm?“ jfo s t  pro
întâmpinarea şi pentru trecerea peste se- Ja blocul nr. 4, acum aflându-se în func- nomă a iTOilei din
zonuErece, ireparaţii capitale şi curente ţiune 8 electrofiltre, celelalte 4 urmând pentru Mintia edie
care depăşesc 3,3 miliarde lei, acestea să fie instalate în anul viitor şi în iarna stabilite,
cuprinzând şi lucrări de retehnologizarţ. anului 1995, încheierea acţiunii respec- In legătură cu e

Merită -subliniat că mşi mult de 40 tive marcând împlinirea unui important blemă care-i interes
la sută . din volumul, lucrărilor amin- deziderat pentru diminuarea poluării din ciarii din municipiul'
tite -au fost realizate cu forţe proprii, zonă, inclusiv a municipiului Deva. cei din Brad, cam si

jyyyyyVVVyVVWiVWWWVVVWViViWW^WrtVVanWVVVVVVVVmvVWVW ,V .SW .‘,V.\%VAW  VASWVtVi

; fn laboratorul PRAM, contoarele sunt verificate cu atenţie, astfel încât să se 
asigure înregistrarea corectă a consumurilor şi livrărilor de, energie.

« în  ansanibiu 
i  RENEL penlna 
i se înscrie şiTafti 
* struirii de iz cu 
i  înfăptuirea «nţu 
ţ Deva, până-aet 
ţf şi s-f^atrifcmit 
ţ  două''J»ocuri *ţ 

De menţion; 
t 1 ca până la sfâK 
l crările şi la 'cer
]  prevăzut să | e  h 
♦ • geticienilor ţie } 

•i incoi^îSştabift ca 
J'j nu este o vorbi 
J un ţperit aparte 
i  . vu it am intite n  
3 • „Condor" r A .ii:  
i  * rea celor

din operaţiunile fcare jHU»t
» “" ''V' ■ . ;.,i

aratelor de măsură constituie'Una 
izitâlca c'ttvcnită.' - . - -■

fn raport de cerinţele sistemului -energetic 
inatidă centrală se asigură puterea necesară în

de la căfnera de co

M M « w  ftA *  •  Ş AJLfţJM»

Instalarea electroîiUrelor la blocul nr. 4 reprezintă o nouă garanţie 
sc fac eforturi permanente pentru reducerea gradului de poluare.

La camera de comandă a blocurilor energetice se urmăreşte îndeaproape 
încadrarea funcţionării grupurilor la parametrii stabiliţi, , __ L

i



Ca urmare,a lucrărilor de calitate făcute la rep ara ţii, şi 
nnlogizare, grupările .. ener g etice funcţionează la. param etrii

La parterul noului 
bloc, cu 28 de aparta
mente, daţ de curând 
in folosinţă,' va func
ţiona ţi „Clubul ener- 

icieniior* unde Se 
vor desfăşura numeroa
se activităţi cu carac
ter recreativ, -

tn c
wwwvvuv¥vwvvvwwwvwvwwvvvvw¥v«vvvvwwww,yvvv.—

[EL

nţiale ale funcţio- 
ice la parametrii 
stocului dfe car

te. în această pri
ită cu unele sem- 
rător este că mi- 
cifra de,. 100 000 
datorându-se în 
esurselor valutare 
bune ce s-a pro- 
e menţine In con- 
valutare af«:tând 
stan în cantităţile 
Manilor guverna-

irea stocului de 
t faptul că, 
■ Regia Auto- 

rroşani a livrat 
oape 120 000 tone

tjia termică, pro- 
ă pe toţi benefir 
sva, precum şi pe 
racordaţi la Cen

trala dir^ Gura barza, veştile de la furni
zor sunt bune, în sensul că, la cerere, 
oritând pot fi satisfăcute ,;şi?>; :eşerl|aţOÎU 
pentru căldură; nu numai cele pentru 
apă. menajeră. In schimb, există unele 
necazuri generate de restanţele mă^t 
peste 430 milioane lei datorate de 

. R_A.G.€.L- Deva şi .75 milioane lei dato
rate de unitatea -similară din Brad — 

şoîţistente ia plata agentului termic, ’, în 
-cea mai mare parte — circa 7,0 la sută 
— acestea localizându-se la agenţii eco
nomici cu capital de stat şi privat, dife
renţa localrrându-se la populaţie, res
pectiv la unele, asociaţii de locatari. Evi
dent, aceste restanţe determină, la rân
dul lor, o seamă de greutăţi în derula
rea normală a plăţilor ce le are de fă
cut furnizorul .energiei electrice şi ter
mice;

Eforturile pentru ieşirea din blocaj 
merită întreaga atenţie din partea tutu
ror debitorilor, având . în vedere că do
bânzile practicate, de către bănci vor am
plifica greutăţile : financiare. Iată motive 
de meditaţie pentru toţi datornicii.

La cele mal reduse 
costuri

Trecând peste necazurile provocate de blocajul | 
financiar, care nu pot fi sub nici un motiv igno- » 

rate, dl economist Marcel Drăgulescu, director econo- |  
mic al Filialei Electrocentrate Deva, a abordat une- * 
le aspecte privind activitatea economică, precizân- I 
du-ne că, din punct de vedere al costurilor, la Cen- * 
tcala Termoelectrică Mintia se înregistrează cel mai I 
scăzut preţ la energia electrică produsă pe cărbune, * 
comparativ tu  celelalte centrale similare din ţâră. | 
Din datele ee le deţine conducerea filialei rezultă! 
eâ, in privinţa parametrilor economico-financiari, rea-‘j 
lizăriîe înregistrate sunt competitive pe • plân moh- I 
dial, ceea' ce atestă preocuparea pentru a ţine sub j 
control ~ toate pârghiile ce concură la diminuarea |  
costurilor de producţie. *

Fireşte, în rezultatele dobândite se oglindesc |  
eforturile permanente ale salariaţilor' pentru a men- - 
ţine parametrii performanţi la toate maşinile', insta- I 
laţiile şi utilajele aflate în exploatare. In acest -sens,, 
un cuvânt hotărâtor l-au avut acţiunile iniţiate in * 
direcţia retehnologizării, precum şi atenţia sporită! 
acordată lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. [
■ Nu lipseşte însă nici îngrijorarea că, datorită! 

creşterii aberante a preţurilor in întreaga economie, j 
energia electrică se va produce cu costuri mai ridi- | 
cate, efect care se va reflecta, în final, cum simplu * 
este de dedus, şi la beneficiarii energiei electrice, | Ridicate până Ia 220 m înălţime, prin coşurile 

de fum se dispersează tot mai puţine nove, in acest- 
sens hotărâtoare fiind şi electrofiltrele instalaţiei.

