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FLASH !
0 INVESTIȚIE APROHATĂ. 

Prmuîrla orașului Hațeg ne a- 
nuntă cil in urina repetatelor de
mersuri fă utc, s-a obținut acor
dul Ministerului Finanțelor (nr. 
1194, din 31. 12. 1991) pentru finan
țarea investiției noului centru 
eroic a! orașului, care va cuprin
de sediul primăriei și sedii ala 
lâincii pentru Dezvoltare, C.E.C., 
1D.4S și C. l./'C., înpcstiffa fiind 

peste 50 milioane lei. fată că, 
in sfirșit. s-a găsit soluția pen
tru ca groapa care a persistat 

reme îndelungată in centrul o- 
rașului. să d'spară (N.T.)

0 EXPOZIȚIE DE CAUTE 
TEHNICA. Casa Cărții Diva or
ganizează, inccpind de luni, 27 
ianuarie a.c.. o expoziție de teh
nică de calcul și carte aferentă 
acestui domeniu. Expoziția este 
organizată in colaborare cu so
cietățile RECEP service S.R.L. și 
„lllbliofor“ (fostul Centru de Li
brării Deva) și este dcicltlsă zil
nic. (M.I>.)

0 REUNIUNE, la sediul Di
recției Muncii și Protecției So
ciale Deva a avut loc o reuniu
ne pe tema „Dezvoltarea activi
tății de ocrotire a unor catego
rii de minori prin plasament fa
milial și încredințarea unor fa
milii pentru creștere și educare".

La reuniune au participat dna

Hcatrice Stamba/, d<- la misiunea 
CE l .Medeclns du Monde" — 
coordonatorul grupului pentru 
județul Hunedoara, precum șl 
reprezentanți ai Prefecturii Ju
dețului Hunedoara, Inspectora
tului Școlar Județean, Direcției 
Muncii și Protecției Sociale și 
Centrului de Primire a Minori
lor Deva.

0 JOC PERICULOS. Către 
sfirșitul anului trecut- în Dobra 
a avut loc un incendiu. Focul a 
fost provocat, de jocul cu chibri
turile al unor copii Tragedia 
care a cernit inimile locuitorilor 
comunei a fost decesul în flă
cări al lui Fabian Marius, un co
pil de un an și Jumătate. Si ca 
un blestem, incendiu! fusese pro
vocat de frații mai mari al Iui

Marius Părinți, supravegheați 
copiii in permanență I Cu focul 
nu-i de joacă. (Gh. P.)

0 MUREȘUL DEVA arc un 
nou antrenor principal, pe cunos
cutul tehnician Gheorghe Țur- 
lea. revenit, pe meleagurile hunc- 
dorene de la Inter Sibiu. După 
cum ne declara dl tng. Todonl 
din partea conducerii clubului 
devean. Mureșul Deva va fi întă
rită cu etțiva jucători noi Preo
cupări serioase pentru retur... 
(S. C.l.
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9 FEBRUARIE-ALEGERI LOCALE

Partidul România Mare - 
un partid al speranței!
Gt.lGOR II \S \, președintele Filialei Județeni 

llun< doara a P.R.M., in dialog cu II V ' Gt IGOR.
imul

întrebare : Cine ești
• nin-.ita. domnule G. ÎL?
Răspuns : Cine sint știu 

m • bine acum, după aș;t-
■ i Revoluție, decit îna
inte. l’n bun romun, su
ferind de grîiile țării a-
■ esteia. umilită, sărăcită, 
trădată ; profesor, scriitor, 
prscrhntele Filialei Jude
țene a _V’etrej Românești", 
dăruit fraților mei români

■u arme ți bagaje", ața 
■im mulți dintre cei ce ne 
«•nduc. sau aspiră să ne 
-'•nducă. s-au predat duș
manilor. Un om care u- 
răște pină la silă minciu-

«. furtul, trădarea.
î- ■ Ce părere aveți de- 

-ore actuala campanie elec- 
'•r-,lă ?
R.: Fete jenantă (mai

■ le» dacă e văzută la te
levizor). întreține atmosfe-
• a de talcioc ți băiăcărca- 
lă. specifică vieții politice 
românești. Reprezentanții 
majorității partidelor poli
tice licitează țara și neca
zurile el. Să ne ferească 
Dumnezeu să nu mal că- 
d -m in... capcana ecranu
lui. ca orbeții !

