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•  CIIIŞ1NAU. „Expulza- 

rea .limbii române şi in
troducerea glotonimului de 
tristă faimă „limba mol
dovenească" în noua Con-

r amm * mma a ama * mm* * ama a  m at a'''A'’ îj. -'v' J •

sţituţie a Republicii Mol
dova a provocat ■ indigna
rea justificată â tuturor 
oamenilor de bună-credin- 
ţă din* republică, se men
ţionează în Declaraţia Con
siliului Uniunii Scriitori
lor din Moldova, publicată 
în „Literatură şi Artă”. 
Somat să asigure „o bază 
ştiinţifică" falsului legife

rat, se arată ineonţinuare* 
Prezidiul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei s-a pro
nunţat pentru apărarea 
limbii române, dând dova
dă de curaj şi de probita
te intelectuală. Din păca
te, conducerea republi
cii nu a ţinut cont de 
argumentele savanţilor . şi 
insistă în promovarea u-'

nui neadevăr Strigător la 
cerV

„In acest context, se e- 
videnţiază în continuare, 
în declaraţie, Consiliul 
Uniunii Scriitorilor chea
mă populaţia Republicii 
să semneze şi să se inclu
dă activ în strângerea de 
semnături privind revi
zuirea articolelor care 
contravin adevărului isto-

aam * mam *  m m  a  m -am m a *

fc  şi ştiinţific din 
tuala Constituţie a 
publici! Moldova.

Uniunea Scriitorilor sus
ţine orice iniţiativă sau act 
civic, indiferent de unde 
ar proveni acestea, meni
te să apere ; cuceririle na
ţionale ale românilor din 
Basarabia, considerând că 
asemenea acţiuni, dincolo

;iv 
Solida

rizarea forţelor democra
tice; din Moldova",
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FESTIVALUL POţŢIlO» ŢĂRANI > |P | N  TO ATĂ INIMA"
A . fost 0 manifestare e- 

moţionarrtă prin întreaga 
sa desfăşurare această a 
XVI II-a ediţie a Festiva
lului poeţilor ţărani, pur
tând un generic atât de 
sugestiv, „Din toată ini
ma", generic, exprimând 
sinceritate şi curăţenie 
spirituală, dublată, de is
teţime, de un talent înnăs
cut şi de un anumit grad 
de cultură. în organizarea 
acestui festival de către In- . 
spectoratul judeţean pen- j 
tru- Cultură şi Centrul Ju 
deţean al Creaţiei Popula
re, s-a remarcat un om, 
profesorul Marcel Lapteş, 
care de ani de zile s-a a- , 
propiat cu dragoste de a- 
ceşti oameni ai satelor,

20 OCTOMBRIE

0  Au trecut 292 de zi
le din a n ; au mâi 
rămas 73;

•  Sf. Mc. Artenie, Du- 
xul şi Matrona;

•  1892. S-a născut TA- 
CIIE PAP AH AGI (m. 
1977), lingvist şi fol
clorist român ;

•  1893. S-a născut cri
ticul literar ION 
CREŢU (m. 1970);

0  1895. S-a născut lin -' 
gvistut ALEXANDRU 
ROSETTI;

0  1920. Începe greva 
generală â muncitori
lor din România ;

0  1924. S-a născut cri
ticul de teatru VA
LENTIN SILVES
TRU ;

0  1930. S-a născut scrii
torul IOAN GRIGO-

■ r e sc u . ■:

MATRIMONIALA:
©  Pilot de încercare 

caută domnişoară mo
destă, harnică şi cu for
me aerodinamice.

creatori populari care, la 
vârste apreciabile uneori, 
au curajul să pornească de 
acasă, de multe ori de la 
mari depărtări, pentru a 
se întâlni cu colegii de 
breaslă, cu publicul care' 
îi îndrăgeşte.

Ediţia ă  XVlII-a a fes
tivalului a fost găzduită de 
două comune — Bucureşci . 
şi Vaţa de Jos. In prima zi, 
la Bucureşci, a avut loc un 
recital de poezie susţinut 
de poeţi din mai multe ju
deţe ale ţării, între ca re : 
Neamţ, Maramureş, Praho
va, Bihor, Arad, Argeş, Hu
nedoara. Recitalul de poe
zie a fost presărat cu mo
mente muzicale, oferite de 
cunoscuta solistă de muzi
că populară Ana Banciu. 
Cu acest prilej, la Cămi
nul cultural din Bucureşci

alt mai fost organizate o 
expoziţie de artă populară 
ce a  reunit costume zărăn- 
dene şi un stand de carte 
folclorică organizat de 
Biblioteca; comunală.

Duminică, poeţii ţărani 
au participat la o excursie 
de documentaro, având pri
lejul să viziteze sanctuarul 
neamului de lâ Ţebea, Ga. 
sa mefuorială Grişan şi 
mănăstirea din satul Cri
şan. După-masa, la Cămi
nul cultural din Vaţa de 
Jos s-a desfăşurat o emo
ţionantă Întâlnire cu pu
blicul local care a umplut 
sala până la refuz. Au ci
tit, între alţii, .poeţii Nico- 
lae Nicoară (Şagu — A-.
rad),: Ioan Lasca (Şiria — 
Arad), Alecu Iosifescu 
(Pingăreşti —- Neamţ), Ioa- 
'na Precup (Oradea), Iosif

t •  * •  •  •

Isaiia (Mureş), Ioan Buş- 
tea (Ilia), Aurel Alic (To- 
pliţa), Sînziana Moldovan 
(Băiţa), Augustin Bria 
(Chitid — judeţul Hune
doara). Gu toţii au fost a- 
plaudaţi cu căldură de cei 
prezenţi. A fost de faţă pri
marul comunei, dl Floriân 
Tomuş. Din partea organi
zatorilor manifestării, poe
ţilor ţărani le-au fost o- 
ferite premii.

în  continuare, taraful Gă- 
minului cultural Vaţa de 
Jos, dirijat de marele ta- 
ragotist pera Bulz, a pre
zentat splendide ţarine mo
ţeşti, A acompaniat, de 
asemenea, pe apreciatele 
soliste de muzică populară 
Mariana Anghel, Mariana 
Deac şi Ana Banciu.
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Aspect din incinta 
pentru copii de la Simerla

Centrului de pedagogie curativă şi terapie socială 
Veche. Foto PA VEL LAZA

americană
Săptămâna trecută, re

giunea Golfului a fost 
din nou în fierbere, Ia un 
pas de izbucnirea unui 

- Conflict între Irak şi Ku
weit, asemănător celui din 
august 1990, care s-a în
cheiat, după cum se ştie, 
în februarie 1991, cu în
frângerea lui Saddam 
Hussein şi a puternicei 
sale armate de către coa
liţia de state grupate în 
jurul SUA. După înche
ierea războiului din 1990 
—1991, Irakul a fost su
pus de către ONU drept 
pedeapsă pentru declan
şarea agresiunii împotri
va Kuweitului unui em
bargo economic şi mili
tar internaţional foarte 
aspru, interzicându-i-se şi 
exportul petrolului, prin
cipala sa sursă de devize.

