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Ileamintim liderilor organizații
lor județene ale partidelor ce 
participi la alegerile locale din 
9 februarie a.c., că ziarul nostru 
ic pune la dispoziție — in mod 
aratvil — două coloane (circa 90 
de riuduri bătute la mașină) pen
tru a-și fa'm propagandă electo
rală. Materialise respective tre
buie aduse la redacție cit mai 
repede pentru a putea fi progra
mate sft apară in timpul afectat 
acestei activități. Mai tîrziu, să 
nu fie pfea tîrziu. IT.B.)

0 PAȘAPOAEl E. Dc la în
ceputul acestui an t.țra de cere
re pentru eliberarea unui pașa
port sau prelungirea valabilită
ții lui, este pentru un pașaport 
individual 98 Ici și 53 lei pentru 
o persoană care se inse, ic pe un 
tabel colecții’. Ta.ia p-ntni eli
berarea unui pașaport individual 
este dc 375 lei și colectiv 188 lei. 
Atit ta<a dc cerere cît și tasta 
pentru
C.E.C. pc o singură chitanța și 
este in

O
1991 la Primăria municipiului 
Deva s-au înregistrat 759 dc că
sătorii, iar la maternitatea din 
oraș au venit pe lume 1121 dc 
copii. Deforma, democrație, să
răcie... Viața își urmează cursul 
firesc. (D.G.)

pașaport sc pot achita la

total de 473 lei. (S.C.)
' M/’, LUME... In anul

0 (> NOI' î SOCIETATE CO- 
MEHCI ti. 1. Alături de cele trei 
unități comerciale in care s-a di
vizat fosta I.C.S.ăl. Ilrad — fie
care cu activitate diversă —, dc 
curind, unitățile de legume — 
fructe din perimetrul orașului 
s-au constituit in Societatea Co
mercială „Comf’uct" S..1. Hrad. 
11V..J

te întimpină orarul: deschis de 
la . pinii la... Eără comentarii. 
(C-l'-l

1:1 \ll • 11:1 . Joi, or 
Disco-barul „Phocnit" din 
O voce a unui lucrător al 

„Cine vrea să 
consumație

O
20,2.1, 
Deva, 
barului răzbate : 
rămină — 100 Ici 
obligatorie". In sală, majoritatea 
adolescenți. Pentru citcva clipe 
o rumoare învăluie disco-barul. 
Mulți încep să se caute prin bu
zunare. Alții, după citcva minu
te pleacă. Pe ușa de la intrare

© EXPOZIȚIE. la Secția de 
.Arta a Muzeului Județean din 
Deva se afla deschisă ei poziția 
-Confluențe — artă, tipărituri, 
școala'1. Sint reunite, spre 'mare
le interes ai publicului, cărți 
religioase și de școală cu valoare 
de patrimoniu apărute îndeosebi 
in Transilvania, lucrări dc pictu
ră redind un adevărat ciclu al 
i ieții, reviste. I \l.rt.)
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■ P. d - ■ ale prii fi- 

) "or rm'o’î’pcie, Orășenești 
l și co.Tmn'j e '.ou stabilit 
’ nusă-ui loc -;'e de orc- 
) plo5o~ a sect'Jor de .o- 
l tare. In iudebj! nostru se 
; vor amenaja '.j' -eejii de 
’ >otare ce .0' ii amena- 
' jate în case de cultură, 
‘ cămine cStltceole, școli șa. 
\ La o secție s’”t oroidaji 
, între 1 000 șl 2000 4e»ă- 
' te, ' cu d-ept de vot. La 
1 De.-o vo- funcționa 50 de 
. secții de votare, la Hune

doara 51, la Petroșani 24, 
i ta Brod 15, la Oră știe și
l Colon 12, iar la Hațeg și
.’ Smeria 7 șa

\ ■ Jo>, 9 icinuare a.c.,
( s-a încheia» prezentarea
I propunerilor de candidați
) pentru prmori și consilieri,
1 intocmindu-se procese'e vsr-
/ bale de erpirore a terme-
i nufui afecta» acestui act.

i ■ Pe.iooda cuprinsă in- 
) tre 10 și 20 ianuarie a.c.
) este destinată formulării și
l depunerii contestațiilor re-

feritoare la candidaturile 
j înregistrat» Contestațiile se

depun la sediul comisiilor : 
circumscripțiilor electorale ) 
ce se găsesc în clăd'-'le pri- l 
măriilor. Termenul de so- i 
luționare a contestațiilor 1 
privind admiterea sau res- ) 
pingerea candidaturilor e;- ( 
te pînă la 23 ianuarie a.c. i

■ Prezentăm în continua- \ 
re președinții comisiilor i 
crcumscripțiilor electorale / 
și locțiitorii acestora din ) 
comunele mari ale județu- l 
lui. La Geoagiu - Alexan- ( 
dru A ram de la Judecă- ) 
toria De/a și Vasile Radu ) 
de la S.C.P.P. din locali- ( 
tate : la Bretea Română - / 
Petru Rusu de la ?o:ura- ; 
tura Petroșani și Ștetan l 
Floreses* de la E.G.C.L. Că- ( 
lan, la Pui - Onița Dinca î 
de la Judecătoria Petro- j 
șani și profesorul Aurel l 
Antal ; la Vața de Jos - i 
Vladimir Pancu de la Pro- ) 
curatura județeană și prof, ș 
Gheorghe Jula; la Baia i 
de Criș - Troian Dumi- i 
trese de la Judecătoria 1 
De a și avocatul Olimpia l 
Oncu. (
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— Am inventat un compuh r aproape uman I sc 

laudă uu savant unui col«-K.
— Vrei sA spui că gindcțfc ?
— Nu. dar dc cite ori face o eroare, o țlune in 

seama altul computer.
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MILIONARII DE-O NOAPTE...
zl.i nil mai șochează 

pc nimeni dacă am auzi 
• ii i • < Inul cutare sau ii- 
tare. prin cine știe ce 
mirai r-tc și invirteli, a 
devenit milionar pede 
noapte. .1 muncii, sau. 
mai oils n-a muncit. așa 
cum se mtimplă în dc 
mai multe cazuri, -între
prinzătorul" a dat lovi
tura cca mare, sporind 
ca în scurt timp sa ajun
gă im Onasis român, ca
re în-â va sfirși intr-o 
miz ric morala întocmai

cri veritabilii miliardari 
ai capitalismului mult in
vidiat pină a< uni și rii - 
nit cu aviditate dc cei 
'C doresc să parvină 
pc-tc. noapte, acumulind 
averi și bani pc < are nici 

nu sperau să I. 
și să le posed ’ 

acești „wofdo- 
....... , așa-zi.' a’eși ai 
soar!. .. a so it ul a- 
fiiviărc tociț: - '' îmi
i nlm ■ nu-’ m i înoate 

opri, nu Ic p r ■ sta ic 
calea afaCLi 'o- . ml m.vl

m Vl: 
adune 
Pentru 
nisti"

sau :ji‘:i puțin • neron .- 
I>e care le. fac, lră<iindu-i 
in pă țit, fără mila, pe 
naivi. Cu ce ? Cu fel și 
fel dc mașini și mașinării 
slrâinc, cu alte produse 
cc-li iau ochii la prima 
itedcrc, dur la loi ul lor 
dc ol'irșic nu mai repre
zintă in starea a< tuala 
altceva decit niște de
șeuri. Nu este cazul să

NICOLAE TIRCOB

(( onlinuarc in pa", n 2-a)

DOtfWZII I I \ ( .1 .( .