L •’ Dar despre guvern.v
• ■ 'irtuală ?

R.: Un coșmar, sau o
■ i.e de romantism păgu

bos. plus un șir de cacial- 
male : partide pe criterii 
etnice, reccnsămînt la co
mandă si in folosul ungu
rilor, acceptarea liberali
lor oportunist, in guvern, 
cile si mai cîte !

I. : Ați avut prima Con
venție Națională. Ce loc 
i-ați dat Reformei in preo
cupările acesteia ?

R.: O prioritate a P.R.M. 
este elaborarea strategiei 
Reformei, acțiune în care 
s-au angajat capete lumi
nate si inimi românești în
flăcărate. de la ingineri, e- 
conomiști. oameni de cul
tură, cercetători. pină la 
academicieni. Reforma Ro
man a fost concepută de 
specialiști străini și așa se 
face că interesele sociale 
slnt neglijate șl ea se re
simte doar negativ, ¡n do
meniul producției. Guver
nul respectiv a inventat o 
monstruozitate — nemunca. 
Dacă pe vremea trecutu
lui regim (care nu a lăsat 
Pe imeni fără adăpost ți 
muritor de foame) munca 
era prost plătită, guverne
le Roman-Stolojan plătește 
nemunca (jignitoare poma
nă pentru un popor harnic

Agendă electorală
• In comuna 4 ața de 

Jos campania electorală 
este in plină desfășurare.

• Au fost prezentate 23 
de când.daturi pentru func
ția de consilier al primă
riei. din partea următoa
relor formațiuni politice : 
Partidul Democrat Agrar
— G candidaturi. Partidul
Unității Naționale — 4 ;
Frontul Salvării Naționale
— 7 și Convenția Demo
cratică — G.

• Pentru funcția de pri
mar au fost înregistrate 
trei candidaturi, din partea 
Frontului Salvării Națio
nale. Partidului Democrat 
Agrar și. respectiv. Conven
ției Democratice.

• Pe raza circumscrip
ției electorale G4 Vata de 
Jos au fost stabilite 6 sec
ții de votare. Listele elec
torale sînt afișate la toa
te aceste secții,

O
• în circumscripția elec

torală 36 Geoagiu. prin 
decizii ale primăriei au 
fost .aprobate 10 secții de 
votare. Numărul cetățeni
lor cu drept de vot este de 
1 2G4.
• Listele -cu alegătorii 

sint afișate la secții ;
• S-au prezentat 55 de 

candidaturi de consilieri. 
Acestea au venit din par
tea Frontului Salvării Na
tionale — 15 ; Convenției 
Democratice — 11; Parti
dului Democrat Agrar — 
15 ; Uniunii Democratice 
a Romilor — 1 ți Mișcării 
Ecologiste — 10.(Continuare în pag. □ 2-a)

Cultura modelează, întocmai unui 
Michelangelo, sufletul oamenilor!

E iarnă. Mai ales. ir. 
această perioadă, cheltuie
lile de întreținere ale unei 
instituții culturale sini 
extrem de ridicate. Ele 
lasă urine adinei in sitn.i- 
tia sa financiară, făcindu-i 
incertă chiar existent 1. ia 
cond tiilc autofinanțării.