*

■■ r

,  - [
pecte termenele prevăzute şi condiţiile de ca- ? 
litate cerute. . ■ ■ j
' Concomitent cu satisfacerea nevoilor de lo- f  

cuinţe ş i de confort, s-a urmărit şi asigurarea f  
unor condiţii mai bune pentru ocuparea tim - f 
pulul liber. în  acest scop,[ la parterul unuia î  

jtid s in ţă  salat^ţtibr'fiE^ErE dintre blocurile recent date în folosinţă, s - a - (-< 
Q fde apartam ente,;. stabilit să fie destinat ,un spaţiu coreăpunză- J
faptul' că există pş^p^etţva tor peiîtru funcţionarea ,,Chibului energeticie- Jţ
il anului să fie , nilor*. Gândurile privind; dotarea ch A u lu i sunt (  r
i-al treilea b loc,\m . care* este In-măsură să ne ofere o imagine concludentă • 1
te  alte 64 de L a^ iîlt aie'^ilier- ■ asupra activităţilor^ce se yo ţ desfăşură : şah, i
Mintia. Sim t, evideht, } tenis de m £ ^ , bi|iard,'vldeotecă ş.â. - f i ?
aga- faţă de viaţa; să lâw aţild #^  -ţ ;  Be lângă- preocuparea de ă asigura locuinţă * 
bală. Se există p erm a ^ n t -
a realizarea spaţi!&«--8e’ ît^  euvfenftă faţă  de condiţiile'de muncă ale « co s i 
ne salariaţilor • de la' S . C . t o r a ,  acordându-li-se -echipamente de ipşotecţie 
ra, care au angajat construi- şi de lucru, preeuirt şi antidbtuasUe sta^SIite t 
uri, -ei strâdu iiţd ii^ ' ,£ă res- pHn lege. ; t •> -  ' K

măsurilor întreprinse . de 
hotecţia socială a salariaţilor 
[rea fondurilor necesare con
te. Urmărind cu. consecvenţă 
isemenea obiectiv, iată că la 
, în acest an ş b u  cdristrwiţ 

osinţă salarţaţUdr' RENUL 
de apartam ente,;. r 

aptul eă există peţ|spycfiva

a —lor de reteh- 
, ceruţi.

Turnurile de răcire 
sunt parte indispensabi
lă în buna funcţionare 
a termocentralei şi pro
ducerea energiei elec
trice In ^perioadele de 
seceta.

• •  • •  *  i



Din largă
Aa întâmpinat-o arun

când oui, pietre şi mo* 
i, urlând şi înjurând, 

agitând pancarde pe care 
sta scris „asasina?* ţ i  ..re
gina spânzurătoarei". Ud 
individ i-a spart chiar 
parbrizul Rolls-Royceuiui,

timpul luptei pentru in
dependenţa insulei.

De altfel, chiar şi fără 
această manifestare de 
antipatie regina n-ar fi 
avut prea multe motive 
de bucurie să se întâl
nească la Limassol cu un

Ouă şi huiduieli la Limassol
. înainte ca sărmana Eli* 

sabeta a H-a să urce. 
Sosită în Cipru pentru » 
prezida conferinţa biena
l i  a Şefilor de guverne 
din Cominonwealth. prima 
suverană brttozdc* ce pu
nă ''piciorul fa insula 
jlfeadifri după legendara! 
Bkhard Inimă de Leu 
d»re a poposit aici in 

■ UM in drumul spre Cru
ciadă, s-a trezit tn mij
locul unei demonstraţii 
de Uri provocată de nişte 
evenimente pe care mulţi 
le uitaseră. Mulţi, dar nu 
şl grecii din Cipru care 
ii reproşează că nu a in
tervenit. in urmă cu 40 
ani, pentru a graţia nouă 

terorişti ai EOKA — sau 
patrioţi, depinde de punc
tul de vedere — con
damnaţi ia moarte in

Paul Keatlng, premierul 
australian, care susţine 
necesitatea proclamării u- 
net Republici Australiene 
înainte de anul 2000, sau 
cu un Bobert Mugabe, 
dictatorul marxist din 
Zimbabwe, sau cu un 
Mahatbir Mehamed. lide
rul Malayesiei, an ti brita
nic declarat, care n-a e- 
sitat recent să-i reproşeze 
in pubiic premierului 
John Major neintervenţia 
britanică in Bosnia. •

Poliţia cipriotă a avut 
serios de lurvă, şi mo
mentul festiv al primirii 
cheii oraşului de la pri
marul Nicesiei n-a fost 
nici pe departe ceea c e ' 
s-ar fi dorit să fie, în 
acompaniamentul corului 
de huiduirii.

BALENELE MASACRATE

Celebrul ex-Beatles, Paul Mc Cartney, împreună 
cu soţia sa. Unda, s-an dedicat in Ultimul an unei 
cauze nobile: aceea de a lua apărarea animalelor 
şi în special a balenelor care, pretutindeni în lume 
sunt permanent supuse unui adevărat masacru.

Pentru a demonstra fanilor săi cât de crudă şl 
de inutilă este barbaria oamenilor, cântăreţul le 
proiectează înaintea fiecărui spectacol un scurt-me- 
traj de 15 minute în care e prezentată decapitarea 
cetaceelor. Paul şi Linda au obţinut, dreptul de a 
ptiliza acest film de ■ la organizaţia ecologistă ,JEn- 
vironmental Investigation Agency**, care l-a- realizat 
In insulele Far Oer şi ia Norvegia, in 1992, au fost 
măcelărite 15 balene, ‘ multe dintre ele însărcinate.

„Este greu de crezut — a spus Mc Cartney —- că 
in zorii anului 2 000 — naţiuni civilizate pot comite 
asemenea fărădelegi. Când ne vom trezi şi ne vom 
da seama că masacrul trebuie să se sfârşească, şi asta 
încă pentru totdeauna T‘.

MONDO —  FO TBAL

•  MARADONA, ACUZAT DE EVAZIUNE FIS
CALA. Subsecretarul Ministerului argentinian de 
Finanţe, Carlos Taccht l-a acuzat pe Dfego Maradona 
dea fi eludat plata impozitelor privind „publicitatea şi 
vânzarea imaginii sale", folosind „paradisurile fiscale 
italiene**, prin intermediul unei „societăţi care î* in
casa veniturile rezultate din împrumutul de imagine",

•  UtAjA x itK  BILETELE DE LA 
VENTUS. Poliţia din Torta® a regăsit cele peste 4 000 
de bilete de intrare ia meciul Milan-Juventus, furate 
în urmă cu zece zile unui curier care trebuia să le 
predea clubului alb-negru.

•  MARSILIA ŞI BANII NEGRI. Şeful Comisiei 
de disciplină al UITA, Eberle, a fost interogat de 
poliţia franceză. Ia Berna, în calitate de expert, asu
pra fondurilor negre păstrate în Elveţia de Olytnpique 
Marsilia. Ştirea a apărut in săptămânalul „L’Hebdo", 
după care Eberle ar fi afirmat că „Afacerea Marsilia 
este probabil abia la început".

In călătoria noastră 
spre Milano, flecare căuta 
să-şi amintească ceva im
portant despre acest oraş.
Cel mai mult se vprbea 
despre fotbal: echipă, 
stadion, Râducioiu.„ în 
ainte de a intra in oraş 
ne-au Întâmpinat semne
le unei mari metropole.