Unite. „Nu există nimic 
ilegal in legătură cu de
plasarea trupelor irakiene 
în Anteriorul Irakului şl, 
pe de altă parte, noi in
sistăm ca Irakul să-şi re
cunoască frontiera cu Kw- 
weittu, iar acest lucru nu 
a fost încă făcut". Mai 
mult, distanţându-se de 
politica americană în; 
Golf, ministrul francez al 
apărării a spus că inte
resele electorale (ale ad
ministraţiei Clinton — n. 
a.) nu sunt excluse nicio
dată „în cadrul unei mari 
democraţii, cum este cea 
americană, în care fluc
tuaţiile interne au o in
fluenţă considerabilă a- 
supra politicii externe".

în  toată această activi
tate febrilă, prevestitoare 
de noi şi sângeroase bă-

C O M E N T A R I I

Cu toate acestea, în 
ciuda unor răzmeriţe (kur
zii în nord şi şiiţii în 
sud), a situaţiei economi
ce catastrofale, Saddam 
Hussein reuşeşte să-şi re
facă şi. să-şi consolideze 
puterea rtiilitară. Anii au 
trecut, timp în care Ku
weitul, cu sprijinul Ara
bici Saudite, ai Emirate
lor Arabe Unite şi al Oc
cidentului aproape Că şi-a 
vindecat rănile ocupaţiei 
şi distrugerilor irakiene. 
Irakul, în schimb, „su
grumat" de embargoul in
ternaţional şi-a ruinat e- 
conomia, iar nivelul de 
trai al populaţiei a atins 
nivelul cel mai de jos. 
Doar armata a prosperat 
şi- s-a refăcut în bună 

- măsură. Şi tocmai aceas
tă armată a început, săp
tămâna trecută, să-şi zăn- 
găne armele, făcând ma
nevre în apropierea gra
niţelor Kuweitului. Fap- 
tul n-a trecut neobservat, 
iar pentru americani a 
fost mai mult decât un 
prilej de a-şi etala din 
nou puterea şi veleităţile 
de unic jandarm al o- 
menirii. Aşa a început o 
nouă concentrare ‘ masivă 
de forţe americane nava
le, aeriene şi terestre în 
apropierea graniţei dintre 
Kuweit şi Irak.

Dar în fond, cum spu
nea ministrul francez al 
apărării, Francois Leo- 
tard, Irakul fiu a vio
lat rezoluţiile Naţiunilor

tălii, cei mai porniţi pe 
fapte mari sunt america
nii. Dacă în Bosnia n-au 
obţinut rezultatul scontat, 
dacă în Haiti n-au putut 
să explodeze nici măcar 
o bombă, conflictul fiind 
dezamorsat de fostul pre_ 
şedinţe al SUA, Jlmmy 

Carter, măcar îh Golf să-şi 
arate puterile. ŞI la or
dinul lui Bill Clinton, 
aici' au fost şi sunt - tri
mise încă importante for
ţe militare de toate ca- 

; librete;-';" -
Şi în timp ce SUA tri

mite precipitată mereu 
trupe In Golf, Rusia, ca
re parcă abia aştepta un 
nou prilej să-şi afirme ve
leităţile de siiperputere şi 
faptul că fără voinţa ei 
nimic nu se poate „miş
ca" în lume, l-a trimis 
pe Andrei Kozîrev, minis
trul său de externe, în 
Irak, în chiar vizuina ba
laurului Saddam Hussein. 
Aşa se face că Irakul îşi 
adună trupele în cazărmi 
şi mai mult, surprinzător, 
în comunicatul comun ru- 
so-irakian dat publicită
ţii se arată «„Irakul a-* 
firmă că este pregătit să 
realizeze chestiunea recu
noaşterii suveranităţii şi 
a frontierelor Kuweitului, 
conform rezoluţiei 833 a 
Consiliului de Securitate 
al ONU". Prin apelaşi co-

Gh. PA VEL

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  „Albă ca Zăpada". Teatrul 
pentru tineret „Sfârlează" al 
Casei de Cultură Hunedoara pre
zintă în ziua de 21 octombrie 
ac.., pe propria scenă, specta
colul de păpuşi „Albă ca Zăpa
da". „Sfârlează" < îşi deschide 
astfel stagiunea de toamnă. 
(M. B.).

•  Ansamblul folcloric „Unga- 
resca" la Hunedoara. în
cadrul relaţiilor de amiciţie din - 
tre oraşele Hunedoara şi Szam- 
bathely (Ungaria), ansamblul 
folcloric „Ungaresca" din aceas

tă localitate a prezentat două 
spectacole în 14—15 octombrie 
a.c. la Casa de Cultură din 
Hunedoara şi, respectiv, Cămi
nul cultural din Cristur. Spec
tacolele au cuprins. ■ aplaudate 
cântece, jocuri populare, pre
cum şi un obicei de nuntă spe
cific localităţii Szambathely. 
(M. B.).

•  Invitaţie. Consiliul NaţiOr 
nai „Propact" — Sindicatul Pro
prietarilor de Pământ; şi al Ac
ţionarilor din Unităţile Agricole 
— îi invită pe acţionari şi di
rectorii de unităţi agricole la o 
consfătuire ce va avea loc în 
Capitală, te ziua de 23 octom
brie a.c., ora 10, în. aifla Fa

cultăţii de Drept a Universită
ţii Bucureşti. (Tr. B.).

ţ

•  In sprijinul populaţiei.
Prin magazinul propriu, situat 
in Piaţa Victoriei, din Orăştie, 
S.C. „Florimex" S:R.L. oferă 
populaţiei o diversificată- gamă 
de produse alimentare, cafea, 
dulciuri, sycuri răcoritoare, pre
cum şi articole cosmetice. Perso
nalul aceleiaşi societăţi execută 
aranjamente florale, buchete, jer
be şi coroane pentru diferite 
ocazii. (E. S.).

•  Sponsorizare. Biserica creş
tină adventistă de ziua a şaptea 
Deva a sponsorizat Centrul ju
deţean de primire minori. Din 
stima de 200 000 lei donată s-au

cumpărat scaune şi mese din 
material plastic, care comple
tează mobilierul instituţiei. 
(V.R.). .

phMe:; ăUto i din import. 
De curând, S.G. „Teobern — 
Comimpex" SRL a  deschis la 
'parterul blocului G 1 bis, din 
Haţeg, Un magazin pentru desfa. 
cerea cu amănuntul a pieselor 
auto din import. Celor care 
trec pragul noii unităţi li se o- 
feră o gamă diversă de piese 
auto, de dea mai bună calitate. 
(N. S.).
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DACĂ E S i  FIE CALD, ATUNCI S i  FIE SOBE!
Dimineţile de toamnă te 

învăluie adesea în ceaţa 
lor. Frigul „lichid" te pă
trunde. Doar mersul pe 
jos te mai salvează de la 
„încremenire", nicidecum 
statul pe scaun sau Intr-o 
bancă de şcoală. La Şcoa
la Generală din Băiţa, prin 
comanda Inspectoratului 
Şcolar Judeţean, s-a asi
gurat 6 cantitate îndestu
lătoare de lemne, cu a 
precizare — doar pentru 
şcoala de centru, şcolile de 
pe: sate aşteptând contrir 
buţia părinţilor, după cum 
ni s-a spus, sau un aju
tor din partea Primăriei. 
Şi situaţia durează de ani 
de zile. Ceea ce nu s-a re
zolvat sunt sobele. Din cau
ză unei incertitudini crea
te artificial, şcoala de aici 
s-â văzut In situaţia de a 
nu şti de care centru de 
execuţie bugetară aparţine: 
de cel de la Brad sau de 
cel de la Deva. Cert este 
că banii necesari pentru 
cumpărarea unor sobe de 
teracotă nu s-au acordat, 
iar copiilor Ie este frig. 
Nici nu e de mirare cu 
nişte amărâte de sobe pe

care nu le distingi In spa
tele băncilor t De-a lun
gul anilor, de când nu mai 
funcţionează din lipsă de
bani, centrala termică a 
comunei (trebuie să spu
nem că şcoala are instala
ţie de Încălzire termică de 
pe vremea odiosului— n. 
n.), dacă s-ar fi zidit in 
fiecare an o sobă de tera
cotă, acum problema era 
rezolvată, fără a se mai 
ajunge la sumele astrono
mice de acum greu de su
portat ale unui asemenea 
obiect de Încălzit 