La ce sumă e ridic,1 a- 
■ este cheltuieli, a fost în
trebarea pe care am adre
sat-o domnilor Sandu l’o- 
pescit. director. Ion Lepâ- 
datu. administrator, ai Ca
sei dc Culturii din Deva. 
Răspunsul nc-a cam pus 
pe ginduri : „Doar factura 
pentru încălzire se ridică 
la 100000 lei; KW-tuj de 
energic electrică a fost sta
bilit la 4 lei în condițiile 
unei cote minime dc con
sum de 2 MW’ pe lunii în 
care nu ne putem încadra, 
avîndu-se în vedere multi
tudinea .activităților ce au 
loc zilnic aici, .ale funcțio
nării în incinta casei de 
cultură a Teatrului dc Es
tradă și Televiziunii Deva. 
Să nit uităm ahclțuielile 
către R.A.G.CT-. (apă. ca
nalizare. gunoi menajer) a- 
vîndu-se în vedere că. zil

nic. in casa de cultură in
tră 400 de oamen la 
cursurile și cercurile un - 
v. rsitlîtii populare, la re
petițiile formațiilor artis
tice ele în total cheltuie
lile de întreținere depășesc 
lunar suma de 200 000 Ici. 
la care se adaugă salarii!» 
oamenilor. indernniz.it iile 
lectorilor si conducători Un
de cursuri si cercuri teh- 
nico-aplic.ativ-. Totul tre
buie reaLzat din incasări- 
le de la populație. încer- 
’-ăm s;î nu ne rifiii ■'.iuci-m 
uninte c.i instituția noas
tră se apropie de ..vene
rabila“ virstâ d<- 20 <le ani 
și va trebui ă intre in re
parație capitală. intrucit 
instalațiile ne „lasă”, aco
perișul. tavanele sălilor, din 
cauză infiltrațiilor .apei 
pluviale s-au deteriorat, 
din ele se desprind și cad 
bucăți. Din motive de secu
ritate. azi-mîinc nu vom 
inai putea prezenta spec
tacole. Ne -lasă" instala
țiile dc stins incendii. Așa

■ G \BRIEL I.IICE \NU
— DEMISIE. Membru al
Comitetului Director al U- 
niunii Scriitorilor, domnul 
Liiceanu și-a dat demisia 
in termeni dc o violentă 
pe caro numai o experien
ță extrem de dură o poa
te justifica. Referirile la 
actualul președinte (Mir- 
Cea Dincscu) și maniera 
sa de lucru sint foarte 
plastice : ..... Sub actuala
președinție, haosul, amato
rismul și bunul plac nu se 
intilnesc decit cu insolente, 
bădărănia și terorismul 
zbieretelor" ; „refuz să gi
rez o atmosferă bezmetică 
și să particip |;i destrăma
rea unei instituid care, 
după decembrie 1989 ar fi 
meritai alt dc slin". Este 
cea dc a doua demisie pu
blică (după Gabriela Ne- 
grcanu) din ultima vreme, 
ce pune sub semnul în
trebării maniera ..origina
lă" in Caro este condusă 
breasla scriitoriceasră dc 
către poetul din Slobozia.

■ AGENDĂ El.FA l IUL
I a unica sesiune de ba
calaureat din acest an. 
examenele sint planificate 
astfel • oralul 22—23 iunie, 
limba și literatura româ
nă . 21—25 iuni'*. timb-i si 
litei alura maternă pentru 
candidalii de la clasi-li cil 
predare in limbi ale miim- 
ritătilor naționale : 2G—27 
iunie, oralul sau. după iz. 
|>roli;i practică, la unul Im 
obiectele dc studiu la ale
gere ; scris — 29 iun.",
liinli.-i si literal 1 a m 1- 
n.î ; 30 iuni. limba si Iile 
ral 11 ra malee nú . I iunie, 
funclic de profil, la mate
matică, fizică, chimie, prima 
limbă străină, limba lati
nă. istoric. biologic . 2
nilic. Iii'iarc scrisă la ale
gere la linul dintre obiec
tele dc studiu dc Cultură 
generală din materia cls. 
a Xl l-a. la SC O Ăl t 
I’IIOI FSION \ t ț. IU pune
rea fișelor dc înscriere si. 
după caz, efectuarea contro- 
lului medical si a probe
lor de aptitudini (22 i nie
— ' iulie): lucrare scrisa 
la limba și literatura ro
mană (tt iulie), lucrare scri
să la matematică (9 iulie): 
alișarea rezultatelor (ti 
iulie).