: Simboluri ■' de autostrăzi, 
nume de bănci, 'firme, 
reclame âmeţlteart, .care 
au trecut preocuparea 
pentru fotbal tn plan se- 
cundar

Milano este al doilea 
oraş al ţării (după Roma), 
dar primul in - nomie.
Este ecl mai mare cen
tru industrial aţ Italiei

% mwanks ş
electrice, -textile, chimie, 
edituri pred» -.<• 
tară). Ocupa primul loc 
şi în organizarea de târ- 
«ufi şi expoziţii interna
ţionale, este un puternic 
centru financiar şi cultu
ral, şcoirie şi universită
ţile. âtrilsuiridu-i o dis
tincţie aparte. în acest 
oraş am trăit cea mai .
tipică senzaţie a marilor 
4* omerări urbane, 
n- d( nia ,j= „uimo siîftSStfteSiis 
inţeîe unui provincial.
Tot ce fac oamenii se 
desfăşoară aici cu o vi
teză- ameţitoare 'pentru 
cei neobişnuiţi să fie ser
viţi prompt, să realizeze 
o operaţie financiară tn 
câteva secunde, să afle 
prin comandă electronică 
ce este într-un magazin 
sau să obţină informaţii 
despre preţuri, muzee ori 
alte obiective eare-1 in
teresează.

Clădirile, străzile, par
curile par să fie aici de 
când lumea. Şi totuşi, 
acest oraş a  avut o isto
rie zbuciumată. Fondat 
cu aproape 2 500 de ani 
in urmă, Milano — aşe
zat Ia întretăierea mari-

M 'LANO -  O R A Ş U L  DOMULUI
- ’ y s i w  m i m v A  ■

zeul castelului Sforza,

mai fascinant edificiu 
l > Italiei este: Dbmul 
Ridfeât* cUn'vşlaţa.- „del; 
popolo milaneze", de ta
lentatul arhitect Antonio 
da Saluzăb şi ^bogata fa
milie Vlsconti —, la fi
nalizarea |ui ţ  > ? conţii- 
.4  patru de-a

r â n d u la r t i ş t i  italieni, 
„francezi şi germani. In 

vor
besc sute ide limbi, xifeic 

a regatului Haltei (lflQ&j * ir :mn§empl§, jţsî; de om- 
şî 3 regatului LomMrtfo- moţii, m.uai *  roftgâ u*

lor drumuri «Ir legătură 
cu Mediterana, deschiză
tor al rutelor transalpine 
;i in contact cu regiunile 
complementare: Alpii şi 
Câmpia P6), s-a afirmat 
repede câ un mare cen
tru comercial religiei, 
Distrus In  secolele V d  ; 
V I de ts*s»i p  ostrogoţl, 
ocupat de sparK i' tn sec 
XVI, devenit austriac tn 
1713 — capătă de trei ori 
statutul de capitală a re
publicii Cisalpme

Veneţian (1815). .
• Cât despre Artele Fru- 
moaşe, Milano se mân- 

eşte cu monumente ale 
Ifenafterti, biserici ţi 
fastele seculare, muzee 
■ orie mai dotate. 
Intre accsteâ,^ pinacoteca 
Hrcra (fondată de Napo
leon), pinacoteca şî bi
blioteca Ambroziană, mu-

interiorul lui. mitici se de 
muritori. Speota ul este 
’ ■'-* î  UD «iif? .■ , hî- 
sfârşit,fjfarâ lăţime şi in-
m-n? • vv--^ tn ’impo-
ziţia lui fealţă spre 
" • k - p r o p - | M d  ritfcp 
nelimitat: '\&ine rifift*6 
perfecţiunea efte invitat 
aici", ar fi spus Verdi, 
Iată de ce el nu mai este

a l italienilor, germanilor, 
sau francezilor care l-au 
înălţat, hotarele unei na
ţii sunt prea înguste pen
tru măreţia lui. Ei este 
aţ umanităţii.

Intre comorile acestui 
oraş se cuvin a ii amin
tite „Cina" lui Leonardo 
da Vinci şl „Pieta Rom 
daninia lui Michel-Ange, 
netulburate în liniştea lor 
d o lin ă  de acest labora- 
tor al arhitecturii şi 
design-ului modern. '  
înainte de a părăsi Mite 

nul am Intrat intr-un mic 
local. înăuntru, consuma
torilor li se ofereau gratuit 
baloane colorate, insigne 
şi pliante cu nuaărie lo
calului : „Burghy"r Noi 
am cohvŞsntt fesă să-l 
numim ¥ „De-aiei se iese 
cu zâmbetul pe buze?* 1

Praf. OLIVIA NIŢE&CU
■■■■■' Deva

II Duomo di Milano11 un edificiu al umani taţii.

Puterea militari a-unor 
foste republici 

iugoslave
Recenta declaraţie a am

basadorului german din 
Croaţia, potrivit căreia: 
„Republica Federală Iugo
slavia dispune de forţe mi
litare şi armament superi- 
oare celorlalte state din 
Balcani şi de aceea Zagre
bul nu ar trebui să se an
gajeze într-o aventură mi
litară împotriva regiunii 
Krajna, întrucât aceasta ar 
provoca un război cu Bel
gradul", a atras atenţia 
analiştilor militari.

Televiziunea a prezentat 
de curând imagini de la 
exerciţiile unor unităţi mi
litare slovene de-a lungul 
frontierei cu Croaţia, le
gând aceste manevre cu 
atacul forţelor croate asu
pra regiunii Krajna. In 
timpul acestor exerciţii, 
soldaţii sloveni au folosit 
tancuri iugoslave M-84 şi 
tunuri M-80 (Armata Po
pulară Iugoslavă a lăsat 
in Slovenia o brigadă a- 
proape completă de blin
date şi mai multe unităţi 
mixte cu tunuri autopro
pulsate de tipul „Grozdi- 
ka 2“). Republica Slovenia 
nu este, to prezent, deose
bit de interesată să işi 
creeze o armată puternică, 
Ljubljana nu dispune de 
forţe aeriene, deşi există 
speculaţii privind achiziţi
onarea a opt avioane 
„Harrier" şi nu are o flotă 
militară, cu excepţia câ
torva vase de patrulare.

Întreaga armată se com
pune din câteva centre de 
instrucţie a rămăşiţelor din 
fosta Armată Populară Iu
goslavă (API). în acest 
mod Slovenia economiseşte 
bani. ,

în ceea ce priveşte se
curitatea, ea îşi vede viito
rul fie în ‘ garanţiile acor
date de NATO, fie în a- 
derarea Ia această organi
zaţie, ambele variante fiind 
considerate. totuşi nerea- 
liste.

Potrivit unor surse dem
ne de Încredere de la Co
mandamentul A l i a n ţ e i  
Nord-Atlantice, nici o re
publică din fosta Iugoslavie 
nu are şanse ca in viitorul 
apropiat să adere la NATO, 
Tot ceea ce pot spera ele 
este să fie admise în Con
siliul de Cooperare Norii- 
Atlantic, Ljubljana poate 
să ‘fit® cî. rezolvarea pro
blemelor privind wto-ita- 

tea prin statutul de ne
utralitate, ca Austria. Cu 
toate acestea confrftn ârite 
militare în festa Iugoslavie 

x r  putea fi in viitor foarte 
periculoase.