Nici reparaţii nu s-au 
mai făcut la clădire de 
câţiva ani, după cum ne 
spuneâ dna Luda Stoica, 
secretara şcolii. Doar zu
grăveli prin contribuţia pă
rinţilor elevilor. Clanţele 
uşilor îşi fac datoria cu 
mare greutate. Sticla este 
foarte scumpă pentru geam. 
Au început să cadă tencu- 
ielile. Sunt necesare repa
raţii la şcolile de pe sate. 
Materialele de curăţenie se 
dau cu ţârâita. Şl sunt 11 
unităţi şcolare din care 
două şcoli generale — la 
Băiţa şi Hărţăgani. Pe sa

te, reparaţii serioase sunt 
necesare 1a Săliştc, la res
tul instituţiilor impunându- 
se doar lucrări de zugră
vire, vopsire, de tâmplărie.

Dincolo de astfel de 
probleme, cu care se con
fruntă de altfel şi alte 
şcoli, instituţia de învăţă
mânt din Bălţa desfăşoară 
un proces instructiv-educa- 
tiv meritoriu, toate catedre
le, după cum menţiona dnâ 
Elena Dobrâ, profesor da 
limba română, fiind' aco

perite cu cadre didactice ca
lificate. Alăţuri de' aces
tea, părinţii doresc ca fiii 
lor să facă şcoală. Absol
venţii urmează instituţii li
ceale sau şcoli profesiona
le, Nu există neşcolarizaţi. 
Dragostea pentru carte es
te, sădită de -profesori cu 
vechime şi experienţă, u- 
nii aflaţi în şcoală focă de 
la data reparaţiei: Viori
ca Benţa, actualul director 
al şcolii, Elena Dobra, Pe- 
nelopia Haneş, Elena Mî- 
heţ, de învăţători şi edu
catori ca -Simona Şerban, 
Voichiţa Barna ş.a.

MINEL BODEA

Ele au fost propuse de dr. J.McFar- 
land, creatorul uneia dintre cele mai efi
ciente metode do abandonare a fuma
tului, numită „Planul de S zile".

L HOTARAŢI-VA SA r en u n ţa ţi
LA FUMAT. Alegeţi un moment favo
rabil in car* să nu fiţi surmenat sau 
foarte ocupat. Este foarte important să 
v i  Informaţi anturajul, nu d« victorie, 
el de decizia dumneavoastră. Apoi lăsa- 
ţi-vă brusc de fumai, nu intr-o ma
nieră progresivă.

2. MULTA APA. O bale caldă est* 
un excelent «m ediu împotriva lritaWIi- 
tăţii date de sevrajul la nicotină. Dacă 
dimineaţa sunteţi somnoros, încercaţi un 
duş cu apă rece, Pentru că nicotină 
este solubilă in apă, beţi cel puţin 8 
pahare mari de apă pe zi, de preferin
ţă intre mese. Evitaţi băuturile exci
tante ca alcoolul, cafeaua, cola.

3. OPTATI PENTRU REGULARI. 
TATE. Strădulţi-vă să dormiţi 7—8 ore 
pe noapte şi să aveţi mesele ia ore re
gulate.

4. EVITAŢI CARNEA. MÂNCĂ
RURILE PREA PICANTE, ALIMENTE
LE RAFINATE. E mai bine, pentru câ-

s& fugiţi de restaurante, de 
protocolare, chiar şl de unii prie- 

a  câştiga meciul contra fu-

V s. MÂNCAŢI DIN ABUNDENŢA, la

special tn timpul meselor, FRUCTE şi r 
LEGUME, CEREALE COMPLETE. A- 
ceste alimente nu îngraşă, aducând or
ganismului vitaminele şi sărurile mine
rale necesare unei bune funcţionalităţi.

6. SERVIŢI UN MIC DEJUN CON
SISTENT (ar trebui să fie un mare de
jun) şl mâncaţi cât mai puţin seara.

7. EXERCIŢII FIZICE REGULATE. 
Dacă ttu sunteţi antrenat, începeţi cu 
mersul pe jos, apoi alergare uşoară sau 
faceţi zilnic gimnastică timp de cel puţin 
o jumătate de oriţ,

8. EVITAŢI să amestecaţi diversa 
substanţe medicamentoase folosite pen
tru a vă lăsa de fumat cu medicamen
te prescrise de medic pentru afecţiuni
le de ea re suferiţi. Dacă urmaţi un tra
tament medical, discutaţi cu medicul 
înainte de a începe.

9. UN APORT VITAMlNIC, în spra, 
rial cu vitaminele din grupul B. poate 
fi benefic. Mai degrabă foletiţl vitami
ne naturale din cereale şl grâu Încolţit 
decât vitamine de SlBtam,,

18. UN BUN MORAL, implicarea 
intr-o activitate utilă, Încredere ta  
Dumnezeu, dacă sunteţi credincios, 
toate dinamizează nu numai spiritul, ci 
şi corpul, crescând ţ is w l i  de succee.

Traducere şi
Dr.
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|  Este valoarea pradu- I 
* selor — legume, zarza- J 
|  vaturi, fructe, verdeţuri, |  
' ouă, conserve, gemuri, , 
ţ  dulceţuri ete. — vându* |  
! te populaţiei într-o sin- *

Igur» lună de cri trei iu - I 
crâtori de la unitatea J 

î  ar. 3 din Piaţa „Dună- j 
I rea", din Hunedoara. Dl I

1“ Gheorghe Moisri, şef ut» 
unităţii, este mereu Ia I 

J furnizori. Aduce marfă |  
Idin  abundenţă, pentru I 
; a satisface cât mai bi- î 
I fie ccrinifie cunipanm#-  |  
» rllor (Ob.I.N.) (

Belozia « r r i c a n â
(Urmare din

municat, Rusia se anga
jează „să acţioneze în 
vederea fixării Unei date 
pentru începerea oficială 
a mecanismului de supra
veghere pe termen lunga 
armamentului irakian, în 
mod simultan cu începe
rea perioadei probatorii, 
cu o durată de şase luni
maximum", după care ar 
trebui ridicat embargoul 
petrolier.