MINEI, IKIIIFi

(Coulimiarr iu pag ti 2-a»

UM4 PS ZI
M ltoi bărbați se plimbă agitați p<- coridorul <na- 

ternitatii. Deodată primul zice ;
— Pică prost chestia asta! S-a dus naibii \.i 

Canța marc.
— La mine-i și mai rău, zice ci-l.'ilaH. Mie inii 

strică voiajul de nuntă...

■ l’l \ | A COMUN \ C 111- 
NEZ.V. I'rim-ministrul lai- 
uanului a declarat <•;» sus
ține planul Cliim-i dc a 
crea o „Piață Comună" ce 
va reuni economiile lai- 
waiiului, < binei și Ilong 
Kong-ului, deși relațiile 
dintre Taipe și fL ijing ar 
putea intirzia 1111 .'iscrm nea 
proiect. C bina ar dori n 
unificare cu laiw.mul con 
fiiim principiului ..o tai ■ 
două sisteme", insula ui
mind sa-și păstreze siste
mul capitalist și armata 
proprie. Din Ilong
Kong-ul va trece suit ju
risdicție (-linii ză

IMPliMtmWlE 

«
sa discutam despre...»

S?rlql da ANDO

Serial cu ap>

*• /'L'
r

p Ui--'- " •r — -------
1 A- 1/ V
Lg.:.___________ 1 1 • ut* »

: Jtirniilt.ină la București, Timisoara. Craiova, Beta si Constanța.

■ Ol \ \DlMll șjx 1 
ItOI \ \\ l< IOSI 7 |„ Ol,,,,- 
da numărul de zih le 
muni 1 pierdute ,lîn » m za 
liolii e-.|e mroape ( e| mai 
mare din Europa aj'ri- 
1’IIK1 m jur dl- 9 la sula 
din totalul timpului de Iu 
cm. ..Salariatul ol.-m.le/ a 
devenii 11 mi I <1 i o i . , m 1 i 
Costisitori salaiiali din co
munii al 1 a em n|>e.in 1 ' 
.1 declarai Ălcxand -i Ifu. 
no» I. an. in eși-daileli ■ . 
hli mai rii.n-i ginii dan- 
di-z de salaiiali.

indernniz.it
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I " >’i i,, jin oai li

si demn incit sărăcia, 
cerșetoria au inundat tara.

I De ce avcli in ve
deri d î.ir economia ?

R. : Dir. lipsă de spațiu 
si fiind a mulțimea știe. 
Gir murei „Desen sb.-li
berală” .1 lovit cu brutali
tate si ,,lte domenii : in- 
vâ’âmintul cultura, sănă- 
t iteu. rlomi nii pentru care 
nu s-uii elaborat nai un 
fel de act' normative. A- 
nalfai.--t.smul devine rea
litate d i' -ă’ii sînt in con
tinuare corvoditi și prost 
plătiti s-jt, de cămine sui
tor.tic cluburi muncito
rești zăminte culturale
și sol* ■: ;iU fost închise 
și oferite p. ntru comerțul 
rai al noilor îmbogă
țiți (rare cu mi»î excepții, 
provin din scursura socia
lă din .'tojoria recidivis- 
tpjr >. P> zi ce trece învă- 
tămintul se dezromânizea- 
ză. Din programa de ba- 
•ailaureat au fost sccși marii 
' jriitori naționali, martiri 
întru românism și unire : 
Al țandri. Coșbuc. Goga ; 
d n programele școlare, 
procedind precum comin- 
terniștii după 1945 au fost 
scosi mari s rutori contem
porani : Eugen Harbu. D R. 
Podi--cu. Fânuș Neagu etc. 
Toate acestea s-au făcut 
nrin lucrătura i spre sa
tisfacția ungurilor, care, 
vedeți bine, ne iubesc pre- 
•um sarea pe rană. Re
zolvarea unor asemenea 
'’’•eseu. cuprinse într-un’ 
’’-ogram al distrugerii va

lorilor naționale și de ic- 
fuire a E itrimoniului (in
clusiv în ludetul Hune
doara). completează lista 
priorităților partidului nos
tru.