După cum a anunț it 
Casa de Economii și 
Consemnat iuni, începind 
<lc la 1 ianuarie a.c., 
dobtnzite pentru sume
le depuse au crescut cu 
25 Ia sută la depune
rile pe termen rle cel 
puțin un an ți cu 18 la 
sută pentru depunerile 
la vedere ți în contu
rile curente (S. C.).
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CE \ ț SEM | Ju noiem
brie UWt — aflăm din sur
se ale ( emisiei Naționale 
de Slalistică — odiosul a- 
probase desfășurarea r<- 
ccnsăniintiiliii popii laț ici-și 
locuințelor, caia urina să 
se desfășoare in nuia ia
nuarie 1:91. I aiiitii < <• .u- 
lualelc fermi .aie (ipăiite 
nu folosesc termeni pre
cum „șomer", „ajutor de 
șomaj”, ci cum ar fi în
cadrai in muncă" „m-în- 
cadraț in muncă”, indică 
preluarea dc către noii ic- 
Ccn/ori a unei păi li din 
vechile pregătiri.

Q îl1 \R \ I I. PI X I ID 
COXTOIflZ \RE \ ( \l Dt - 
Rll. I’ermancnțcle diver
gențe dintre asociațiile dc 
locatari și furnizorii agen- 
lilor termici pc fi-ma în
cărcării fachirilor lunare 
de plată vor fi cil de eu- 
lind soluționate. Xu tur 
mai exista motive de r. - 
proș nici de o parii- nici 
de cealaltă. Si aceasta, du
pă cum ne-a informai co
respondentul nostru, dato
rită spi-cialișlilor d<- la 
Rolrom" din Pașcani, ca

re au realizai primele con
toare de căldură cu îm
bină. Lparatelc pot i ’i- 
tilizalc la conlori/ari a căl
durii pc circuitele secun
dare de bloc ale agentu
lui U rmi: Ele se încadrea
ză in normele de fiabiE- 
lat.- și precizie existente 
pe plan internațional Ră- 
mine dc văzul clini vor 
puh-a fi procura*'- si m.i: 
ales la ( c oreții-i

a iî x r \ t i\ \ di 

l’l < I. X 1 < emmislriil iugo
slav al mărarii, a.oii d 
Stane Hrovcl, a dezvălui! 
emisarului special al 
O.X.I . in Iugoslavia, ( v- 
rus \ ance, ca ■ o tentati
vă dc puci" a avut loc in 
armata iugoslavă și că dis- 
hugcrca marți, in ( roația 
a unui elicopter al < .E.E. 
care a cauzat moartea a 5 
obseri aloci europeni, a fă
cut parte din această ten
tativă. afirmă cotidianul 
. Ilorba” din Belgrad.

■ DO \ MX \ DI I II R 
1XTRA IX (ALEXDXR. 
\dunarea legislativă din 
insulele Ealkland (Xlalvi- 
ne) a adoptat o li >lăr*r< in 
baza căreia ni fiecare au. 
incepind eu I !M2, in a- 
ceaslă posesiune l»i ita.-ii â 
din Mlanticul d ■ .sud va 
fi sărbătorită „7. ua M r- 
garel Thatcher". Decizia a 
fost luată ținind seama <le 
fermitatea cil care fostul 
premier conservator brita
nic a acționat pe plan po
litie și militar in 1982, cind 
Argentina a ocupai icest 
teritoriu pc can I rvven- 
diră. Ea IU ianuarie 198 1 
„doamna dc fier" a xizilat 
insulele lalkl.ind (Malvi- 
ne).

■ GI-.RM \ XI \ ERIMI 
TE ( OX'I ROI.ORI IX Rl 
SI 1 Germania a dv’ is sa 
verific ' dacă import.nitul 
său .'ijiilnr alimentar nor- 
dal Rusiei j ajuns cu a- 
devăral la cei căror.i Ic 
era destinat, a anunț.il p it- 
taiorul dc ■ -n ml a, ‘-r- 
niilui ft-deial IJielci \ ogi I 
In acesl seop. zi ce . \p<-rți 
Urmează sa fi< Irimin la 
iMnscova sî SanKl Petei 
burg.

Serial cu apariție Simullanfi fa București, Timișoara, Craiova, Deva și Constanța.
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/r "i < i a.'le detalii. c- 
concret.; gă;-nJ

■ a fot na.,ul in jurul nos- 
"i Xicț nu avem i’ntcn- 
:îa să alcătuim un top al

■■■ narilor. Poate cine
va va ac-a curiozitatea 
:i pt. ibi'itat-'O să reali- 
z. . un aft/rl de clasa- 
T7i“ .;. arc ar fi deosebi1 
J • -it -rcsant ■••J-.-m. Nu 

c.|rf ;-’uZă ni :i „se 
“ șau nie’șdelc. 

mei mult .sau mai pu’ri 
rir ’c-.’, folo-ite P'rt.u 
i ia cauză u-și a- 

• , ;ă apurilc. A'ae.rilc; 
treaba ți pro p-ri- 

’ :'--a î'jr.
...a r.;< ut i:-<ă aton- 

u~ az apar'.', salu
ți' it '• poliție, rare pu-

■ -t se plate de bine 
; ; . â imfă ț;oana după 
îmbogățirea p. ste noapte 
ii fără muncă. modul 
rum ,e pot 'iștiga milioa
ne, dar și ani buni de 
pu >:ăric. Să apelăm in..ă
a fapte.

După lozsgj Dobodi 
a am tăiat destulă frun- 
-u ia căni pină la cei 37 
de ani pe carc-i are, iar 
Sandor Cristo', in rlrstă 
de 13 ani, li ținea i..onul 
in ultima perioadă. cei 
doi s-au hutărit a, îm
preună, să bată toate re
cordurile ii materie de 
îmbogățire. Intr-ad 'văr, 
■i au r’u -.it o .perfor
manță' greu de egalat. In 
noaptea de 22/23 decem
brie io'.-l au dat atacul 
decisiv, prin efracție, la 
magazia de piese a Fa
bricii de oxigen a S.C. 
-Siderurgica' S.A. Hune
doara. Odată intrați aici, 
r.-au . rut nici In ruptul 
capului iâ iasă cu mina 
goală. Cum-nccum avind 
posibile cunoștințe temei
nice in domeniu, ei au 
furat 13 (număr cu ghi
nion, nu ?) aparate direc

toare ajutaje din alamă, 
fabricate in Rusia, a că
ror valoare se ridică la 
peste trei milioane Ici (.'). 
Vă imaginați ce pleașcă 
le-a căzut pe cap. Ce s-ar 
fi intimplat oare dacă 
aceste aparate n-ar fi fost 
recuperate ? In condițiile 
cînd ademenea piece nu ! 
s-ar mai produce, iar du- 1 
rata lor de funcționare l 

de de circa 6 luni de î 
zile, înseamnă că fabrica 1 
de oxigen si alte procese ț 
de producție Ia combinat l 
să fie complet oprite. 1 
Consecințele ? Pagube in- ) 
calculable. (

Intr-un moment de de- i 
rută și total neinspirați. J 
cei doi infractori neavind ț 
in proprietate vreo fa- l 
bricâ de oxigen sau com- J 
binat siderurgic, au vin- 1 
dut aparatele în cauză ia l 
o unitate privată („Rlcau î 
Recuperări') din Hune- * 
doara, patronată de Na- k 
ria Ana, primind drept 1 
-recompensă' suma de J 
27 300 lei. Dacă n-au fost ) 
3 milioane, cit reprezer.- ț 
ta valoarea reală a fur- ■ 
tulu>, este bun ți un .pro- k 
fii' net de 1 la sută, pre
țul -efortului' de-o noap
te nu ? Culmea este că, 
intuind probabil ce-i aș
teaptă pentru o astfel de . 
faptă nesăbuită, infrac
torii au prezentat, la va
lorificarea aparatelor, pa
tru buletine ale unor cu
noștințe, pe care le-au 
semnat in fals. Cui ți 
pentru ce dăm oare ac
tele personale de identi
tate 2