Se pare că, In ciuda 
scepticismului afişat de 
Washington şi Londra fa
ţă de acest act politic al 
Rusiei, reuşita ei este su
ficient de puternică să

trezească gelozia america
nă, care îşi vede încă o l 
dată zădărnicite acţiuni-; 
le de a demonstra că es-j 
te unicul jandarm mdn-î 
dial. Iar dincolo de ge-1 
lozie, poate chiar mai • 
mult decât aceasta, de-! 
claraţiile ministrului fran-j 
cez ai apărării îşi au mie- ■ 
zul lor adevărat. In SUA | 
se apropie un noti an e- • 
lectoral, iar administraţia! 
Clin ton se vede tot mai J 
mult depăşită, atât in pro-, 
blemele interne cât Şi în \ 
cele externe. De aceea, | 
un război acolo, cât de i 
mic, dar prezentat cu | 
mare pompă, i-arffi ca j 
un balon de aer proaspăt, i

ORGANELE VIZATE RlSPUHD
La scrisoarea tutui grup 

de taximetriştl particu
lari autorizaţi, pa cam 
nod am trimis-o spre cer
cetare Administraţiei Fi»_ 
nanciare «  Municipiului 
Deva, aceasta ne răspun~

„Toţi taximetriştU exis
tenţi in evidenţa noastră 
practică activitatea şi sunt 
impozitaţi ta conformitate 
cu prevederile Ordonanţei 
nr. 11/1992 a Guvernului. 
Toţi taximetriştR au 
montat le bord aparat de 
taxat şi sunt verificaţi 
trimestrial de 
noastre*.

Acesta este răspunsul 
semnat de Anii Angustin 

director şi Şte
fan David, şaf de rarvictu 
ta amintita instituţie, Ga 
«I nu creadă cineva că . 
atârul „Cuvântul liber* 
este dispus tft „înghită" 
orice fol de răspuns eu

sau fără răspundere jâtâ 
în rezumat scrisoarea 
grupului de taximetriştl.

Ei sunt, de regulă, pen
sionari sau persoana fără 
serviciu, care-şi câştigă 
îs  felul acesta existenţa 
deloc comodă. Cei mai 
măre necaz al lor rate 
concurenţa neloială p# 
cam le-o tac, după oţele 
de serviciu, o  mulţime de 
alţi posesori de autotu
risme, eare practici o ţa* 
ximetrie ilegală, fără auto. 
rlzaţie, adevăraţi evazio- 
nişti fiscali; că aceşti bri
ganzi sunt in cea mai 
mare parte salariaţi la 
RENEL, Grupul de taxi- 
metriştl mai sesiza că şi 

cei autorizaţi mai 
ceia rare, deşi 

. . ta bard aparat
de taxat, buri pornesc la 
plecarea In cursă.

Comparaţi şi dv. Unde 
dai şi Unde crapă !

Firma „Simako" din 
Deva aş distinge prin 
calitatea şi promptitu
dinea în onorarea era 
rlnţelor beoefldarUOr 
săi.

Foto PAVEL LAZA

Produsele apicole (mie
rea de albină şi polenul) 
sUnt alimente — medica, 
ment, iar lăptişorul de 
matcă, propolisul, veni
nul de albine, ceara şi că- 
păcelele d® la căpftcirea 
fagurilor cu miere sunt fo
losite cu eforie miraculoa
se în , tratarea bolilor şi 
in menţinerea stării de 
sănătate. Consumând pro
duse apicole, organismul 
beneficiază de enzimele, 
vitaminele, sărurile mi
nerale şi alte componente 
conţinute în stare natu
rală.

Prin consumarea ' mierii 
de albine, care este pro
dusul de bază in apicul- 
tUră, organismul omului 
beneficiază în primul rând 
de zaharurile pe care le 
conţine sub formă de glu- 
coză şl fr*triozfi, direct 
asimilabile, fără â mai fi 
picesarâ transformarea lor 
de către «cat. ca In era

şi sănătatea omului
recomandabil să nu 

se introducă in băuturi
de

zul zahărului alb sau al 
altor produse zaharoase din 
comerţ. De asemenea, or
ganismul mal profită în 
mare măsură de enzime 
(fermenţi), vitamine, şi alte 
componente. Mierea de 

, albine se prezintă sub 2 
form e; lichidă şi cristali
zată. Cristalizarea mierii 
de albine este Un proces 
natural, care ne indică si
gur că mierea este na
turală şi nefalsificată. Mie
rea cristalizează în timp 
astfel : mierea de floarea 
soarelui la 1—3 luni de 
la extracţie, cea de zmeu
ră polifloră, după 2—0 
luni, iar cea de salcâm, 
după 1,5—2 ani sau mal 
târziu, depinzând de con
diţiile de păstrare. Prad- 
zăm că este ne justificată 
reţinerea unor

tori de miere de â refu
za mierea cristalizată, pre
tinzând că este un . pro
dus falsificat. Mierea cris
talizată şe consumă mai 
economic1 decât ora lichi
dă. Important de reţinut 
este că mierea falsificată 
nu cristalizează niciodată. 
Apicultorul poate te trans
forme mierea cristaliza
tă In miere lichidă, prin 
încălzire.

Printre alte întrebuinţări, 
din mierea de albine s t  
poate prepara In gospodă
rie o băutură superioară 
băuturilor din comerţ, 
prin amestecarea acesteia 
cu oţet din mere, apă de 
izvor, apă minerală sau 
chiar gazoasă. Dozajul se 
face după gustul fiecărui 

Este indicat

să nu fie prea acid, pen
tru a nu acidula. organis
mul. Acest amestec este 
util organismului, fiind U» 
răcoritor şi tea reconfor
tant în caz de efort fizic. 
Băutura din miere de al
bine se poate prepara ori 
de câte ori avem nevoie, 
fiind un amestec natural, 
proaspăt şl eficient, dife. 
rit de băuturile din co
merţ, care 'pe lângă fap
tul că organismul nu be
neficiază cu aproape ni
mic din ele, dar încarcă 
bugetul de familie re
strâns din ziua de azi. De 
asemenea, amintim că 
mierea de albine nu este 
un produs alterabil, eâ 
având un termen de vala
bilitate nedetwminat. Pen
tru a folosi eficient pro
prietăţile mierii de albine,

* h 5 5
teu

încep
să se distrugă, rămânând 
numai gustul dulce, fără 
eforie terapeutice.

Dintr-Un kilogram de 
miere de albine, care costă 
până la 4—6 mii fol, pu
tem să obţinem minimum 
19 litri de băutură răcori
toare şi reconfortantă, re
venind circa 590 lei pe li
tru, nu ca la alte bău
turi mult mai scumpe 
ce se găsesc în comerţ. 
Pentru sănătatea dumnea
voastră şl a familiei, este 
bine să folosiţi CU încre
dere mierea de albine, atât 
cea lichidă, cât ş! cea 
cristalizată, fiind în inte
resul sănătăţii fiecărui 
consumator. ’

ALEXANDRU STAICU, 
apicultor, Deva

Pe fâşia dt asfalt din 
. parc pe care o calc zil-
V nic în drum spre redac- 
( ţie, într-o dimineaţă în

care aerul expirat din
V plămâni se făcea hne-
V diat condens, m-am îm- 
i piedicat de un melc. Ţra 
’ tona cu comitete nu 
> ştiu ce şi părcă se li

pise de asfalt. Bătaia 
mea din picior nU l-a 
făcut te mişte măcar un 
milimetru. Roate era 
amorţit de frig, bietul 
de el.

Ce-1 mâna aţă de 
noapte la drum pe pur
tătorul de casă în 
te ? Nevoia de 
să fi fost aceea 
poate cine ştie Ce 
stincte? Simte melcul efi 
se aşazâ de toamnă 
lungă, că Dumnezeu îi 
mai dă ţăranului a pă
suire pe care nu i-a da
t-o societatea In tran
ziţie te aşeze tn braz
dă toată sămânţa pen
tru pâinea anului Vii
tor ?