î-: Am înțeles, și din 
atitudinea d-voastră la Te- 
be.i. că nu prea vă stă la 
inimă Guvernul.

R. : Cine, cu proprie ști
ință. îsi inoculează un sin
drom canceros ? 1 Guverne
le “oman-Stolojan. cu în-

luptă cu armele perene ale 
democrației, ale rațiunii. 
Mercenarii destabilizării, 
grupați de la F.S.N. spre 
dreapta, nc-au demonstrat 
ce fel de politică se poate 
face în stradă. Ei au în
vrăjbit. pînă la încăierări 
sălbatice, categorii sociale. 
Să fim realiști : ei nu sînt 
adopții luptei politice lo
iale. ci ai barbariei în 
lupta pentru putere. Cînd 
proclami cu nerușinare de

Partidul România Mare- 
un partid al speranței!

tăduința Parlamentului, au 
experimentat pe noi ca pe 
niște cobai, tot ce le-a tre
cut prin minte sau tot ce 
le-au comandat străinii. 
S-ar părea că unicul lor 
scop a fost și este polari
zarea bogăției și sărăciei. 
Acum mă tem că acest a- 
tentat împotriva neamului 
românesc va fi împlinit de 
o eventuală guvernare de 
dreapta. pr:n cele două 
vîrfurî de lance — UDMR- 
ul si Partidul Alianța Ci
vică.

I.: P.R.M.-ul pare a se 
manifesta mai mult prin 
rev.sta „România Mare". 
O fi asa ?

R- : Deloc. Să nu con
fundăm revi-ta cu parti
dul. Am fost si sîntem un 
partid disciplinat care

la tribunele sacre ale țării 
că „pentru a ne merge bi
ne, trebuie mai întii să ne 
meargă rău”, la ce te mai 
poți aștepta ! ? Iată unde 
am ajuns : în județul Hu
nedoara batem recorduri, 
in doi am se înregistrează 
13 617 șomeri (aprox. 5 000 
în Deva) ; din aceștia 4 827 
sînt tineri cu studii medii 
și superioare. Nu puține 
sînt cazurile în care toa
tă familia șomează, in vre
me ce copiii trebuiesc hră
niți. imbrăcați și trimiși 
la școală.

î : Aveți și alte priori
tăți in plan național și so
cial ?

R. : Crezusem că se sub
înțelege. Nu vom repeta 
greșelile altora. Cîteva pot 
fi rezumate : traiul decent.

speranța zilei de miine, 
demnitatea de român ; să 
ferim țara.de vîntul hain 
al trădării și de arginții 
vînzării ; dacă ecologiștii 
fac politică, noi să facem 
ccologism. Dorim ca 
mecanismele administra
ției de stat să funcționeze 
cu oameni receptivi, capa
bili. civilizați, conștient! 
că se găsesc în slujba con
tribuabilului. indiferent 
cine este acesta și cum e 
îmbrăcat ; Aspirăm să re
dăm demnitatea ostașului, 
a cadrului didactic, a ță
ranului trudit, a pensiona
rului umilit, prin salarii 
corespunzătoare, pensii și 
ocrotire socială, prin bu
năstare : Locuri de case și 
credite stimulative pentru 
tinerele familii (sînt atî- 
tea terenuri pustii în ju
rul localităților urbane !) ; 
La urma urmei și înainte 
de toate, pîinea cea de toa
te zilele, servită cu senti
ment religios neîngrădit 
(deși nu ne este indiferen
tă maghiarizarea români
lor prin catolicizare). A- 
ccstca nu sînt promisiuni, 
ci idei, strategii cuprinse 
in Platforma-Program a 
Partidului România Marc.

L : Cum vedeți ziarul in 
context electoral?

R- : Uneori l-am criti
cat. deși i-am fost vechi 
colaborator. Afirm cu sin
ceritate : „Cuvîntul Liber 
este o publicație cu adevă
rat democratică, liberă și 
demnă. Laudă cirmacilor 
si marinarilor care o con
duc ’'o această marc tul
burată.