Cum furtul și minciu
na au picioare scurte, ca
zul a fost soluționat fa
vorabil. Cei doi arestați 
așteaptă epilogul aventu
rii de-o noapte, care-i poa
te costa intre 3 și 12 ani 1 
închisoare. O merită cu 
virf și. îndesat, spre în
vățătură de minte. |

A apărut, la sfirșitul 
anului trecut, editată de 
Fundația Județeană pen
tru Tineret șl Forum 22 
T — Hunedoara, primul 
număr al unei reviste de 
cultură, informare și o- 
pinii. deosebit de intere
santă. al cărei director 
este cunoscutul scriitor 
Iv Martinovici. Așa după 
cum se precizează și în 
articolul program. „Drep
tul la adevăr”, semnat de 
directorul publicației : 
„Revista Cariatide se 
naște dintr-o necesitate 
morală și. deopotrivă, 
spirituală. în aria geo
grafică și istorică în car,e 
apare. Cariatide este un 
unicat contemporan, care

„CARIATIDE" 
revistă de cultură, 
informare și opinii

se încumetă să existe, 
îndeplinind, sperăm, un 
deziderat. Intr-un iudeț 
ca al nostru, matrice is
torică a poporului ro
mân și cu multe tradi
ții publicistice. Cariatide 
este o necesitate. O ne
cesitate atît pentru citi
tori. cit și pentru numă
rul apreciabil de scriitori 
și * piasticieni profi sio
nist) care trăiesc în acest

iudeț. Din alt unghi de 
vedere. Cariatide inten
ționează să fie un conti
nuator al idealurilor pen
tru care în Decembrie 
1989. cu inocența și can
doarea vîrstei. nenumă- 
rați tineri, mii și sute 
de mii. într-o adevărată 
cruciadă a adolescenților, 
au doborit o dictatură. 
Una d.ntre cele mai per
fide și inumane. Hune

doara își are partea ei de 
jertfă".

Revista reunește inter
viuri. anchete în rîndul 
participantilor din Hu
nedoara la Revoluția din 
De 'embrie 1989, docu
mente ale revoluției. Sint' 
înserate un număr în
semnat de poezii ale 
creatorilor hunedoreni. 
remember Dan Constanti- 
nescu, relații despre Ale- 
xandr Soljenițîn, curiozi
tăți — oracolul de la. 
Bangalore — biblioteci 
scrise ne frunze de pal
mier.

Urăm viață lungă și 
un conținut de calitate 
acestei reviste 1
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0 poveste cu diafragme 
și tremurat pe bani peșin

Deși municipiul Deva este 
termoficat de cîțiva ani 
buni, nu ne putem lăuda 
că toți devenii se bucură 
de același grad de con
fort în ceea ce privește 
încălzirea locuințelor. Pen
tru o cît mai egală distri
buire a agentului termic 
atît primar cit și secun
dar C.E.T. Mintia a recurs 
la diafragmarea rețelei de 
termoficare. Diafragmarea 
intr-adevăr s-a făcut, dar 
nu este ceea ce ar trebui 
să fie. Nu cred că acesta 
a fost scopul ca dintr-un 
punct termic să plece tem
peratura agentului primar 
cu 10—15 grade C mai 
mult ca din altele. Invit 
pe domnii proiectanți de 
la C.E.T. Mintia, cei care 
se ocupă de această pro
blemă. să verifice, să ur
mărească măcar din cînd 
in cînd parametrii. Să bine- 
voiască să vadă la ce tem
peraturi se lucrează, să
zicem, în Micro 15. dare
nu tot la același preț plă
tesc gigacaloriile și cei din 
Micro 15 ca și cei din
centrul municipiului ?

Domnilor proiectanți. vă 
rog să luați măsuri ur
gente ca diafragmarea să 
nu frustreze pc unii și să 
avantajeze pe alții. Nu 
fiți pentru unit mumă, iar 
pentru alții ciumă. Aș pu
tea să argumentez cele 
mai sus spuse cu parame

trii din punctele ternncc. 
dar nu o fac deocamdată, 
vă Us pe dv s-o faceți că 
e datoria dv.

încă ceva : de ce reac
ționați atît de greoi cînd 
sînteți anunțați de către 
sectorul termoficare să 
dispuneți înlocuirea unei 
diafragme ? De ce durea
ză atît ? Nu știți că mai 
există și oameni bâtrîni 
și bolnavi sau copii cărora 
le este greu să stea în frig 
și pentru care, e mult o 
zi ? Aș avea o propune
re. Ce-ar fi să dați mina 
liberă R.A.G.C.L.-ului să 
poată schimba diafragmele 
cînd sesizează vreo ano
malie la distribuția agentu
lui secundar ? Spun aceasta 
pentru că a durat circa 
20 de zile de la anunțarea 
și pînă la schimbarea dia
fragmei ia P. T. 10. dar nu 
ați adus modificarea ne
cesară la P. T. 14. așa că 
situația este aceeași. De 
asemenea, ce credeți, nu 
ar fi posibilă montarea u- 
nor pompe de presiune un
deva prin zona Dacia pen
tru a da un impuls agen
tului primar să poată ur
ca pînă la punctul termic 
nr. 13, din cartierul Mi
cro 15. Mai meditați și la 
această propunere.

Cu speranța în mai bine,

IA IZ V I.ANDT,
Deva
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In ultima vreme, in 
Deva, mai mulți locuitori 
ai orașului și-au expri
mat nemulțumirea că sin
gurul magazin specializat 
dc desfacere a peștelui 
și produselor derivate, 
din incinta „Complexu
lui Comercial Central" 
P: ’ta D va a fost desfiin
țat. faptul intîmplîndu-se 
îa începutul anului 1991. 
în locul acestuia funcți< - 
n-nză. în prezent, o uni- 
t-itc alimentară, particu
lară. schimbind'j-se prac
tic profilul activității, 
d’și amenajarea interioa
ră este tl .tinată comer
cializării peștelui proas
păt. congelat și a altor 
produse din peste.

Pentru a lămuri cît de
■ it o problemă care a 
fr, ut multă silvă Intre 
cetățenii orașului, fură a 
«vc.a pretenția de a epui
za in totalitate tema pu- 
'.ă in di utir, să facem 
o m< ă incursiune în 
: mp. Spațiul comercial 
dr f.dă aparține Societă
ți; Comerciale ..Alimcn- 
tar.i” SA. Deva. fiind 
in-hiri.'it pină la 31 de-

■ mbrie 1991 de S.C Im- 
p> x Borza <V. Como SNC 
Deva de la ing Ion Barbu. 

care a închiriat acest 
spațiu cu acoidul Pri
măriei Municipiului De
va. Cu alte cuvinte, chi
riașul principal (dl ing. 
Barbu) „subînchiriază” la 
alt particular acest spa
țiu. cu schimbarea obiec
tului de activitate a ma
gazinului ! Ne abținem 
de a face aprecieri la 
legalitatea sau moralita-

ADIO PESTE?9
tea acestui artific.u. Din 
toate acestea rezidă un 
f ipt cert : cineva sfidind 
interesele populației, pr e
cum șl ignorlnd reguli
le după care trebuie să 
se comercializeze pește
le proaspăt, congelat, și 
produsele derivate, a des
ființat acest magazin 
De ce ? Simplu : ..int - 
resul poartă fesu”.

par. să ne opiim în 
continuare la un alt aspect 
care a ridicat numeroase 
suspiciuni — prafurile 
practicate de SC Impex 
Borza SNC Sint ele 

totdeauna corecte ? Cum, 
fără foc nu iese fum. iată 
citeva dintre aspectele 
semnalate de Garda Fi
nanciară cu ocazia mai 
multor controale efectua
te la această unitate. în 
perioada 2—22 noiembrie 
1991. prin vînzarca sala
mului dc vară la preturi 
mai mari decât cele le
gale. a rezultat în plus 

suma de 17 650 de lei. 
Același produs. în 28 no
iembrie 1991, s-a vindut 
cu prețul dc 320 lei/kg 
deși in actele contabile 
ultima intrare era înre
gistrată la prețul dc vân
zare de 295 li i/kg. suma 
(diferența) rcprpzcntînd 
preț <le speculă.