Când m-am Întors că
tre casă la prânz, din 
melcul de dimineaţă mal 
rămăsese pe asfalt a 
masă amorfă şl gelati
noasă. Cine ştie ce ne
ghiob ii va fi luat zile
le î In minte îmi stăru
ie mereu de atunci ver
surile M  Ion Barfeu • 

cu piciorul 
r r . M nătâng, melc 

nătâng

ION CIOCLEI
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CÂŞTIGURI 
SUPLIMENTARE 

LA C.E.C.
La tragerea la sorţi 

a obligaţiunilor la  
C.E.C. cu câştiguri 
pentru luna octom
brie 1994, Casa de 
Economii şi Consem* 
naţiuni, pe lângă cele 
11522 câştiguri în 
valoare de 126400900 
lei ce se atribuie in 
fiecare lună, mai a* 
cordă în plus încă 
313 câştiguri în va
loare de 5 620 000 Iei.

Cumpărând obliga
ţiuni CE.C. a căror 
valoare nominală este 
de 200 lei, puteţi 
câştiga intre 10 OM 
până la 500 000 lei.

Obligaţiunile C.E.C. 
pot fi cumpărate de 
la agenţiile C.E.C.

INFORMAŢI! 1>IN BAIA DE CRIŞ
•  AU PRIMIT PĂMÂNT. 

DI Seria Ronee Fărcaş, 
primarul localităţii Baia de 
Criş, ne-a informat că în 
comună (8 sate componen
tei, oamenii au primit pă
mântul în baza Legii ni% 
18/1991. De asemenea, până 
în prezent, în centrul 
de comună ş l  In satul Că- 
răstău au fost înmânate 
302 titluri de proprietate, 
în satul Ţebea 30 ţi la 
Lunca Moţilor 7. La 
.O.C.O.T. Deva S-au trimis 
documentaţii pentru inel 
100 de titluri care sunt in 
curs de completare şi vor 
fi în curând înmânate 
proprietarilor.

•  REPARAŢII ŞI MO
DERNIZARE. In locali
tatea Baia de Criş, str. Go
runului, se află intr-un 
proces de modernizare, 
după ce se va termina ac
ţiunea de turnare a bol
durilor, va urma taluza- 
rea şi turnarea covorului 
asfaltic. Din centrul co
munei până la Ê iră, p i  
distanţa de 2,5 lua, au fost 
plombate cu asfalt gropile. 
Bunul gospodar îşi face 
simţită prezenţa în orice 
anotimp.

ETAPA , JUDEŢEANĂ 
NAŢIONAL

In urmă cu câteva zile, 
la pppicăria Clubului ^Si- 
derurgica'* de la Cinciş — 
Hunedoara s.a desfăşurat 
etapa judeţeană la juniori 
şi seniori individual şj pe
rechi a Campionatului Na
ţional de popice, la care au 
participat cluburile Minerul 
Vulcan, Jiul Petrila şi Si
derurgica Hunedoara. După 
două reuniuni de câte cinci 
ore, de luptă dârzâ, spor
tivă, b l juniori pe primele 
trei locuri s-au clasat la 
individual Vasile Grigoras 
— Jiul, Florentin Dudu şl 
Cristian Moeanu — Mi-

L A  C L U J -N A P O C A

PILOŢII DIN DEVA AU FOST LA ÎNĂLŢIME
ghiţă — Deva, bronz — 
Ia programul impus ne
cunoscut : 1. Simlon Câm
pean — Deva, medaliat 
cu aur ; 2. Alexandru Ml- 
ron — Cluj, argint; 3. 
Ştefan Togănel — Deva, 
bronz.

Iată şi primele trei lo-

Recent, la Cluj-Napoca 
s-a încheiat Campiona
tul N a ţ i o n a l  de 
Acrobaţie cu planorul, 
la care au participat şi 
trei piloţi reprezentând 
Aeroclubul „Dacia** din 
Deva. Şi de această dată 
piloţii noştri au fost la 
fMttţifltt, cucerind şase 
din cele nouă medalii, 
astfel, la programul im
pus cunoscut: 1. Miron 
Alexandru — Cluj, me
daliat cu au r; 2. Togă- 
nel Ştefan — Deva, ar
gint ; 3. Sta mate Gheor*

curl în clasamentul ge
neral : 1. Alexandru Mi
ron — Ouj, campion Ra
ţionai ; 2. Ştefan Togă
nel — Deva, vicecampion; 
3. Simlon. Câmpean 
Deva, bronz. ©tefan 
Adel, colaborator).

•  LUCRAREA a  f o st  
FINALIZATA. Recent a 
fost finalizată la Baia de 
Criş canalizarea mena
jeră în parcul localităţii, 
în porţiunea de lângă 
obeliscul lui Avram Ian- 
cu. La reuşita acestei am
ple lucrări» Consiliul to
cai a primit sprijin în
semnat din partea Prefec
turii, de Ia R.A.C. Deva şi 
Sucursala Minieră Brad, 
prin procurarea şi trans
portul materialelor şi al 
utilajelor pentru excava- 
rea şanţului.

•  LEGEA FONDULUI 
FUNCIAR. Vlceprimarul 
comunei Baia de Criş, dl 
Miron Brustureanu, ne-a 
făcut cunoscut că în pro
cent de 85 la sută pădu
rea a intrat deja în po
sesia proprietarilor de 
drept. Până acum au fost 
puse în posesie 650 de 
persoane cu 520 ha pădure.

Lucrările de punere în po
sesie vor începe curând 
şi în satele Baldovin, Ca- 
raci şi Rişca. Există o 
tonă colaborare între Oco
lul Silvic Baia de Criş Şl 
comisia comunală în a- 
plicarea Legii nr. 18/1991.

•  PE CÂND ŞI ALTE 
a c t iv it ă ţ i? De ia în
ceputul anului şi până în 
prezent, Consiliul local 
Baia de Criş a aprobat 
funcţionarea a 9 societăţi 
comerciale cu capital pri
vat. Dintre acestea una 
este brutărie, care satis
face cerinţele locuitorilor, 
iar celelalte au ca obiect 
de desfacere cafeaua şi 
băuturile alcoolice. Cu
noaştem că aici oamenii 
locului sunt buni între
prinzători. Pe când şi aite 
activităţi de prestări ser
vicii către populaţie ?

ALEXANDRU JURCA, 
Brad

DACIA SERVICE DEVA

Angajează următoarele categorii deî
I personal: f
|  •  MECANIC AUTO spedeMztdM  m o-î

toare Diesel;
I •  FOCHIST AUTORIZAT pentru c a -| 
j zone de joasă presiune, pensionar. |
• Informaţii suplimentare la sediul uni- ! 
j tăţii, compartimentul P.Î.S., sau la tele-1
j fon 625840. I

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
GEOAGIU

ORGANIZEAZĂ

DIN CAMPIONATUL 
DE POPICE
nerul Vulcan, la juniori 
perechi pe primul loc — 
Florentin Dudu şi Cristian 
Moeanu, iar Ia junioare pe. 
rechi Rodica Neagoe şi Iil- 
liana Ungureanu.