ț 
ț 
ț
4

ț 
ț 
ț 
ț

l

ț
< <7-7^ > r/ / j ww /mw j

< / ROMANIA

Execută servicii prompte, de bună calitate, ț 
posesorilor de autoturisme de toate tipurile, la ț 
atelierul „Autoservice" din Deva, 
nr. 13.

Telefoane 956'26042 ; 14685.

• Orice fel de reparații, 
caroserii ;

REȚINEȚI : Firma dispune de

str. Spitalului

la motoare,

REȚINEȚI : Firma dispune de un bogat sor
timent de piese (dar se pot și comanda suban- 
samble de caroserie, parbrize etc. pentru mașini 
străine), care pot fi livrate în termen 
negociabil ;

• Vinde anvelope cu sau fără jantă, 
între orele 9—14, la baza din Vefel 
C.A.P.) ;

• IMPORTANT : Firma are în dotare un 
autocamion cu platformă cu 2 macarale pentru 
încărcare-descărcare, destinat transportului au
toturismelor, autocamionelelor, la destinația ce
rută sau direct la autoservice-ul bazei unde se 
pot executa orice reparații sau remedieri.

ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 
DACA DORIȚI O REPARAȚIE URGENTĂ 
AUTOTURISMUL DVS, notați telefoanele :

956/26042 sau 14685, Deva.
Se asigură servicii rapide și de calitate

(70)

scurt,

zilnic, 
(fostul
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¿ultura modelează, întocmai unui 
Michelangelo, sufletul oamenilor!

(Urmare din 'ag t)

.5 motilv <le Îngrijorare 
exi-tâ suficiente”.

II- motive de ingriiora- 
re i cu duiumul. Cu
tăat>* acr.tra. activitatea 
Casei' xle Cultură Deva nu 
se tlînnnuează. orie slă- 
b;n 1 el făcind imposibilă 
eutofin.;<-iri'.i. I’c lingă 
numero..-\ie cursuri și 
cinuri jthnico-aphe.rtivc 
ale uni vers Nulii. rare adu.’ 
principalele venituri, acti
vează cu biAie rezultate 
însimlEul de xjntece si 
dansuri Silvana” formația 
le muzică ușoară teatrul 
Jc păpuși susținut de niș
te oameni inimoși f a. C’<* 
se ii.timolă cu soe'taeob- 
ie aitist;, r inițiate sau 
loar găzduite. care pin.î 
icum trei patru ani făceau 

sală plină ? în condijiil»- 
creșterii costului vieții co
tidiene. ne-a răspuns dl 
•fandu I’opc ; u. spectacolul 
artistic organizat de noi 
sau venit »lin afară nu mai 
-unoa- te flui-nta de public 
lori’ă chiar dacii acestea 
.iot de -ea mai bună ca- 

•’tnte, datorită ronț iren-

r
err.eo odiosului cir- 

culo un bone. Se spunea că 
'□iote (deci înainte de so

cialism) existau magazine 
cu firma „la Costică" și 
înăuntru găseai carne, de 
tot felul, pentru toate gus
turile Acum (deci în vre
mea socialismului multila
teral dezvoltat) există ma
gazine cu firmo „Carne", 
iar înăuntru g ,se ști pe...

tei acerbe a Televiziunii și 
sărăcirii oamenilor. Dato
rită nevinzării biletelor, 
(chiar și la Tudor Ghcor- 
ghe. Draga Olteanu. Tama- 
ra Buciuceanu ș.a.) multe 
spectacole se suspendă șl 
acest lucru nu mai rr rd 
pe n meni. Dacă Ministe
rul Culturii s-ar gtndi la 
noi. nu numai la institu- 
tule profes. niște, să ne 
asigure măcar salariile, am 
putea rezista financiar, iar 
actul de cultură și-ar pu
tea îndeplini menirea de 
modelator al sufletului o- 
mencsc Cultură fără bani 
nu se ooitc face, iar in
stituțiile de acest tip so 
află pe muchie de cutii. 
Sprijin mai marc așteptăm 
♦in partea primăriei muni
cipale. a prefecturii jude
țului. a sponsorilor. Pen
tru că activitatea cultura
lă frumosul artistic nu 
pot decît să sădească în 
sufletul celor oare ne trec 
pragul sentimente nobile, 
demnitate um.roă. tot ce 
c bine >i ne poate feri de 
rău și urit 1 Cultura mo
delează. întocmai unui Mi- 
ehclangclo. uflctul oame
nilor !