Un alt aspect ilegal >1 
reorezintă vânzarea pro- 
lyselor subvenționate dc 
stat prin societățile eu 
capital privat (ulei, za
hăr et<;.). Cum se pre
cizează în HG. 464/1991, 
ni raportare la H G. 2311/ 

1991. prețul maxim al 
uleiului este dc 20 dc lei 
1/2 kg și nicidecum mai 
mult, cel puțin deocam
dată. Pentru că sîntem 
la o problemă extrem de 
importantă să informăm 
cititorii că pentru socie
tățile cu capital privat 
se repartizează uici. za
hăr ș.n. (produse subven
ționate) numai pentru 
producție, sarcina apro
vizionării populației că
zând in seama societăți
lor comerciale cu capital 
dc stat, tocmai în scopul 
protecției sociale a con
sumatorilor.

H<-ferindu-nc tot la le
galitate. să mai amin
tim că pentru localul 
menționat exislă doar 
autorizație sanitară do 
magazin alimentar — des
facere produse alimen
taro — și nu pentru ali
mentație publică, respec 
tiv cafenea, după cum 
roiesc din documentele 
Qfiriale emise de cei în 
drept.

Ne întrebam. alflțuri 
de mulți ftlți ‘Puitori, 
pină când va îrona o a- 
temenea stare ?

«■•OltN’El, 1’OI.NAIl

Lumea trebuie sâ știe
Ce se construiește în parc

întotdeauna, cei de jos 
au trăit cu frica celor 
de sus. Poate tocmai de 
aceea s-a acceptat cu 
atîta ușurință de către 
administrația locală din 
D'va ca două spații li
bere din municipiu, de
venite parcuri — și cîtă 
nevoie avea acest oraș 
sufocat dc poluare de 
parcuri, de verdeață, de 
aer curat ' — să fie sa
crificate pe altarul a 
două biserici. Astfel, în 
zona dc la capătul stră
zii M. Kogălniceanti. spre 
șoseaua de centură DN 7, 
se înalță dcia o mănăsti
re a cultului baptist. 
Primele trei coloane au 
fost ridicate. Să lj a.iult 
Dumnezeu s-o vadă gala 
cît mai repede.

Un alt lăcaș de cult, 
o catedrală ortodoxă, se 
va construi în parcul din 
•spatele Institutului Jude
țean dc Proiectare. Spre 
știința celor care nu ve
nit la redacția 
nostru și nc„-au întrebat 
cine și rit ț-c strică Par
cul. < vr? mnăm — ilupă 
- jr r - .... - — 

informațiile primite de 
la Primăria municipiului 
Deva — că s-qu eliberat 
toate aprobările pentru 
înălțarea noului edificiu 
sfînt, a cărui execuție a 
fost contractată cu Fi
liala nr. 2 a S.C. „Con
dor" S.A. Deva. Lucrarea 
a fost începută, banii 
sint puțini deocamdată, 
așa incit termenul de fi
nalizare este prevăzut 
spre sfirșitul acestui mi
leniu. cu toate implica
țiile materiale, financiare 
și edilitare pc care le in
cumba construirea unui 
obiectiv pe termen lung.

Iar dacă zarurile tot au 
fost aruncate, cu impul
sul hoțâritor al celor de 
sus. de la Parlament, mă
car organele administra
tei locale să urmărească 
de așa manieră mersul 
lu.£i ăjilor și terminarea 
edificiului, incit locuito
rii municipiului Deva să 
nu fie supuși și unei alte 
poluări, specifice con
structorilor. timp de un 
deceniu, în plin centrul 
orașului. (Q. G).

PROGR?

6.30 TV Dl
8.30 Bună i
9.30 Clubul 

lor an
10,20 Film s 

pentru 
„Arab' 
Ep. 2

10,50 Actual 
II,.10 I.urniri 

lumini
12,00 Viața
13.30 Joc si 

român
11,00 Actual
14.10 Atlas
11.30 Video-
18.10 Stiinf 

imagii
18,10 Convo 

dc dui 
19,19 Film !

„DAI.
Ep. 91 

20.0Q Actual 
2(1.35 Film i 

„MirCi
(Ho im

IV
23,00 Du mii 

sporti' 
23,25 Aciua 
23,40 Maeși 

teatru 
romul
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EMINESCU» CUGETĂRI
REFLECȚIA ZILEI

SĂPTĂMÎNA LA TELEVIZIUNE

• Oca cc se simte și SC respectă adine, se pro
nunță arareori”.

• „Oamenii se împart in două : unii caută și nu 
gă*esc, .viții găsesc și nu-s mulțumiți”.

• Ara înțeles că un om poate as ca totul, nea- 
sind nimic, și nimic avind totul".

• Starea unui om ce este supus patimilor lui 
este mai rea decit starea unui rol» ticălos”.

• Trecut și viitor sunt în sufletul meu ca pădu
rea intr-un simhurc de ghindă, și infinitul asemenea,

a reflectarea cerului intr-lin strop de rouă".
• .Trecutul — o feeric înmărmurită, viitorul — 

umbra”.
• Echilibrul in stat e ca sănătatea in corp”.
• Totul e mărginit, durerea nu".
• Vițelul culturii gemyale a natiej nu-l poate 

l ridica nimeni iu umărul — timpul și munca umplu
neajunsurile".

• _Oa ! in locul stejarului secular, stejarul cel 
; tinăr se înalță in sus — neam rine și neam trece —

aceasta este legea leacurilor".

Selecție de O II J I Alll

I

■ .C'inci or- de somn 
pentru un virstnic, șa
se p-ntru un tinăr, 
șapte pentru o femeie 
și opt pentru un prost 
sin* de ajun'.

Napoleon

I
*

I

1

I
I

BUDINCĂ DE GRIS 
CU CIOCOLATĂ 
( anlîtăți in-icsare :

’.Urii lapte, 130 . i g
120 grame zahăr, 3 lin
guri ciocolată de me
naj (rasă). 5 ouă, s.ini- 
lie. coajă de hunii-.-, 1- 
grame unt.

Se fierbe laptele, 
pr sa

î

I
I

I

sorii să ' 
«arău ca 
ta care

j

*

ț

— Ei. Pope im
iți place in noul s- rvi- 

■U? .Șeful »■ mulțumit?
— Nu știu. Nu-mi dau 

-.earn «. Ieri l-a spus e-j 
nu .-,ir>t bun de n mic iar

;’z

< ■ foiță și Uitai • ' m g 
ia doctor.

— Dar ttl nu ai nimic, 
zice doctorul. n-.i 
ești bolnavă, sin* sigur 
că ■■ doar o scuza să nu 
o- dură la -, -oală.

— O, nu, mai carînd 
Lata a căutat o s- uati ■ ă 
nu du'ă la birou.