Lâ seniori individual pri
mii trei clasaţi sunt Ni. 
cola* Popa, Traian Tetnar, 
ambii de la „Siderurgica** 
HD şi Leontin Popp —, Mi
nerul Vulcan. La seniori 
perechi, primul loc a fost 
ocupat de Nicolae Popa fi 
Ţelnar Traiaii, de la „Si
derurgica". (IOAN LAZAR 
DE AC, colaborator)

în vederea concesionării unui teren în su
prafaţă de 5675 mp din intravilanul localităţii 
Geoaglu, pentru realizarea a 6 locuinţe pe 6 
parcele, cu suprafeţe între 825 şi 1000 mp, con
form documentaţiei de urbanism aprobată în 
condiţiile Legii nr« 50/1991.

— Concesionarea se face pe durata exis
tenţei construcţiilor.

•— Preţul de pornire a licitaţiei este de 
50 lei/mp/an.

— Documentaţia de participare la licita
ţie se poate procura contra cost de Ia sediul 
Consiliului local al comunei Geoagiu, biroul 
urbanism, Începând cu data de 24 octombrie 
1994.

—  Garanţia de participare la licitaţie este 
de 50 000 lei, iar de participare Ia licitaţie 
f t t r  4 b 10W9 le i

— Ofertele se depun până la data de 7 no
iembrie 1994, ora 15, la sediul Consiliului 
local al comunei Geoagiu.

Informaţii suplimentare şi consultarea plan
şelor de detaliu se pot obţine zilnic, între 
orele 8—11, la sediul Consiliului local al co
munei Geoagiu, începând cil data de 19. X. 
1994.

licitaţia va avea loc în ziua de 8 noiembrie 
1994, ora 10, la sediul Consiliului local al co
munei Geoagiu.

i !

• S.C. HABER IN T E R N A T IO N A L  f
I „ .  I*

I

! 

!
i . ' ■ ... .............  .................  : I
i nr- a r  i
* ^
I bere tuturor firmelor ce doresc cum-1 
j părarea produsului şi primeşte comenzi | 
'de contracte pe anul 1995.
I Preţul la sticlă este de• 350 lei/sticla I 
1 cu TVA. Relaţii la telefoanele 770130\  
j 770131, ini. 247, biroul Desfacere şij 
- 770540 — Secretariat.

S.C. HABER IN T E R N A Ţ IO N A L  

S.A. HAŢEG

cu adresa în localitatea HAŢEG, 

str. Progresului, nr. 59

ADUCE LA CUNOŞTINŢA CA
\

..î * r  n  m r  » ► • • • •  J l l

i
,HERBA““ S.A. DEVA

ORGANIZEAZĂ

♦>.**!*!

pentru ocuparea postului de 
I  . ■ MANAGER 
|  în condiţiile Legii nr. 66/1993.
* Ofertele se depun la sediul societăţii, j 
I str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 301 
ţ de zile de la ultima publicare a anunţului. |  

Relaţii suplimentare la telefon 626055.!
(90892) I

\ iS.C. SEVILA PLAZA PROD S.R.L.
\  HUNEDOARA \

j Anunţă onor clientela că şi-a reînce-\ 
J put activitatea de producţie şi desfacere a |

I
băuturilor alcoolice la fabrica din Hune- j 

. doara, str. Pamit Cerna, nr. 4, practicând; 
fttt continuare cele mai avantajoase pre-(

î I lei
Vodka Sevila 1/2 — 83 gr — 720 5

l

— u
CONCURSUL DIN 

2 3  OCTOMBRIE 1 9 9 4
1. CREMONESK «4) — JUVENTUS (5) H, * 

Deşi in ultimele 4 întâlniri s-au înregistrat un
sîngur egal şi 3 victorii ale oaspeţilor, n-ar fi ex
clus ca de această dată Cremonese să obţină măcar 
un .punct.

2. FIORENTINA (9) — PADOVA (16) t
Şanse reale de partea gazdelor ce au în acest

început de campionat un veritabil om de gol — 
Batistuta.
3. FGGGIA (4) — INTER (19) x

întâlnirea dintre Foggia — frumoasa surpri
ză a campionatului şi experimentata echipă a lui 
Inter se poate termina şi eu victoria oricărei echi
pe. Un egal se pare mai aproape de adevăr.
4. GENOA (12) — LAZIO (3) » X 8

Aproape toate partidele dintre cele două for
maţii s-au încheiat * cu rezultate imprevizibile. Deci 
se cuvine o triplă.
9. MILAN (8) — SAMPDORÎA (6) 1 x

Nu numai locul © «pat de milanezi, da» tur
ma slabă a acestora ne îndeamnă la prudenţă.
6. NAPOLI (15) — BARI (7) I *1

Napolitanii trebuie si te foarte serios această
întâlnire şi deci să obţină toate trei punctele. Cu 
Bari, nu este prea UŞoh ’ * ' - ■

7. PARMA (2) — REGG1ANA (18) V
O simplă privire asupra poziţiilor in clasament

ne lămureşte asupra discrepanţei Intre cele două 
fam aţii. Un egal ar fi intr-adevăr o surpriză de 
proporţii.
8. ROMA (1) — CAGL1AR1 (11) 1 x

Romanii se află tntr-o formă de zile mari, insă
oaspeţii lor din această etapă le-au dat deseori de 
furcă.

9. TOR1NO (13) — BRESCIA (17) 1 x
Un meci cu solist 1, dar dacă (firava) echipă

a lui Mircea Lucescu are un moment de tresărire 
şi gazdele unul de slăbiciune ?
10. ATALANTA (19) — PESCARA (18) 1

lti serie B, gazdele se află pe penultimul loc şi 
întâlnesc... o vecină din „subsol**, dar caid nici în 
deplasare n-a arătat nimic deosebit.
11. COMO (14) — ANCONA (5) I 2

Se presupune că ambele echipe vor juca .la vic
torie. Dacă gazdele vor Iniţia atacuri susţinute, 
oaspeţii vor riposta pe contraatac. De aceea, vic
toria poate înclina de 6 parte sau alta.
12. COSENZA (11) — CESENA (3) 1 X 2

Un joc ce se anunţă a i i  viu disputat. Rivali
tatea între cele două formaţii poate da naştere ia 
un meci tare, ce se poate încheia eu orice rezul
tat. ■
13. LECCE (20) -  PALERMO (1?) 1 x

Un alt „duel** intre două formaţii ce se află
într-o situaţie neplăcută, de-a lupta pentru evita
rea zonei periculoase a retrogradării. Gazdele vi
zează Victoria, numai să nu fie prinse pe picior

l

I •  Rom Sevila 1/2 — 32 gr — 745 lei |
; •  Vodka Sevila — 1/4 — 35 gr — î
| 435 lei- !
j •  Rom Sevila — 1/4 — 32 gr — 
j lei
J in  preţ nu este inclus TVA şi amba * 
|  lajul. Pentru cantităţi mari se aplică re-[ 
*dwceri substanţiale. ~ j
« Producătorul asigură calitatea supe- î 
j rioară a sortimentelor de mai sus. |

..■.„.Hi.-.-.. ... ' - * telefon jInformaţii suplimentare la 
* 054/713385.

i -------- --------------

j  M O H A 1 R !  j

' 32 nuanţe, role 500 g, bobine 200 g. j
J •  livrări 5—50
| •  coletărie — peste 50 kg |

Transport gratuit!
I Telefon: 041/613165.
j Tele fax: 041/614741 S.C. :GOLF" \
' CONSTANTA. ' \
i . ...............__________________________ 1

I



ANIVERSĂRI
' •  împlinirea tuturor do
rinţelor, fericire şi prospe
ritate, alături de un căl
duros „La mulţi ani“ pen
tru doamna Estera Gru- 
ber. Maria Moga.