Republica Macedonia nu 
are în prezent efectivă ale ' 
unei > armate regulate care

să merite a fi menţionate. 
Acestea sunt cel mult nu
clee ale câtorva viitoare 
unităţi. Skopje nu dispune 
de nici un tanc, iar în ceea 
ce priveşte vehiculele blin
date, numai trupele de 
poliţie sunt dotate cu trans
portoare. Totodată Mace
donia nu are nici măcar 
un avion de luptă.

Armata Croaţiei numără 
circa 180 000 militari, cu
prinşi în 11 brigăzi şi 10 
regimente de apărare teri
torială. Forţele poliţieneşti 
sunt, de asemenea, nume
roase, între 60 şi 70 mii 
de oameni. în  ceea ce pri
veşte armamentul greu, 
Croaţia dispune aproape 
in întregime de arsenalul 
fostului corp de armată 
Varazzdin (circa 160 tan
curi, zeci de tunuri, trans
portoare blindate, autoca
mioane şa.) . în 1991, ar
mamentul de care dispu
neau două din brigăzile de 
elită antitanc ale fostei 
Armate Populare Iugoslave 
una din Djakovo, iar alta 
din Nasice, a căzut in mâi
nile croaţilor. Pe lângă 
armele şi tehnica . de luptă 
capturate in alte cazărmi 
ale API, Croaţia a achi
ziţionat armament de pe 
piaţa internaţională.

în prezent se estimează 
că Zagrebul are circa 400 
tancuri T-54, T-55 şi T-72, 
aproape 400 lunuri de di
verse calibre, sisteme "de 
rachetă antiaeriene, in vre
me ce forţele aeriene cro
ate dispun de 36 aparate 
MIG-2.1 şi probabil 20 a- 
vioane Suhoi-25, precum şi 
de câteva zeci de elicop
tere MI-3, MI-4, MI-8,
MI-17 şi „Beli". Croaţia a 
primit din Germania o 
mare parte a tehnicii mi
litare, din arsenalul foste: 
RDG.

De asemenea, Croaţia a 
înfiinţat şi o a doua bri
gadă pentru „recunoaştere 
aeriană şi identificare", cu 
baza in oraşul Şplit

In timpul operaţiunilor 
militare din anul 1991, ea 
a capturat circa 30 de na
ve de război de la fosta 
API, aţă încât Zagrebul 
a fost in măsură să-şi în- 
**î< '*■*** propriile forţt na
vale relativ repede şl uşor. 
Numeroşi experţi navali 
au rămas in Cfoaţia şi a- 
colo se află şi bateriile de 
cs.a> I a Stila, l Ijesac 
şi Krocula. 4n cele mal 
nfirfcifî ja n tte e  tale ft 

pământ, Ia Z':> rvka, 
lângă Split, există baze de 
rachete mare-mare din 
clasa- RBS-15, de fabrica
ţie suederii, cu o rază de 
60 mile marine.

iBfliBWiumîiitffliiuiiiiKiHiîOTffliMfiiiiiifimiiiiiîKitmflMmimiiinfliittîffliiimffliifflmfnDîjniiHininîniiffliiiHfiiiirîSim!-

Zahăr şl apă pentru 
protejarea 

monumentelor
Specialiştii elveţieni au pus Ia punct o tehnică 

de protejare a monumentelor împotriva tot mai nu
meroşilor vandali care, folosindu-se de vopsele spray- 
uri, le „împodobesc" cu tot soiul de inscripţii şi de 
desene. Sistemul de protecţie pare tot aşa de simplu 
şi la îndemână precum celebra metodă a „oului lui 
Columb**: este suficient ca monumental să fie spălat 
cu un amestec de apă, zahăr şi alte câteva elemente, 
toate riguros ecologice. Pare de necrezut, şi totuşi 
mixtura de bază de apă şi polizaharide produsă in 
Elveţia rezolvă problemele municipalităţilor din mal 
toată lumea. „Pss 20", acesta este numele produsului, 
o dată aplicat pe o suprafaţă oarecare, formează un 
strat protector de amide, de fapt o barieră Incoloră 
de pe care eventualele grafitti pot fi eliminate cu 
un simpla jet de apă.

0 m
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H U N ED O A R A - !
D EV A

Anunţa oersoanele care călătoresc in 
străinătate că pot contracta la Filiala A.C.R.

Deva, în condiţii avantajoase

ASIGURAREA
DE ASISTENTA fc EDICALA

valabilă numai In străinătate.

Pentru orice relaţii suplimentare vă pu
teţi adresa direct la sediul nostru din Deva, 
str. G. Coşbuc 21, precum şi la telefonul 
612822. (621102)

SOCIETATEA COMERCIALA „COMLEMN" 

S,A. DEVA

Organizează licitaţie pentru închirierea spa
ţiului comercial situat In Hunedoara, bdul Da
cia, bl. 47, Microraion V*

licitaţia va avea loc în data de 10 noiem
brie 1993, ora 10, la sediul Societăţii Comerciale 
„Comlemn“ S.A. Deva, bdul Decebal, bL C, 
parter.

Ofertanţii vor depune la casieria unităţii 
sau tn contul 303050701 — B.C.R. — Deva taxa 
de participare de 10 000 lei până în data de 6 
noiembrie 1993.

. Relaţii la telefon 626180. (834)
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Complex Dâmboviţa, tel./fax: 096/152600 
Vinde en-gţos următoarele produse: - 
ARTICOLE PORŢELAN IMPORT CHINA: 

*'• dacor „Bob de orez*: boluri, farfurii, 
servicii de cafea, ceai

•  platouri decorative
•  vaze
•  figurine (peste 50 modele).
Căutăm distribuitori pentru judeţul Hune-] 

doara.
Orar: luni —- vineri, între 9—17.

(106478)]

f S.C. „IMAR" S.A. ARAD
] (fost C.P.L.) î
f Calea Aurel Vlaicu, nr. 14 f
| . f
f Vinde societăţilor comerciale şi persoanelor^
i fizice parchet lamelar din fag şi stejar, fabri-1 
î cat după ultimele tehnologii moderne în do- £ 
[meniu. Parchetarea suprafeţelor cu acest mo-f 
i del de parchet oferă eleganţă, ambianţă plă- î 
(cută, precum şi garanţia unei calităţi deose-f 
l bite de finisare. f
I Preţurile de livrare sunt următoarele: ţ
f — parchet fag — 3 913 lei/mp, fără TVA ; L 

— parchet stejar — 5 172 lei/mp, fără * 
f TVA. ‘ f

| Solicitanţii se pot adresa la societatea noas- î 
■ tră prin telefon, direct la ̂ serviciul desfacere - r |  
0966/44815, fax 0966/44444 şi prin magazinul f 

I de desfacere al societăţii. (848) î

* FIU  ALA DEVA A S.C. REMERO SA

! BUCUREŞTI

T Organizează licitaţie publică in data de 22 i 
t noiembrie 1993, orele 12, pentru vânzarea unei ] 
 ̂instalaţii de. producere a oxigenului tehnic. 1 

1 Informaţii la telefon 618750, interior 23.
(1060519)]

S.C. COMSER Ş.R.L. ■ • !
cu sediu) in Hunedoara, bdul Traian, nr. 49

•  Vinde case de marcat SAMSUNG cu 
TVA, model omologat.