/<•

O f- mele. < a- o alege o 
rw<i;e intr-un magazin, 
întreabă :

— Oare > uloarea • asta 
nu-i prea țipătoare 7

— Ba da. rncunoaști 
vînzătorul, dar după pri
mul sp.'ila’ dispare...

ț

1

(

<

I
I

CREIONĂRI

* »HIZJ>b» I Al» ■ )) f
2) f >cr plM’-'irl ix Jinir dc *4
La d< omiliare in aval ; 3) V izul pe
pa: ■■ — ( ;r< nt ■' ontinuu in rcț<.-n ; 4)
lnr- gi-.tr. ’ 1 > ieșire — St rinsul llorilor ;
J) o,.iâ «le predare — Puși pe picioa
re ■ i>i Are - asa la bloc — Culese din ur
ina ’ : 7) Tub de alimentare — Nu intră 
hi r;ii ut • H) Ia viața in serios — Apre
ciat la • art< ; tej Tip de judecată nedreaptă
— A se <1- plasa pe jos ; 10) Schimbare at- 
p - hjje ă

ERTK Al li Au d irul de a da ușor : 
?) Tabără la munte - Surplus de gr- li
tote ; 3) Plate-.c pentru alții — Du '<• Ia 
ariditate , 4) 1 nul care s-a ars odată — 
Iese la spălat ; 5) Neajunsul marilor în
cercări cotidiene — Litere de tipar! ; 6) 
Acul din - ale ! — Pi'ior de 1< mn ; 7) Nc- 
stăp.nit in f- lu) sau — Intrata intr-un pro-
- ejr d> gradare ; 8) fire de rezistență 
ipl.) — h -t la joc; f>) Evoluează perieu-

I . birou Hrtinulc jx-nlrn ultima 
o a . pi i'r iro i,< n< fi a in unele r azuri.

A \S| | | MOI ODÎ I

j grișul in ploai*-
- amestecă bine -: i 
ni ' • formeze coro

fiert, s-- trage la o par
te și se adaugă zahărul 
și untul, apoi gălbenu
șurile puse pe rind u- 
nul cite unul
melc. ( ind s-a m.d

■ * « z»
ba șurile 

m-i. după

și aro- 
ra- 

incorporenză j 
bătute ■ ;ju- 
carc se im-

in jumătate 
ciocolată r:

< u pesmet, a- 
toarnă un find 
.simplu si se ne- 

cu o lingură 
âr< se așaza

lată. Se proced'. ază
• 1 îl ( f

.-•u-zată în 
introduce 
tor tind.-' s 
minute.

ddâ i i 
miie sau d 
■ :ip-n

4

un

tot 
| Fm|

S»?

j

I

I
I 
î
»
I

I
!
i

I 
I
■
I

I
I
I

DEZLEGAREA CAREULUI 
„FANDANGO" APARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SIMBATA TRECUTA i

1) TKRASAMENT; 2) EXAMJKATOR ; 
3) MECANIZARE; -1) ECONOMICOS; 5) 
RUR — NĂLUCĂ; ii) 1T1RI — )R — L ; 
7) TAT — MG — 1ST; 8) ABOLIRE — 
Tt;!)) TJRA — USJER , ]Q) J JJ( OJ'TE- 
RE.

MAT IN DOUA MUTĂRI

Controlul poziției:

Alb: Ra4. Dg.l. Ndă. Nf?, p L>

Negru : Rhl. Th?.

Solutio problemei oparuta 
simbbta IrecJfu

t v 1 N
’ Rg2 mat
I. . , . Nli.l
2 Hf3 mat '

1 li-J
2. DhO mal
I. . Kt li)

2 Dg3 mat.

El M, LI I AM ARIE 
PROGRAMUL 1

• 1 1,00 Actualități • 1 1,111 < ab udarul
zih i • 1 1.21) țțorldiK , I SI \ • 1 1.50 t
vanpremicra săplâminii • 15,10 Copiii
noștri — viitori muzicieni • 15,30 Dru
muri în memorie • 16,tM) Tele-discul mu
zicii populare • 16,30 Emisiunea in lim
ba maghiară • ÎS,00 Studioul <-le< forai •
19.30 Desene animate, turtea cărților • 
20,00 Actualități • 20,35 Ri-priza a treia
• 20,55 Studioul economii • 21,25 Teatru 
TV. ( ameristele de .!< an Genet. Produc
ție a studiourilor franceze • 23,15 < roni- 
ca Parlamentului Vtualilăți • 23,35 V 
genda electorală • 0,05 Confluența

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.15 Desene ani

mate. Ordy • 16.10 Tradiții. Straiele pă
rinților • 17.10 Eilni artistic, turora (co
producție Italia—Anglia. 19SI) • 18,15 Lu
mea sportului • 20.ni Super ( lianncl. Ma
gazin turistic o 20,30 Magazin auto-inoto
• 21.00 Festivalul internațional „Dinu I 11 
patti“ (III) • 21,30 T\ E Internaiional Te
lejurnal in limba spaniolă o 22,00 TV5 
Europe, Telejurnal in limba franceză • 
22,35 BBC World Seri ice. Telejurnal in 
limba engleză.

M \RTI. 11 1 \ M \R1E 
PROGRAMUL 1

• 10,00 \clnulități • 10,20 ( ah-ndarul 
zilei • 10,30 Super ( lianncl. Magazin tu
ristic • 12.10 Ora de muzică • 13,00 In
terferențe. Transcendență și inferioritate
• 13,30 Mondo muzica • 11,01) Actualități
• lt,20 Trîidiții • 11,50 Avanpremiera TV
• 15.00 Teleșcoala in... vacanță • 15,30 
( ursuri de limbi străin • 16,00 Convie
țuiri • 16,30 Salul, prieteni! • 17,30 Te
zaur • 18,00 Studioul electoral • 19,30 De
sene animate, jartea cărților • 20,00 Ac
tualități • 211.35 Sport • 20.15 Studioul 
economii • 21.10 Film serial. Maddie și 
David. Ep. 23 • 22.10 '1< morialul durerii
• 23,25 ( 1-onica Parlamentului Actua
lități • 0.0U Agenda electorală • 0.15 M< 
ridiani-lc dansului.

PROGRA’ILT II
• 16,00 Actualități • 16.15 Desene ani

mate. Ord» • 16,10 I <tc< tar< a științifică 
agricolă • 17.10 Studioul de literatură.
I i .'ara. Ecranizare după nuvela lui Mihai 
Eminescu • 18,20 I ilm serial. Dec alog (8)
• 19,20 Sport-magazin • 19,50 Trinuna
noci-c onformișlilar • 20,10 AAorldnet < SI A
• 20,30 Studioul muzic ii c <inten»poranc- • 
21,00 De-alc1 pieței in economia Capitalei
• 21,30 TA K Intcriiacional. 'Telejurnal in 
limba spaniolă • 22,00 JA 5 Toropi-. 'Tele
jurnal >n limba franceză • 22,35 BBI 
World Service. Telejurnul ni limba en
gleză • 23,(1 TV DEA A.