(91881)
•  Un sincer „La mulţi

ani“ pentru doamna Gru- 
ber Estera din partea co
lectivului magazinului „In- 
dra“ Deva. (91881)

VÂNZĂRI- 
CUMPĂRĂRI

•  Cumpăr cuier pom 
metal, tablouri Biderma-

. Ier, plata deosebită. Re
laţii Ol — 6853173, Ol — 
6352397. (224)
f •  VâncJ casă urgent în 
Deva. str, I. Vulcan, nr. 
4, telefon 625717.

(91812 )
•  Vând 'garsonieră ul

tracentral, confort sporit, 
tel. 612608, 623420, orele 
7—15. (91842)

•  Vând garsonieră, str. 
Mărăşti, etaj 3, bl. 80, 
4500 DM, tel. 627970.

(91815)
•  Vând casă şi grădină,

Hondol, nr. 170. (91803)
•  Vând Dacia 1310 L,

model 1992. Tel. 617186, 
după ora 18. (91874)

•  Vând parbriz şi aripi 
ARO 16, pian vienez, mo
toretă Mobra. Tel. 66M)99.

(91845)
•  Vând autoturisme Da

cia 1310, avariată faţă, Da
cia 1300 — cu sau fără ta
lon, televizor color sport 
Toshiba, proiector, casete 
video color, marca Philips, 
dimensiune imagine 1 m/ 
2m. Telefon 625094.

(91872)

• ,  S C. Samanta, tel. 
716591, oferă ţigarete 
Timişoara, Snagov —
360 lei, Carpaţi — 215, 
Bucegi — 210. Preţul 
include si TVA.

(91878)

•  S.G. Sparta SRL 
Deva vinde ulei mo
toare de toate tipuri
le, marca Cyclon, fa
bricaţie Grecia. Tele
fon Deva, 615053, 
618898. • (91888)

' •  Vând uşi din brad cu
,toc pentru camere, casă 
şi două geamuri simple, 
Informaţii, tel. 624002. 
t (91877)

• ,  Vând apartament 2 
camere, etaj 1. Informaţii 
telefon 671694. (91876)

•  Cumpăr mobilier an- •
tic, ceasuri, argintărie, por
ţelanuri, tablouri. Tel. 
628716. (91869)

•  Vând h.aină piele, 54, 
import, absolut nouă, ex-

cepţională, convenabil Tel, 
641133. (91871)

•  Vând urgent garsonie
ră spaţioasă, etaj 3, gaze, 
ieftin. Orăştie, tel. 641133-

•  Vând canapea, foto
lii, măsuţă, covor, televi
zor color Saba, telefon 
620648. (91864)

•  Vând casă 4 came
re, grădină, 120 pomi 
fructiferi, 950 mp, zonă 
centrală. Brad, telefoane 
620001. 623577.

(91865)
•  Vând motor Diesel,

1960 cmc, 6 cilindri, pen
tru Volkswagen, Volvo. 
Tel. 615313. (91862)

•  Vând talon Ford şi 
motor 2,0, taloane Dacia 
1300 şi Wartburg şi caro
serie Ford 1,6, completă. 
Bălcescu, 8, tel. 620080.

(91860) ‘
•  Vând convenabil a- 

partament două camere. 
Informaţii tel. 621952.

(91856)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, par. 
ter, bdul Kogălniceanu; 
posibilităţi privatizare. Tel. 
611389. (91852)

•  Vând casă, grădină, 
gaz, apă curentă. Simeria, 
Kogălniceanu, nr. 19.

(91854)
•  Vând rulotă comercia

lă „Felicia 2800“, Simeria, 
telefon 660052. (91843)

•  Vând cărucior ge
meni, tel. 660703. '

(91846)
•  Vând garsonieră ultra

central Deva, tel. 616405.
(91819)

•  Vând apartament 4 
camere, deosebit, Doro
banţi. Telefon 617571.

(91894)
•  Vând apartament 4 

camere, confort I, zona 
„Lido“. Informaţii Cofe
tăria „Aura", cartier Goj- 
du, str. Mărăşti.

(91897)
•  Vând apartament 2

camere, bl. E. 13, Deva, 
zona Mioriţa, * *6 000 000, 
telefon 618700. '

(91905)
•  Vând urgent casă 

Orăştie, telefon 641367, 
între orele 13—20.

(91906)
•  Vând casă, curte şi 

grădină, Şoimuş. Informa
ţii telefon 623069,

(91847)
•  Vând (închiriez) chioşc 

27 mp. Piaţa Obor, gar
sonieră, Telefon 718918..

: : (1581)
•  Vând Dacia break C.N. 

2, fabricaţie ’87. Telefon 
714930, orele 16—23.

(1580)
•  Vând ARO 320, 1990, 

camionetă, stare repro- 
şabilă. Telefon 729057.

(1577)
I— • —

•  Vindem mărfuri en
gros, magazin Apemin,
bdul Dacia, 20 A, Tel,
723058. - (1565)

•■ Vindem, şi închiriem 
copiatoare UB x 360, la 
preţuri convenabile. Re
laţii la tel. 717035, Hu
nedoara. (1546)

•  Vând ARO 10, Unga
ria, patru ani, Audi ’8D 
DieseL înmatriculate. Tel. 
718604. (1571)

•  Vând ARO Diesel, cil
remorcă şi motor de Bra
şov. - Relaţii la telefon 
713446. ' (1572)

•  Vând Moskvici 2142,
model 1990, 34 000 km. cinei 
viteze, stare foarte bună 
şi Alfa ROmeo 90, model 
1087, complet electranzâ- 
tă, 145 CP, 2500 cmc, stare 
excepţională. Tel. 715857-; 
716842. (1573)

•  Vând Dacia 1310, în
matriculată, cinci trepte, 
preţ convenabil. Telefon 
717069. ' (1576)

PIERDERI

•  Pierdut carnet aloca
ţie, pe numele Balaş 
Alin. îl declar nul.

(1575)

•  Pierdut certificat ca
lificare, eliberat de E.M. 
Barza, pe numele Raţ Ioan 
Gheorghe. Se declară nul.

(91860)

ÎNCHIRIERI

•  Apartament de închi
riat pentru birouri său 
cabinet. Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 44. Informaţii 
Cazan Mihai, corn. Sălişte, 
jud. Sibiu, nr. 1266, tel. 
691553014- : (91854)

DIVERSE

•  împrumuturi in lei la
Casa de Amanet Simeria, 
zilnic 8—12, 15—17, tel.
661721. (91136)

•  începând cu data de
25. X. 1994, Societatea S.G. 
Cornilor SRL Orăştie îşi - 
modifică adaosurile comer
ciale. (91875)

•  S.G. Agora SRL Deva 
anunţă intenţia de a ma

jora preţul la pâine, în
cepând cu dată de 18 no
iembrie a.c. ■ "

(91858)

COMEMORĂRI

•  Familia Dobrescu a- 
nunţă parastasul de 6 luni 
a scumpei lor

NICA TOADEIÎ
Sunt invitate rudele, 

prietenii şi foştii colegi de 
la Tribunal, în 23 octom
brie, ora 12, la Catedrala 
din Deva. . (91835)

•  Liviu şi Horea anun
ţă că astăzi se împlirţesc 
patru ani de la dispariţia 
fulgerătoare a celei care 
a fost o bună soţie şi ma
mă,
proî. SALVINA PALCAU

Veşnic vei rămâne în 
sufletele noastre. . -

(91811)

•  S-a împlinit .un an 
de la trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost

ILIE CAT ANA
Comemorarea va avea 

loc • sâmbătă, 22 . octombrie 
1994, la cimitirul Popa 
Şapcă. Familia.