Relaţii la tel. 095/716915, 716551, 716744. 
fax 716773. (833)

S.C. MAGIKA -  IMPEX S.R.l. BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

V I T A I I S
•  sâmbătă, 6 noiembrie — chitanţele nr.
3193—3371.
•  luni, 8 noiembrie — chitanţele nr, 

3372 — 3422.

Precizăm că circuitul nostru de Întrajuto
rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă.'

Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata 
după 3 luni.

Plăţile se efectuează Ia Hanul „Bucura*4 
din Haţeg.

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE 
TtRGU MUREŞ 

REGIONALA GAZ DEVA

Scoate la licitaţie, în data de 16.11.1993, ur
mătoarele mijloace f ix e :

•  buldoexcavator E 2621 A
•  autobasculantă SRD 6135
•  2 multicare IFA M-25
•  caroserie TV 14 D
•  caroserie ARO 244 L
Informaţii suplimentare zilnic, la sediul Re

gionalei Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, teL 627090, 
627091, 627101, între orele 9—15. (DJP.)

a mmm 9 # mm 9 6

SĂPTĂMÂNA

TV
LUNI. 8 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 13.00 Calendar ; 13,30 
1001 audi(ii; 1430 Actualităţi; 14,10 TVR 
Ia ş i; 15,00 TVR ClttJ-Napoea ; 16,15 Maga
zin agricol; 16,45 Actualităţi; 17,00 Emi
siunea in limba maghiară; 18,30 Portati
vul preferinţelor muzicale; 19,00 Ciio ;
19,30 Desene anim ate; 20,00 Actualităţi ; 
20,45 De luni până luni ; 21,15 Teatru li
ric ; 22,55 Vă facem cunoştinţă cu— Vigasî 
23,20 Actualităţi; 2540 Repriza a  treia.

PROGRAMUL II ;  14,00 Actualităţi: 
14,10 Secolul nostru ; 15,00 Repere etno-
folclorice ; 16,00 TVE Internacionai ; 16,30 
Film serial. „OSHIN" (12); 17,00 Veniţi 
cu noi pe programul doi /; 20,00 Video- 
satelit; 21,00 TVM •  Mesager ; 21,30 lim bi 

: străine (engleza americană); 22.00 TV5, 
Europe ; 22,30 Film serial. „NAVARKO".

MARŢI, 9 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I ;  7,00 TVM •  Tele- 
' m atinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar;
. 10,30 Desene anim ate; 11,00 Limbi străl- 
; n e ; 1130 Video-lexicon ; 1230 Confluen

te; 13,00 1001 audiţii; 14.00 FOTBAL; Spor- 
: tul Studenţesc — Dinamo; 15,50 Arte vi

zuale ; 1 2 0  Povestea vorbei; 16,45 Actua- 
; lită ţi; 17,00 ConvieţuiH-magazin ; . 18.00 
; Pariaţi pe campion 1; 18,30 Mari ansam- 
! Muri folclorice ; 19,00 Cultura in lume ; 
19130 Desene anim ate; 20,00 Actualităţi;

; 20,45 Ce-i de făcut ?; 21,15 Telecinema- 
teca. „RĂSTURNAREA" (SUA, 1981); 23,25 
Actualităţi; 23,45 Dor de şlagăr, şlagăr 
de dor,-; 0,10 Insomniile românului.'

PROGRAMUL I I :  13,00 CFI; 14,00 
Actualităţi; 14,10 Prin Bavaria in ritm

de m arş; 15,05 Jazz-magazin; 16,00 TVE 
Intemacional; 16,30 Desene anim ate; 17,00 
Film serial. „TECXH (3); 18.00 Magazin e- 
conomic ; 20,00 Video-satelit; 21,00 TVM 
•  Mesager ; 2130 Limbi străine ; 22,00
TV 5 Europe ; 22,30 Credo ; 23,00 TV Deva.

MIERCURI, 10 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM e Tele- 
m atihal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar;
10,30 Desene animate; 11,00 Limbi străi
ne; IL'O “Bariera numerelor; 12,00 Fauna 
Americii; 13,00 1001 audiţii; 14,00 Actuali
tă ţ i ; 14,10 TVR Iaşi ;. 15,00 TVR CtuJ-Na- 
poca; 16,00 Magazin sportiv ; 16,45 Actua
lităţi ; 17,00 Magazinul pasiunilor; 17,50 
Medicina pentru - toţi ; 18,15 Tezaur ; 19,00 
Studioul economic; 19,30 Desene anima
te ; 20,00 Actualităţi; 20.45 Ce-i de făcut? 
21,15 Film serial. „Soţul ambasadoare!" 
(6); 22,15 Interpreţi îndrăgiţi; 22,30 Noi 
frontiere; 23,15 Actualităţi; 23,35 Con
fluenţe; 0,20 Poesis.

PROGRAMUL n : 13.00 CFI; 14,00 
Actualităţi ; 14,10 Documentar; 15,00 Re
luarea emisiunii Întâlnirea de Ia miezul 
nopţii din 3 nov. ; 16,00 TVE Internacip- 
n a l; 16,30 Desene anim ate; 17,00 Interfe
renţe ; 18,30 Emisiunea în' limba maghia
ră ; 20,00 Video-satelit; 21,00 TVM •  Me
sager ; 21,30 Limbi străine; 22,00 TV5 Eu
rope ; 22,25 Teatru TV. Gin Rummy^ de 
Do-iaM L Cobrun.

JOI, 11 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM •  Tele- 
m atinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar; 
10 30 Desene animate ; 11.00 Limbi străi
ne ; 11.30 Călătorii; 12,00 Film serial.
MAGUY; 13 00 1001 audiţii ; 14.00 Actua
lităţi ; 14,10 TVR la ş i; 15,00 TVR Cluj-
Napoca ; 16,00 Reportaj economic; 16.20 
Cronograf!! ; 16,45 Actualităţi ; 17,00 Re
pere transilvane ; 18 00 Faţă in faţă ; 19.00 
Gong !; 19,30 Desene animate ; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,45 Studioul economic ; 21,t5 
Film serial .„DALLAS" 1283); 2215 Alfa 
şi Ome<ra ; 23,15 Actualităţi; 23,35 Poezia 
cântului.

PROGRAMUL I I : 13,00 C FI; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,10 Vântul şi m areea; 15,05 
Tezaur; 16,00 TVE Internacionai; 16,30
Desene anim ate; 17,00 Ceaiul de Ia oţâ 5;
19.00 Emisiunea in limba germană; 20,00 
Video-satelit; 21,00 TVM e  Mesager ; 21,30 
Limbi străine; 22,00 TV5 Europe.; 22,25 
Film artistic. „Porţile nopţii" (Franţa, 
1946).