MIEI» l Rl. 15 1 AM ARD 
PROGRAMI’L 1

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 Film serial. Marile familii. 
I p. 7 • 11,10 TV5 E'urope • 12.10 Ora d< 
muzică • 13,00 A irsla a treia • 13,30 Mu
zica pentru părinți • 1 1,00 Actualități • 
11,20 < iiilizația montană • 11,50 .-Avan
premiera TA • 15.00 Preunii ersitaria •
15.30 ( ursuri de limbi străine • 16,00
Tragerea Pronoespre.s • 16,10 I ioduri de 
Nicolae Brctan pe versuri de Mihai Emi- 
nescu • 16,25 l'urui». Sindicatele • 16,50 
( ultiira in lume. < onferiuța internaționa
lă Gullncr, Buc urești — Sinaia, di cem- 
brie, Jtt2J • 17,15 Reflector • 17,35 Patri
moniu • 18,00 Studioul electoral • 19.30 
Desene animate, (arh a cărților • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 211,15 Stucfioul 
economic • 21,15 Simpozion. Revistă dc 
literatură și arte, lmiiic-scu — pururi tî- 
năr • 22,'H) Privatizarea • 22-55 < roniea 
Parlamentului Actualități • 23,30 .Agen
da eleetorală • 0,15 l’ro music a • 1.10 R 
comandări din program.

I’ROCRAMI’L 11
• 16,110 Aclu.ilități • 16,15 Desene ani

mate. Ordy • 16,10 l-misiunea in limba
maghiară • 18,10 I i-alru TV. Bogdan Dră
guț de Mihai I ininescu • 19.10 I urnea 
ideilor • 19,35 Dialog cu edilii < apilalei
• 20,00 Bijuterii muzica'c • 20,30 Tribuna
electorală • 21.30 '» A E Inii mac ional. l'e 
lejurnal in limba spaniolă • 22,00 TVS
F.uropi . Telejurnal ni limba franceză • 
22,35 BB< AAorld Service. Telejurnal in 
limba engleză.

JOI 16 I am arii; 
PLOGR.AMl L I

• 10.110 Aetualităti • 10.20 < aleiulariil 
zilei • 10,30 Super < hannel • 12,10 Ora 
de muzică • 13.00 Oameni de lingă noi
• 13,30 Jazz, magazin • 11.00 Actualități
• 11.20 Documentar iirtistie. Diurnul ti
nereții • 11,50 l’reuniversit.iria • 15.20
( ursuri de limbi străine • 15,50 15, 16, 
17. 18. Jurnal de sacantă • 16.10 Virstele 
peliculei • 16,15 < isa noa'l < 17 (0 ' o-
palti.i • 18,00 Studioul electoral • 19 30

Desene animate. Cartea cărților • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 20,15 Studioul 
economic • 21.15 Film serial. Dallas. Ep. 
92 o 22,10 R<-flccții rutiere • 22.25 Re
porter '92 • 22,55 Cronica Parlamentului
• Actualități • 23,30 Agenda electorală
• 23,15 Stadion • 0.10 Recomandări din 
program.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate. Ordy • 16,35 Dicționar de perso
naje • 17.05 Emisiunea in limba germano
• 18,05 O viață pentru o idee • 18,35 Fi> 
larmonicilc țării • 20,30 Tribuna electo
rală • 21,30 TA’E Internacional. Telejur
nal in limba spaniolă • 22,00 TV5 Eu
rope Telejurnal in limba franceză • 22,35 
BBC World Service. Telejurnal în limba 
engleză.

A INERT, 17 IANUARIE 
J’ROGRAMI L I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul 
zilei • 10,"10 I ilm artistic. Căpitanul 
pache (SI A, 1971) • 12,0# Super Chunnel
• 13,00 Ora de muzică • 1 IJIO A< tualități
• 11,20 Medicina pentru toți • 11,50 Bi
centenar Rossini • 15,05 Prc-univcrsitaria
• 15,30 1 imha noastră • ifi.OO Muzica 
pentru toți ® 16,20 Tragerea Loto * 16,30 
Emi'ium-a in limba germană • 17,30 I?- 
i ranul » 18,00 Studioul electoral • 19,30 
Desene animate. Cartea căiților • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 20,15 Actua
litatea școlară • 21.10 I ilm serial. Ta- 
namera — leul din Singapore. Ep. 4 » 
22,15 I niversul cunoașterii • 23,00 Ac
tualități • 23,15 Agenda electorală • 23,30 
'Top 10 • 0.30 farmecul discret al... blues
ului ! • 1.05 Recomandări din program.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.15 Desene ani

mate. Aventurierii spațiului • 16,10 Tra
diții • 17.10 Dacă c ' ineri. . c sport și 
muzică ! • 2-1.00 Concert simfonic româ
nesc • 20.30 'Tribuna electorală • 21,30 
TA E Inlernacional. Telejurnal in limba 
«paniolă • 22JI0 'TA 5 Europe .Telejurnal 
in limba franceză • 22,35 BBC World 
Service. 'Telejurnal in limba engleză.

SlMBlTA 18 IAM ARIE
PROGRAMUL I

• 9.00 Bună dimineața! • 10,00 Ac
tualități • 10,10 l niversul șotron • 11,10 
Descoperirea planetei • 11,30 Viața spi
rituală • 12.30 Ora de muzică • 13,30 
7 X 7. Evenimentele interne ale săptămi- 
nii ■ I 1,00 Ac tualități • 11.10 Telc-clubi
• 15,55 Turneul celor 5 națiuni la rugby 3
Scoția — Anglia, transmisiune directă do 
la Edinburgh • 17,30 Mapamond • 18,00 
Arena. 1 misiinie-concurs • 19,00 Melodii 
îndrăgite • 19,15 Telec-nciclope-elia • 20,00 
Actualități • 20,35 I ilm serial. Caraca
tița. Seria a IlI-a. Ep. 7 • 21.15 Săptă- 
mina sportivă • 22,05 I ilm artistic. Re
gele- roșu, cavalerul alb (SI A. 1989) •>
23.50 Actualități • 0,05 A urietăți inter
naționale • 1,00 TV DEA A.

PROGRAMUL II
• 10.00 TV DEL A • 16.110 Actualități

• 16.10 Recomandări din program • 16.15 
Desene animate. Aventurierii spațiului •
16.10 Conviețuiri • 17,10 Film artistic. 
Secretul domnului Wong (SUA. 1939) • 
18,20 Worldm-t 1 SIL • 18,10 Scară dfl 
halei • 20,50 Serenade, canțonete • 21,30 
TV E Intcrnac ional. Telejurnal in limba 
spaniolă • 22,00 TV 5 Europe. Telejurnal 
in limba franceză • 22.35 BBC World 
Surihce. Telejurnal in limba engleză

Dl MIMI A. 19 I AM ARIE
PROGRAMIL 1

• 6,30 TV DEV A • 8.30 Bună dimi- 
nența ! • 9,30 Abracadabra • 10.20 Film 
serial pentru copii Arabella. Ep. 3 •
10.50 Actualități • 11.00 lumină din lu
mină • 12,00 V nda satului • 11,30 Bora 
satului, la Orlat (jud. Sibiu) • 14.01) Ac
tualități • 11,10 Alias • 11,30 V ideo-ma- 
gazin • 17,10 Magazin sportiv • 18.10
Știință și imaginație * ( aptain Power •
18.10 Convorbiri de duniini i • 19.10 Film 
serial. Dallas. Ep 93 • 2‘lJI0 Actualități
• 20,35 Film artistic Din umbră (Anglia, 
1989) • 22,20 Duminica np-irtivă • 22,45 
Studioul șlagărelor • 23.15 Actualități •
23.30 Teatrul c-vn-i- sc dici Bucuri ști — 
115 ani de teatru idi. i-i Remania.