(91570)

D E C E S E

•  Cu nemărginită; dure
re familia Ti cula Aron, 
copiii Maria, Aurelia, Dă- 
nuţ, ginerii Liviu şi Emil, 
nepotul Daniel, cumnaţii 
anunţă încetarea din via
ţă a celei care a fost o 
bună . soţie, mamă, soacră 
şi bunică

VICTORIA TICULA,
din satul Rirncu Mare, la 
numai 46 ani. - înhuma
rea va avea loc. azi, 20 
octombrie 1994, la cimiti
rul din satul Runcu Mare. 
Cât ai trăit ne-ai iubit, 
cât vom trăi ;te vom plân
ge I (1574)

•  Finii Mareş sunt a- 
lături de naşa lor. Aurora 
la marea durere pricinuită 
prin decesul tatălui său

EUGEN IMBARUŞ 
şi-i transmit sincere con
doleanţe. (1583)

RAD
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Ş t ir i; 13,10 Mica publici-; 
tate rad io; 14,00 B B C ;; 
14,30 Post m eridian ; 16,00! 
English „One to 
(lecţia nr. 9); 16,15

6,00 BBC ; 6,30 Maraton publicitate radio ;
Audienţa radio;
BBC ; 19,00 Rondul

JOI, 20.X . 1994

m atinal ; 9,00 Ş tir i;  9,10 
Muzică; 9,30 English

one“ 
Mica* 
16,30 
18,00 

de <
„One to one“ (reluare seară. „Hard rock cafe“; i 
lecţia  nr. 8); 10,00 Mor- 21,00 B B C ; 21,30 Rondul S
ning m u s ic ; 11,00 Mica de seară (II); 22,00 Ş tir i;'!
publicitate radio; 11,30 22,10 Top nostalgic ; 0,00 «;
Vocea A m er ic ii; 13,00 Vocea Americii.

SENATUL UNIVERSITĂŢII DE VEST 
„VASILE GOLDIŞ“

A R A D  
A N U N Ţ A  

CONfcURS DE ADMITERE 
pentru data de 22 octombrie 1994, la ur

mătoarele facultăţi: . . -
•  Facultatea de Medicină Generală
•  Facultatea de Stomatologie
•  Facultatea de Farmacie
•  Colegiul de Tehnică Dentară-
Cel reuşiţi fără loc la facultăţi cu profil 

similar sunt înscrişi fără examen.
Informaţii suplimentare la telefoanele: 

219980, 220720, 280335.

S C. TRANSCOM S A. 
HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 140 
Organizează în data de 21 noiembrie

Ziar editat da S C . „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J/20618(1991 Cont 307050601 B.C. De va Codflscal 2116827 
Deva. Str. 1 Decembrie. 3Sjud. Hunedoara, T oletoano: 611275), 
612157;61.1269;625904«ax6l 8061. Conslliulde administraţie; 
Dumitru Gheooea - preşednte. Minei Bodea, WrgH Crişan, 
Tlbedu Istrate. Nlcolae Tlrcob - administratori. întreaga 
răspunderopentruconţlnutulartlcololorpubllcateopoartăautortl 
acestora. Tiparul executat la S C. „FOUDAVA* S.A. DEVA

| pentru ocuparea postului dc
i . . •  : m a n a g e r ; ; *. :
i în condiţiile Legii nr, 66/1993 şi a Norme- 
'lor Metodologice nr- 1/ 1994.

Ofertele se primesc la sediul firmei, până 
la data de 15 noiembrie 1994. v i

Relaţii suplimentare la tel. 72834. |
(90898)

\ S.C. IMCOMEX S.R.L. I
| prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 1 
î str. N. Bălcescu, nr. 1, telefon 647496: »

ÎMPRUMUTURI 
ÎN LEI PRIN

CASA DE AMANET !
I

w  - m  ■ m  . • »  - m  -  i

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37. 51, r>4, 72 cm), cu şl fără teletext, te
lecomandă. garanţie 3 ani î
1 •  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius,
Diamant. Sport (garanţie un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc
tic" (garanţie un. an);

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare); <

•  MAŞINI DE SPĂLAT „ALBA-LUX" şi 
„AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  c e n t r a l e  d e  în c ă l z ir e  e e  g a z  ;
•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şi eîectro- 

casnice : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere e- 
lectrice, storcătoare de fructe; aspiratoare, boi
lere pe gaz. plite pe gaz, butelii aragaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I 
Produsele se vând sl cu

PLATA IN EATE
în judeţele Hunedoara şl Alba.

BANCA „DACIA F E L i S  DEVA
VINDE LA

- N. Bălcescu, bl. 34. -
I •  Apartament cu 3 camere, situat în Deva, | 

— j Gojdu (zona Gării), bl. 50, ap. 11. Licitaţia v f a - j  
' * vea loc în ziua de 25 oct„ 1994, ora 9, la se- ,

I diul Judecătoriei Deva, biroul executorilor | 
I judecătoreşti. |
! •  Apartament cu 2 camere, situat în De- J
I va, Aleea Romanilor, bl. 11, ap. 17. Licitaţia } 
| va avea loc în ziua de 25 octombrie 1994, ora > 
, 9, la sediul Judecătoriei Deva, biroul execu- s 
I torilor judecătoreşti- |
î •  Apartament cu 2 camere, situat în De- jj 
* va, Aleea Moţilor, bl. P 4, ap. 64- Licitaţia va , 
} avea loc în ziua de 25 octombrie 1994, ora 9, | 
j la sediul Judecătoriei Deva, biroul executori- j 
î lor judecătoreşti. }
) •  Atelier Autoservice, situat în Deva, str. |
j Plevnei, nr. 14 şi autocamion marca „STEVR“ j 
| 590, nr- 5-HD-3966. Licitaţia va avea Ioc în» 
! ziua de 26 oct. 1994, ora 9, la sediul Jude- , 
| cătoriei Deva, biroul executorilor judecăto-1 
| reşti. ■ j
J #  Apartament cu 2 camere, situat în De- * 
|  va, Aleea Streiului, bl- 66, ap. 67. Licitaţia va} 
] avea loc în ziua de 28. X. 1994, ora 9, la se-j 
J diul Judecătoriei Deva, biroul executorilor ju- î 
} decătoreşti. |
i  •  Casă, curte şi gradină, situate în Orăş-» 
Jtie, str. 9 Mai, nr. 78. Licitaţia va avea Ioc * 
|  în ziua de 28 octombrie 1994, ora 9, la sediul | 
! Judecătoriei Deva, biroul executorilor judecă- j 
J toreşti. !
|  v Informaţii suplimentare la sediul băncii |  
j  din Deva, telefon 62 07 96. j