VINERI, 12 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM •  Tele- 
m atinal; 1030 Actualităţi; 10,05 Calendar;
10.30 Desene anim ate; 11,00 Limbi străi
ne ; 11,30 Curcubeu; 12,00 Peisaje ; 13,00 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi ; 15,00 TVR CIuj-Napoca ; 16,00 For
mula 3 ; 16,30 T radiţii; 16,45 Actualităţi;
17.00 Emisiunea in limba germană; 18,00
Pro Patria ; 19,00 Film serial. „Edward şi 
Mrs. Simpson" (2); 20,00, Actualităţi ; 20,45 
Viaţa parlamentară; 21,15 Reflecţii rutie
re ; 21,30 Film artistic. FALEZE DE NI
SIP (România, 1983); 23,05 Actualităţi; 
23,25 Simpozion; 0,20 Întâlnirea de la
miezul nopţii; 1,10 Jazz-fan.

PROGRAMUL I I :  13,00 CFI; 14,00 
Actualităţi; 14,10 Mari inventatori; 15,05 
Varietăţi internaţionale; 16,00 TVE Inter- 
nacional; 1630 Desene animate ; 17,00 Clu
bul oamenilor de sport; 19,00. Concertul 
Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM •  
Mesager; 21,30 De Iingua latina ; 21,50
Poesis; 22,00 TV 5 Europe ; 22,30 Video- 
satelit; 23,30 Generaţia mea.

SÂMBĂTĂ, 13 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 8,00 Bună dimineaţa... 
de la Cluj-Napoca / 9,00 Calendar ; 9,10

. Ala-bala-portocala ; 10,00 Film artistic.
„Comedie fantastică" (3); 10,30 Gimnastica 
m inţii; 11,30 Ecran; 12,30 1001 audiţii ;
13.30 Curat-murdar!; 14,00 Actualităţi;
14,10 ORA 25 — TRANZIT T V : •  Film 
serial. „Povestiri cu final neaşteptat" (26); 
Documentar: Secolul „Nobel" (2); « Cara- 
giale — contemporanul nostru •  Topul

muzical european; •  Sport o  Mapamond j 
•  Film serial. ,;Beverfy Hills, 90210" (2); 
19,15 TeleenciclopcJia ; 20.00 Actualităţi; j 
20,55 Film serial. „DALLAS" (284); 2130! 
Săptămâna sportivă; 22,10 Concert extra- j 
ordinar al tenorului Luciano Pavarotti (I);.
23.00 Ulm serial. „Midnight Caller" (ul
timul episod); 2335 Actualităţi; 0,15 Cop- 
cert extraordinar a | tenorului Luciano 
Pavarotti (II); 1,00 TV Deva.

PROGRAMUL II : 13,00 Video-satelit;
14.00 Actualităţi; 14,10 Destăinuiri: Patriei» 
H aas; 15,05 Invitaţie la.„ varietăţi ; 16 00! 
TVE Internacionai; 16,30 Desene animate;
17.00 Studioul de literatură; 18,00 Tradiţii;
18,20 Bursa invenţiilor; 19,00. Convieţuiri- 
magazin ; 20,00 Video-satelit; 2030 Intre 
noi/ complexaţii! ;  21,00 TVM •  Mesa
ger; 21,30 Divertisment internaţional; 22,00 
TV 5 Europe ; 22,30 Turnul de fildeş ; 23,00 
Descoperirea planetei; 23,30 Pe muchie
de cuţit.

DUMINICA, 14 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 8,00 Bună diminea
ţa ! ; 9.00 Calendar ; 9,10 Abracadabra!;
10.00 Film serial. „Comedie fantastică" 
(ultimul episod); 10,30 Lumină din lumină}
11.30 Viaţa Satului: l ’ .OO Hora la Stoe- 
neştii de Vlnşca ; 13,20 Reflecţii rutiere;
13.30 Atlas ; 1430 Actualităţi; 14 10 Pncta
TV; 14.20 VlDEO-MAGAZIN; 17.50 Film - 
serial S.F.: .STAR TREK" (9); 18.50 Spec
tacolul lumii ; 19.20 ROBTNGO ; 20 00 Ac

tualităţi ; 20,45 Film artistic. „Arcul de 
triumf" (Anglia, 1985); 22,20 Duminica
sportivă ; 22,40 Maeştri ai cântului coral;
23.30 Actualităţi; 23,50 Pe ultima sută de 
metri.

PROGRAMUL II :  10.00 TV Deva;
13.00 Video-satelit; 14,00 Actualităţi ; 14.10
Eurodisney ; 15,00' Crizantema de Aur ;
1630 Desene animate ; 17,00 Serată TV ; 
2030 Video-satelit; 2130 TVM •  Mesa
ger ; 2130 Video-satelit; 22 00 TV 5 Eu
rope ; 22,30 Hollywood — Rock în con
cert ; 22,30 La puterea a doua.



•  Toate florile din lum tr 
ntru iubita noastră ina-

şi soţie; Lenuţa Popa,
Deva, din partea fii-

__ r Crina şi I-.igia şi a so-
ului Valentin.

„La mulţi a n i !“.
•  La mulţi ani, Claudia- 

Gabriela Trăscău, împletiţi 
Ou 'Sănătate şi fericire... Ma
ma, tata şi-buntea,

‘ (1060765)
•  Vând betonieră, punte 

faţă FORD. Tel. 625746.
• . (1060778) -
•  Vând apartament două 

camere. Brad, tel. 651815.
' (1060776)

•  Vând (schimb) apar- _ 
taănent dcţuu camere, cen
tra l. cu apartament trei- 
patru camere central," vând 
Ford Tranzit, VW Passat, 
foarte' convenabil. , Telefon 
625091, orele 16—20.

(1060775)
#. Vând apartament două 

camere Gojdu, tel. 613047.
(1060738)

•  Vând TV Diesel, mo
tor Braşov. Beva, telefon 
019293. (1060739)

•  Vând urgent remorcă 
ţ  tone, rutieră, stare ex
cepţională, preţ convena- 
ţM, Satul Bacea, comuna 
Ilia, nr. 166.

(1060764)
•  S.C. UniversaMMPEÎCP

S.R.L. Deva vinde prin 
magazinul situat în cartie
rul Dacia, la parterul blo
cului turn, frigidere, con
gelatoare, aragaze, ~ maşini - 
dd spălat. Informaţii tel- 
613898, 627328. (1060779)

„ im  -Schimb (vând) -Ard 
ajonetă cu apartament 
dare contract). :VmL -~

2126. 621543. ' (1060728) ^
Vând videoplayer ţa- 723058. 

nez, nou, sigilat, după t i  : i 
16 — 618675. (1060752)

jfc Vând loc de casă, str. 
an cel Mare, 173 mp, 
tfizare. apă şi gaze. Tel.