AGH A LIT ATE A 
UNUI HANG
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Costică. Bancul circula 
surdină că altfel...

Rău este că acest banc ■ 
pe care I credeam de do
meniul trecutului, este și 
astăzi octual. Vizitați ma
gazinul de carne recent 
deschis de pe strada 1 
Decembrie și vă ve)i con- 

Sou introfi în alte 
Veți găsi peste 
un... Costică.

■ ; 
i !
■
■ 
i■■■
■
iii

vinge. 
măcelării, 
tot cile 
'GH. P.).
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LICITAȚIE
PRIMĂRIA municipiului deva

Piața Unirii nr. 4, telefoane 956/18325, 1521 I 
2700 — Județul Hunedoara

Organizează licitație publică în vederea 
concesionării terenurilor pentru construcții, si
tuate in intravilanul municipiului Deva, pen
tru realizarea obiectivelor prevăzute in docu
mentațiile (le urbanism aprobate, in condițiile 
Legii nr. 50/1991, art. 10—15, astfel:

1) 2 parcele teren pentru locuri de casă, 
situate in zona I.R.E., str G. Eneseu, în spatele 
blocului D 6, a 300 mp fiecare, l’axa anuală 
minimă de concesionare este 150 lei/mp.

2) 1 parcelă teren pentru loc de casă, si
tuată pe strada Orhideelor, a 300 mp. Taxa 
anuală minimă de concesiune este 48 lei/mp.

3) 1 parcelă teren pentru loc de casă, si
tuată pe str. Cringului, a 300 mp. Taxa anuală 
minimă de concesionare este 60 lei/mp.

4) Teren siiuat pe str. Teilor (cartier Mi
cro 15) pentru 34 garaje a 20 mp/garaj. Taxa 
anuală minimă de concesionare este 90 lei/mp.

5) Teren situat pe str. Grisului (cartier Mi
cro 15) pi'ntru 15 garaje a 30 mp/garaj. T.ixa 
anualii minimă de concesionare est»’ de 90 Ici/ 
mp.

6) Teren situat pe str. Mărăști, în spatele 
bl. 80/f garsoniere, pentru un bloc de locuințe 
cu I) ! I’+1 niveluri, a 260 mp. Taxa anuală 
minimă de concesionare este 150 lei/mp.

7) Teren situat pe Aleea Salcimilor, pentru 
un bloc de locuințe M i 4 niveluri și spații co
merciale la parter, magazin articole de galan
terie. Suprafața de teren aferentă este de 260 
mp, noul bloc va fi cuplat cu bl. M existent. 
Taxa anuale minimă de concesionare este de 
220 lei/mp.

8) Teren situat la intersecția bdului N. Băl- 
cescu, cu str. M. Eminescu, pentru un bloc de 
locuințe cu Mi i 6 niveluri, avînd spații pen
tru prestări servicii la parter si sțiații adminis
trativo la etajul I sau mezanin. Suprafața de 
teren aferentă este de 280 mp. Taxa anuală 
minimă de concesionare este de 150 lei/mp.

9) Teren situat pe str. M. Eminescu (car
tier Bejan), adiacent cimitirului existent, pen
tru un atelier obiecte funerare, a 500 mp. Taxa 
anuală minimă de concei,ionare e'te de 90 lei/ 
mp.

10) Teren situat in Piața Agroalimcntară 
a cartierului Dacia, pentru 7 chioșcuri a 7 mp/ 
chioșc. Taxa anuală minimă de concesionare 
este de 220 lei/mp.