PROGRAME! II
• 16,00 Actualități • H-.l - Desene ani

mate. Aventurierii s|iatiului • 16.10 Con
viețuiri • 17.10 Pop ni.ig ezin • 17.30 (1- 
rașe ți civilizații. < ipru • 18.00 Diver
tisment intcrnation.il o 18, )u Serată mu
zicală IV • 21.00 ( mtei i| inimii melc •
21.30 TV E Interna <i:d T< lejurnal )n 
limba spaniolă • 22 ol IA'- Europe. 'T. 
lejurnal in limba Ii.iihi-zi • 22.3.» BBC 
World Servin. Ti-l-j-u n.d ie limba • ii- 
glc ză

In funcție de cKiiiin ' I. la zi. R.i- 
<p'-» •• - i , ,-ptul dc: A
efectua unele niodi.i .< . ab- programului,

intcrnation.il
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DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA — DIVA

ANUNȚA
Pentru abonații telefonici din județul Hune

doara (exclusiv cei din municipiul Petroșani), 
termenul de plata tară majorări a avizelor te
lefonice pe luna ianuarie 1992 se decalează de 
la 15 la 22 ianuarie a.c., inclusiv. Ghișeele de 
încasări abonamente la oficiile nr. 1 din muni
cipiile Deva și Hunedoara vor funcționa și 
în zilele de sîmbătă, 11 și 18 ianuarie 1992, 
în program de 8—18, iar ghișeele de la 
oficiile orășenești (exclusiv din orașele munici
piului Petroșani), sîmbătă, 18 ianuarie 1992, în 
program 8—18.

*

(

S. C. „21 IMPEX" SRL.
cu sediul în Deva, str. Libertății, bl. 4, parter

■ efectuează transporturi de marfă, la ce
rere, în țară.

Tarif negociabil.
Informații suplimentare la Deva, telefoane 

16043 sau 19530.

UXIUNEA STlNGII DE
MOCRATE din Judelui 
Hunedoara, organizația ju
di'ului Hunedoara a Par
tidului Socialist al Mun
cii. membrii și simpatlzan- 
ții din U.S I). își exprimă 
indignarea ți protestează 
f ița de măsurile abuzive, 
anticonstituționale fi anti
democratice luate in mod 
dii tutorial de președinții ți 
locțiitorii comisiilor elec
torale din orașele : Petro
șani (doamna Maniu Do
rica). C'âlan (domnul Măr
gineam) Clemente). Hune
doara (doamna Zapotinschi 
Antoaneta). care lucrind 
după indicații au refuzat 
să primească listele cu 
candidații U.S.D-ului, mo- 
tivind că I’.S.M.-ul ființea
ză ilegal chiar ți atunci 
cind s-au prezentat acte 
care au dovedit existența 
legala a acestuia. In acest 
mod au eliminat din ale-

P R O T
geri forța politică cea mai 
importantă care reprezintă 
interesele celor carc-ți cîș- 
tigă cxistenla prin muncă 
cinstită (și pe banii cărora 
s-ar putea ca și acești 
domni să-și fi făcut stu
diile). Avînd in vedere că 
in celelalte localități an 
fot primite candidaturile 
USD-ului, tragem conclu
zia că acești lachei ai co
munismului puși acum în 
slujba altei dictaturi au 
primit instrucțiuni clare 
care să elimine din cursa 
alegerilor in centrele mun
citorești puternice cbn ju
dețul Hunedoara Uniunea 
Stîngii Democrate. Pentru 
ei dovada ce o prezentăm 
mai jos nu a avut nici o 
valoare. Vom folosi însă 
toate metodele legale P. n-

EST
tru ca U.S.D-ul sa intre 
in cursa electorala și in 
aceste localități. Tn caz. 
contrar ne vom adresa fo
rurilor interni» și interna

ționale ți vom contesta le
galitatea alegerilor in a- 
ccstc localități.

UNTUXEI STlNGII 
DEMIM KATE DIN 
.III). HUNEDOARA 

ORG \MZ VI I \ 
H DETEWĂ A l’.S.M

TRIBl’X \LU1, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
— C binelui Preș dintelui —

București 25 febr P’91
Nr. 12/a

( ăl re
MINISTER!. I. FIX A NȚ El 

Urmare adresei Dvs. 
191'1, va comunicam :

Da poziția nr 27 din 
reazâ cu începere de la
Partidul Socialist al Muncii

.Această mențiune s-a 
serbai din 16 noiembrie 
Municipiului București

.OR
nr. 2316/55 d n II bru.u .

reg,-trul partidi'Ljir fgu- 
d.iăi de 21 noiembrie 1990

făcu: in baza procesului
I9!'ij depus la Tr.bunului

\ ICEPREȘEDIX 1 li
S. mnătura 
Stampilă 

intri.?;

ANIVERSARI

• LA aniveraerao rilei 
de naștere soția Maria. 
Du) Cristian, f.m Rodica, 
Uu.u și Violeta împreună 
cu fair iia Raica urează 
dragului lor Moț Cornel, 
din Brad, multă sănătate, 
fericire si La muiți ani!

(7846)
• CU oei -'ia aniversări'

4 W) ani de căsnicie și a 
r.unți de aur. urăm dra
gilor uoștri Mă'icn .: loan 
Moțe» din Birsău multa 
sănătate. fericire i un 
călduros I.a muiți ani!“. 
Copiii, nepoții străne- 
poata Bianca. (7991)

• SOȚI A și op! i urea
ză dragului lor Roman 
Andrica. d n Cărmâzănești. 
Ia împlinirea a G2 ani. tin 
-ilduros ..Ia multi ani!"

(7728)

VÎNZARI-
CUMPARARI

• VÎND antenă satelit 
C'jnpletă. teleorientabilă 
Oeva tel-fon 2188-1.

(7831 >

• CUMPĂR apartament
3 1 camere, ofer condiții
deosebite. Relații telefon 
17112, Deva. (7981)

• 4 IND bibi iot' ă. ma
să si șase scaune. Deva, 
telefon 21418. (7979)

• CEDEZ înscriere Da
cia 1 300 (mai 1990) pentru 
o garsonieră sau aparta- 
m. nt. vind mobilă pontru 
hol (canapea șl 2 fotolii 
no). Di.va, telefon 19085.

(7828)
• VlND Audi 80, cu

piese schimb, televizor co
lor, acumulator auto. Deva, 
telefon 21020. (7811)

• VlND mașină de spă
lat Automată . sigilată. De
va. ti !: fon 11421.

(7986)
• V i ND Dacia 1 300. f.i-

' i icatic 1977. Deva, tele
fon 19346. (7988)

• VlND Dacia 1 3J0 
break, nouă, preț negocia- 
hi! D. va, telefon 14301.

(7989)
• C.A.P. Bcriu licitea

ză în data‘de 18 ianuarie 
1992, ora 10. mijloace fixe 
(grajduri pentru animale), 
rămase în dotare. I.ista 
cu prețuri se află afișată 
la Primăria comunei Be- 
riu. (7990)

• VlND video player 
Samsung, adaptabil auto. 
O.-va. tolejoh 11509.

(8003)

—f MW » » ■ •
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ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI 
„COMO" S.R.L. TIMIȘOARA

FILIALA DEVA
Anunță începerea cursurilor teoretice 

practice pentru obținerea permisului de < 
ducere categ. B.

înscrieri și relații la Deva, strada Mihai 
Eminescu, bloc C 3, sc. 2, et. 1, ap. 14 (vizavi de 
sediul Poliției județului).

Informații suplimentare la telefon 21837, 
zilnic între orele 9—21. (7598)

con-

S. C. 
str.

• CUMPĂR masă vibra- 
toarc (bolțari). Eventual 
ofertă de confecționare. 
Dna. tele fon 11-107.

(7995)
• \ IND p

505 (faruri, stopuri, p.ubri 
ze. planetare etc.) și mo
tor Volkswagen Golf, cu 
cutie viteze. Brad, tele
foane) 51458 sau 55087.