P76. (1060756)
•  S.C. Agromav SRL

Orăştie vinde en gros şi en _ •  /  lerm
detaille ulei floarea soare- ţg*wcapa>» 
tu l din import, '  la  preţuri 
foarte avantajoase, Informa
ţii la  tel. 642838, după ora-,
15, şi la sediul firmei de 
pe  strada Unirii, b t  5, par
ter (în spate). : ; . ; ;

; ; f (1060763):
•  Cumpăr tub cinescqpic 

detltru Goldstar, diagonala 
fe  Şi TelefOnken. diagonala 
51, model nou. Tel..‘642234.:

(1060761)
;» Vând mobilă cameră 

combinată, furnir nuc. T e l .
617543. (1060760)

•  Vând Citroen CX Dje-
swl, înmatriculat, necesită 
thiei reparaţii, preţ conve
nabil. Călan, tel. <730477.

- (1060748) ;
•  Vând urgent garsonie

ră, Al. Romanilor, bl. 80, 
ap. 61, Deva.

' (1060747)
•  Vând apartament două 

camere, Certej. Telefon 
630174, orele 17—20.

. . ■ , ' - (1060740)
•  Vând maşină popp- 

korn şi vată de zahăr. Tel.
615152. intre orele 16—
48. (1060742)

•  Cumpăr, porci, stadiali
„Cetate", vând maşină de 
îngheţată, marcă italiană şi 
orgă electronică. Informaţii 
dUpă Ora 20 611443,
625985. (1060684)
m  Vând urgent, mobilă 

combinată, furnir . mateonv 
Tel, 966/17617, , ,

(1060730)
•  Vând căţeluşă, Fbxte- 

rier. Tel. 620529.
" ' ;  : (1060734)

•  Cumpăr una-două bu
telii -noftrtale. 50 060 lei/ 
bucată. Tel. 641133. .

(1060713)
•  Vând apartament’ trei

camere, mobilat, etaj TI.
telefon 720677.

(929204)
■m Vând casă îh Hune

doara, numai cu mărci. Hu
nedoara, str. Romanilor, 
nr. 24, telefon 712261. ,

(922281)
•  Vând casă, grădină, li

vadă şi păşune, sat Hărţă- 
gani, eoni. Bălţa. Telefon 
713423. (922297)

•  Vând două maşini Fiat 
Lancia, Deltă (una înmatri
culată şi una pentru piese 
de rezervă). Tel. 720677.

:Y (922207)
•  Vând camion IFA, şase 

torie, carosat, prelata, multe 
piese schimb, în circulaţie, 
preţ convenabil. Hunedoa
ra, str. Pictor Grigorescu. 
7, telefon 713487.

■ (922308)
•  Vând Fiat Sport, cu 

motor Lada, - piese pentru 
VW Sciroco. Tel. 724818.

(922309)
•  Cumpăr apartament 2

camere, decomandate, zonă 
.centrală. Relaţii telefon 
714922. (922305)
; m Cumpăr ■ Vilbrochcn 

IFA W 50 şi pinîon „atac, 
plus coroană 'Mercedes, mo
del; -.-808. -Tel. ■■ 721851.

maţii Deva, tel. 015231. 
orele 17—19. 41060518)

•  Cu autorizaţia 8495/ 
120. X. 1993,̂  emisă de Con
silia! Judeţean Hunedoara. / 
s-a*:deschis activitatea . in-

‘dependentă,' reprezentată 
prin DodD Vilma. din Lu- 
,peni, str.-Bărbăteni, nr,. ,20/ 
23,! având ca obiect de ac- ,■ 
tivftate comercializare, flori, 
ţigări. (1060746)

•  Cu autorizaţia 8489/20 
X. 1993, emisă de Consiliul 
Judeţean. Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Muntean Mărioara, din 
Haţeg, str. Constructorului, 
nr. 6/35, având ca obiect 
de activitate comercializa
re ţigări, dulciuri, cafea, 
produse alimentare.

(1060749)

0  Cu autorizaţia 8491/ 
20. X. 1993,, emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara,

. s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Miclea Nicblae, din 
Petroşani, str.- Constructo
rului, nr. 1/1, ayând ea 
obiect de activitate comer
cializare produse c!e uz cas- 

■ nie, obiecte sanitare, e- 
leetrice, piese industriale, 
mărfuri. (1060754)

c o m em o rAhi

•  Soţia Minodora Dincă,
cu inima pustiită de du
rere.^aminteşte celor care 
l-au cunoscut că s-au scurs 
şase săptămâni de când' cel 
mâi bun soţ, - '

MARIN DINCĂ, 
a plecat • pe drumul fără- 
întoarcere. ; Parastasul du
minică, 7, noiembrie, la 
Dobra. (1060713)

•  Cu adâncă durere 
părinţii şi sora .amin
tesc , că azi, 6 noiem
brie, se irnpîineştc un 

;an Ae cânii şî-a luat 
zborul, la numai 10 a- 
nişori . ‘

CLAUDIU GABOR
Dormi în pace, copil 

iubit, până la ziua re
vederii.

(1060690)

•  In 9. XI. 1993, se
împlineşte un an şi
jumătate de lacrimi şi 
durere'sufletească de 
la dispariţia fulgeră
toare a celei ,mai bune 
mame, soţie bunică şi 
soacră, cea care a fost

(922306)
•  Pierdut; ştampilă ro

tundă, aparţinând , firmei 
„Andrada G Intpex" SRL 
Petrila.vSe declară notă,.

(1060762) ,
Pierdut legitimaţie- 

Pe numele 
Horga Ion. Se declară 
nulă. - , ..

■m Ofer peţitru Închiriere 
apartament 2 camere. De
va. • Informaţii, Livezitoţ,- 
nr. 26. , 1 (1060755)
. :» ■ Schimb garsonieră,, 
confort) I , ), p rop rie ta te ,cu  
apartâtnent -': dopâ camere) 
Al. Privighetorilor/ bl. 28,
' '* ° ap. 14 Brad.

(1060648)

•  Cu multă/ durere 
in  suflet; fiica ^  soţul; 
anunţăm trecerea unul 
an db la plecarea . în 
nefiinţă, după o lungă 
şi grea suferinţă, a 
dragei, noastre 

GHEo r g iiiţ a  
LtCESCU

Comemorarea Va a- 
vea lac la Biserica din 
satul :P#ieaz, dumini
că. 7 nofembrjfi 1993- 

• : - :(1060772)

;sc. 1. et. 3.

•  Decontez AFA au
toturisme Ungaria. Tel. 
621543.

. ' (1060738)
•  Societate comercia

lă angajează croitorese 
cu experienţă. Infor-, 
maţii tel. 613201, zilnic 
9—16. (1060767)
. •  Angajăm urgent 
automacaragiu, zidari, 
parchetari. mozaicari. 
Tel. 621454. '

•• (1060773) ",

: •  Asociaţia nr. 118 Deva 
caută administrator. Infor-

•  Cu aceeaşi durere în 
suflet, închin frumoasele a- 
’ miritlri adânc regretate, 
printr-â diîferoasâ come
morare, de preţuire a su
fletelor nobile rşi bune, a 
celor cate mi-au fost r 

- băieţel -RADUCU ) 
şi mamă BOINA RADU, .. 

Pe care Dumnezeu' mi-a 
liigţ-o, fără să o pot ve
dea' în uitim'a ei clipă de 
viaţă, . . -

- Comemorarea de cinci 
ani şi,4 respectiv, 6 luni de 
la dispariţia lo r . va aveâ 
loc în ziua de 7 noiembrie 

• 1993. Pling de dor ne 
sunt lacrimile ce curg pen
tru chipul vostru frumos 
şi blând ! Florile vor în
călzi piatra rece de pc mor
mânt. Ariana.

(922315)

ELENA BUDA
Chipul, tău, sufletul 

blând/ Nu le vom Uita,, 
nicicând/ Ai fost bună, 
generoasă/ Te aşteptăm 
mereu (acasă/ Scumpa 
şi buna noastră mamă.

Parastasul şi slujba 
de pomenire vor avea 
loc duthlnieâ, 7 ‘ nov. 
1993, la Biserica din 
Bozeş, com. Geoagiu,

> judeţul Hunedoara, g
Dumnezeu să te o- 

dihneaâeă în . pace f ,
(1060769).

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
ENERGETIC DEVA

str. Minerului, nr. 28, telefoane b2091‘d; 021638 
Anunţă licitarea unui spaţiu dc 20 mp, des

tinat producţiei. Licitarea are loc în data de 
12 noiembrie 1993» orele 10.
• Oferta licitaţiei se depune la secretariatul 

liceului, până la data de 11 noiembrie 1993, 
orele 9. (851)

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE ) 
D E V A  \

Anunţă toţi agenţii economici — societăţi 
comerciale, S.R.L., S.N.C. s.a. — că în eonfor- i 
mitate cu NOTA DE NEGOCIERE nr. 3082/ j 
01. XI. 1993, încheiată între Ministerul Indus-/ 
triilor, RENEL si Ministerul Finanţelor, în ce-> 
pând cu data de 1 NOIEMBRIE 1993, preţul)
energiei electrice s-a stabilit la 59,6 LEl/kWh 1 
plus TVA pentru consumatorii alimentaţi la ţ 
380 V sau 220 V. |

Pentru abonaţii casnici rămâne preţul e -ţ  
nergiei electrice actual pentru populaţie — de I 
28 Iei/kWh. (1060521) ţ
î--------------------------------------------------  ------ ------------- \

COOPERATIVA „MOŢUL" BRAD j
încadrează contabil şef, cu respectarea cog,- ’ 

ii şi vechime prevăziţte de1 lege. ‘ ̂ diţiilor dc studii

I
(852) j

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
i Organizează, începând cu data de 15 noiem- \ 
I brie 1993, cursuri de iniţiere în utilizarea cal- || 
/ culatoarelor IBM-PC. \

Durata cursului este de 5 săptămâni.
Relaţii se pot obţine la telefon 613915. ;

(1060517)I

DECESE

* ckirere' ,în suflet,
foştii/ colegi ' de î • la S. M. 
Itolese ' ănunţă ; dispttriţia 
prematură din viaţă a ce
lui ‘ care a" fost un ' bun 
coleg,-, ■ ■ - '.'Y

: PETRU PETICEI.,
. , 44 anf. ' '

Nu te vom ui.ta nici
odată !' (922312)

•  Manta Sănicâ, verişo
rii şi nepoţii anunţă moar
tea prematură a celui care 
a fost
% G0LEŞIE MARINEL,

în vârstă de 33 ani.
Înmormântarea dumi

nică, 7 noiembrie, ora 12, 
în Lăpugiu de Jos. (1060416)

r
Vj
J L I C I T A Ţ I E  \
j CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI J OI’LIŢA \ 
i ■ Organizează licitaţie publică: în vederea con- \ 
l cesionării a 10 parcele de teren a câte 935 mp \ 
/ fiecare, pentru realizarea > unor locuinţe cu ţ 
Lparter şi etaj, în zona centrală a satului To- ţ 
| pliţa. « ,L - ţ
ţ Concesionarea terenului se face/pşe durata , 
( existenţei construcţiilor. /
 ̂ Taxa anuală minimă dc concesionare este 1 

i 50 lei/mp/an. ' t
1 Informaţii suplimentare şi consultarea plan- \ 
) şelor de detaliu se pot obţine zilnic, între orele ţ 
> io  şi 14, ia sediul Consiliului local al comunei 4 
Topliţa. . I

Documentele licitaţiei se pot ridica, contra- ’ 
cost, de la Consiliul local al comunei Topliţa. i 

Ofertele se depun până la data de 24 no- 1 
iembrie 1993, orele 14, la sediul Consiliului lo- \ 
cal al comunei Topliţa. !j

Garanţia dc participare la licitaţie este de i 
10 000 lei. i

Taxa dc participare la licitaţie este de 5 000 ! 
tei.

Licitaţia va avea loc în ziua de vineri, 26 1 
noiembrie 1993, orele 16, la sediul Consiliului ţ 
local al comunei Topliţa. (1060500) \

I
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ |

A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR J
j SPORTIVI HUNEDOARA — DEVA I 
I Oferă spre închiriere, pe bază de licitaţie, : 
i spaţiu comercial în suprafaţă de 20 mp, în in-1 
î  cinta magazinului din str. G. Coşbuc, nr. 21. j 
I Doritorii sunt rugaţi să depună cererile până la ' 
S data de 15 noiembrie 1993, ocazie cu care li | 
|  se -vor comunica data si condiţiile licitaţiei pu-» 
î blice. ' (D. P.) |

* —  * — ^  * — **

D.G.A.A. HUNEDOARA-DEVA|
t Organizează concurs, in data de 16.11.1993, 
ţ pentru ocuparea următoarelor posturi: 
î ■— 1 post inginer agronom la Centrul Agri-
i colBaru;
t — 1 post inginer agronom la Centrul Agri-
* » col Lunca Cernii.
* Tematica st relaţii suplimentare la telefon
* 618555. (DP)|

19
de

\  CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 
cir sediul în BUCUREŞTI, 

str. Lev Tolstol, nr. 22-24, sector I
Organizează concurs pentru ocuparea a 

posturi dc controlori financiari la Camera 
Conturi a judeţului Hunedoara.

Condiţii:
•  studii economice superioare
•  4 ani vechime minimă în activităţi eco- 

nomico-financiare.
Pentru înscriere la concurs candidaţii vor 

prezenta următoarele documente î 
;■■■■ —v cerere, certificat de cazier judiciar, re- 

comaqdare, curriculum vitae, copie 
după carnetul de muncă, capitolul pri
vind activitatea în muncă»

Doritorii se vor adresa ctt documentele 3»  
mai sus Ia sediul Camerei de Conturi a judeţu
lui Hunedoara, din- Deva, str. 1 Decembrie,, 
nr. 24, până la daţa de 15 noiembrie 1993, unde 
Vor prim! tematica şi se va comunica dat 
concursului. ■ (D .E )

fei
t *
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