(7996)
• CUMPĂR malaxor 

P' ntru pîine . și cuvă de 
200 1. Deva, telefoane 
25218 sau 27577.

(7999)
• CUMP \R g. sonicră 

— lei ți valută. Oferte 
Deva, telefon 15266. orele 
18—21. (8000)

• VLND pavilion apicol.
76 stupi orizontali. 16 ra
me și instalație gaz. auto, 
rusească cu butelie nouă. 
Deva, telefon 12873. după 
orele 17. (8002)

• VlND sau schimb gar
sonieră. confort I. Deva cu 
autoturism și schimb apar
tament confort I Deva, cu 
ARO 213. Deva. telefon 
21266. (7970)

• ViXD rulotă nouă
pentru comerț. Hunedoara, 
telefon 15840. (70G1)

• VlND digit.'d ...Sinthe- 
sizer Kawai" K 1,5 octave, 
stare perfectă. Hunedoara, 
telefon 121132.

(7066)
• CUMPĂR garsonieră. 

Hunedoara, telefon 21274.
(7067)

• VlND Dacia 1 300. anul 
fabricației 1976. stare bună. 
Ilia, str. Avram lancu, bl. 
C, ap. 12. telefon 223.

(7727)
• VlND Dacia I 310. sta

re bună (39 000 km). Infor
mații Deva, telefon 13171.

(7729)
• VIND Opel Record 20

E. stare ireproșabila, mul
tiple îmbunătățiri și schimb 
apartament proprietate. 2 
camere, ultracentral Deva, 
cu similar 3 camere. Deva, 
telefon 23083 .și Orăstie, 
telefon 41632. (8007)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb apai lament 
(confort T) eu 2 camere, 
zonă centrala Hunedoara 
<u similar Deva sau garso
nieră confort I (exclus Mi
cro 15). Informații Hune
doara. 20702.

(7726)

• SCHIMB aparlam.-nte
2 camere. Deva și Arad, cu
aparlamrnt 3—1 camere. 
Deva, telefoane 16547 —
Deva și Brad — 51981.

(7997)
• SCHIMB garsonieră 

cu apartament 2—3 camere. 
Hunedoara, telefon 20486.

(7068)
• SCHIMB apartam nt

3 camere. Hunedoara, cu 
2 camere. Hațeg Hunedoa
ra. telefon 11 176.

(7069)

OFERTE DE SERV|CI|

• CAUT menajeră. De
va. telefon 18921, intre o- 
rele 12—III.

(7993)
• CAU T femeie îngriji 

re copil dc trei luni. Si- 
meria. telefon 61699.

(Sc 11)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație

s: rviciu, pe numele Iri- 
mie loan, eliberata de vMi- 
nex For" S.A. Deva. O 
declar nulă. (7991)

• PIERDUT autorizație
schimb expediție nr. 173 
din 8 februarie 1989, le
gitimație acces, ambele pe 
numele Marcu Sorin, eli
berate de D.l.P.Tc. Hune
doara—Deva. Le declar 
nule. (7992)

DIVERSE

• SE impEnește in 
13 ianuarie 1992 un 
an de cind a ple
cai di lingă noi un bun 
și minunat soț și tatii

X l< OI \li TI! I I \ 
(X! ( I )

Triste și girele ne 
•silit zilele ce ne-riu 
mai rămas fără el. La
crimile din ochi și du
rerea nu vor înceta 
niciodată. Amintirea 
ta ne v;l însoți mereu 
dragul nostru. Soția 
Lucre i'.i și f ica Ca
melia. (797 1)

lnr tir cind n< -.un d<<

\DRI \X V 1 RS \

iini.K i. in.in (7

DECESE

■(

• Ct . ilineu dai... fi * 
l'lor a. ginerele P< '.u. ne
poții Ana, Rodica, Pelri- 
ca. Dorin. sti ănepoateh- 
Diana și An.lrada anunță 
incetarea din viața a iu
bitului lor tata, socru si 
buni.-

.11 I \ \\ R \M.
din Luna

înmorinintaria — dumi- 
n .... 12 ianuarie, orele I I 
l’ie-i țarina ușoară I

(773H

• SOARTA crudă i 
nemiloasa a răpit dc 
lingă noi. la numai 1 
anișori, sufletul iubi 
tei noastre fiice și u 
I >pa tc

M \R( I 1. \ 
(<>\ VI \RI

lacrimile nu po! ex
prima durerea după 
tine. înger bun.

Părinții Lucreția și 
Marcel, frățiorul Vi
drei, mătușă l/'iiuța. 
unchiul Vaslte, verișo
rii Manuela și Ma
rius. (8691)

• AU tre ut șase 
săptamîni de cind iu
bitul nostru sol, tată 
și bunic

VI( TOR SIM1N t. 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Comemora
rea va avea loc du
miri.eă. 12 ianuarie, 
orele 12, la Catedrala 
Ortodoxă din Deva.

Lacrimi și flori pc 
tristul tăi mormint. 
Dumnezeu să te odih
nească. (798)

I
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• CABINEI’ me
dical, boli pulmonare. 
Raze X. dr. Crocoș 
Leonid, tnedic primar 
ftiziolog. Hunedoara, 
str. Carpați 23, te
lefon 12337. Consulta
ții zilnic. Reduceri de 
tarif pcnl'U pensio
nari. studenți, elevi.

(7838)

• COPLEȘIȚI de 
durere, familia Glodcn- 
nu Nicolac ți fiul 
Onescu Marcel anun
ță trista veste de ti e- 
core în neființa a ce
lei care a fost o blîn- 
dă. tandră și gata de 
sacrificii, oricînd, ma
mă. bunică • si soacră

LliCREȚIA 
ONESCU, 

în etate de 80 an!
Ceremonia Înhumării 

■— în 12 ianuarie, ore
le 13. de la casa mor
tuară din Deva.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace 1

(7730)

• SE împlinesc 6 
sâplămîni de cînd 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna cea care a 
fost soție și mamă

I’rof.
AURELIA PET( A
Comemorarea va a- 

vea loo duminică. 12 
ianuarie 1992, orele 
11, la Biserica Orto
doxă din Bretea Româ
nă. (7987)

COMEMORĂRI

• ȘASE săptămînl de 
tristețe șl dor au trecut dc 
clnd nc-am despărțit de 
dragul nostru soț. tată și 
bunic

GHEORGHIi
II \HRHV1

Comemorarea azi. tl Ia
nuarie 1992. la cimitirul 
din str. Eminescu, Deva, 
oiolo 12. Nu te vom uita 
niciodată. Soția Otilin.

(7998)

„UNIVERS" S. A. DEVA 
M. Kogălniceanu, bl. 14,

ANUNȚA
în data de 30 ianuarie 1992, 

gestiunii a |

Decembrie, |
* 
I 
i 

i 

i 

i

Licitație
8, pentru 

următoarelor unități comerciale :
* magazinul Menaj, str. 1 

bl. 2 .
• magazinul Practic, str. M,
0 chioșc ziare Gară ;
• chioșc ziare Hală
* chioșc mătușe Dacia.
Informațiile și documentația necesară se 
găsi la sediul societății și la telefoanele 

■*015, 13427, pînă la data de 25 ianuarie 1992. 
(21)

le

pot
IV

atribuirea în locația
ore

Eminescu ;

Rl l>\( II \ SI XDMINIS IR AȚII :

2 7(111 Deva, sir. 1 Decembrie, 35, 
jiiiletlil Hunedoara 

l.lcinanc: 11275, 12157, 11269 
Telefon Tipografie: 25901 

I at: 18061

TIPAR! E:
S.O. „Polidava" S.

Deva, sir. 22 Decembrie 2.'.7

A
••••••
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