11) 'Peren situat în pasajul existent la par
terul bl. B, str. M. Eminescu, intre scara a și b. 
in suprafață de 37 mp, pentru desfacere pro
duse de panificație. Taxa anuală minimă «I»' 
concesionare este <le 150 lei/mp.

12) 'Peren situat intre bl. C, bdul 1 De
cembrie și bl. 5, str. \ndrei Mureșanu, in su
prafață de 4 mp, pentru comercializare pro
duși* industriale. Taxa anuală minimă de con
cesionare eslc de 295 lei/mp.

13) 'Peren situat sub pérgola dintre bl. I’ 
și bl. R, b-dul Deceba!, in suprafața de 21 mp, 
pentru birou sau sediu <le firmă. 'l’axa anuală 
<le concesionare este (Ic 295 lei/mp.

1 1) ’Peren situat la pasajul existent al bl. 
B, bdul Decebal, in suprafață de 26 mp, pen
tru comercializare produse industriale. 'l’axa 
anuală minimă de concesionare este de 295 l> ¡/ 
mp.

15) Teren situat sub scara de acces exb' 
rioara, la terasa complexului comercial „Cen 
trai“, în suprafață de 18 mp, pentru difuza
rea presei. Taxa anuală minimă de concesio
nare este de 295 lei/mp.

16) Teren situat la decroșul fațadei de la 
parterul bl. 11, bdul 22 Decembrie (Magazin 
Meda), in suprafață de 2,50 mp, pentru comer
cializare casete video. 'l’axa anuală minimă d»* 
concesionare este de 220 lei/mp.

17) Teren situat in zona Gării Deva, pen
tru un hotel cu capacitatea min. 100 camere, 
avind I) P I 8 niveluri, aria construită la sol 
870 mp. Taxa anuală minimă de concesionare 
este de 150 lei/mp.

■ Concesionarea terenului se face pe 99 ani.
■ Oferte se depun pînă la data de 25 f< 

bruaric 1992, ora 15, la sediul Primăriei Mu 
nicipiului Deva din Piața Unirii nr. 4, camera 
nr. 9.

■ Documentele licitației se pot ridica con
tra cost de la I.P.IL S.A. Deva, Piața Victoriei 
nr. 2, înccpind cu data de 5 februarie 1992.

■ Garanția dc participare la licitație v.i li 
egală cu taxa anuală minimă dc concesionare 
a suprafeței respective, dar nu mai mică de 
4 000 lei.

■ Informații suplimentare și consultarea 
planșelor dc detaliu se poate face zilnic intre 
orele 11 —14 la sediul I.P.IL S.A., înccpind di 
data de 27 ianuarie 1992.

■ Licitația va avea loc in zilele de. 27 si
28 februarie 1992, la ora 9, Ia sediul Primăriei 
Municipiului Deva. (73)

*
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REFLECȚIA ZILEI

• „în toate iernile de suferință gîndește-te 
că va fi, că nu poate să nu fie, o primăvară".

NICOLAE IORGA

Proverbe încrucișate
Dintr-o greșeală de ti

par. proverbele de mai jos 
au fost amestecate. Le pu- 
au fost amestecate. Le pu
teți stabili forma corectă?

1. Cine nu-i dator de
parte aiunge. 2. A nime- 
nt-o ca Ieremia in apă 
tulbure ; 3. Cine s-a ars
cu ciorbă miine fură un 
bou . 4. A pune pic.orul 
in cale . 5. Cine se scoală 
de dimineață e bogat . 6. 
Cine împarte sabia nu-1 
taie ; 7. A pune țara in 
prag ; 8. în copacul fără 
poame s-o dai dracului ; 9. 
A pune lumina cu oiștea 
in gard ; 10. Cine scoate

sabia culege furtună ; 11. A 
pescui sub obroc ; 12. Cine 
merge încet suflă și-n iaurt; 
13. Cine fură azi un ou 
lucrul nu-i sporește ; 11. 
Muierea bună e aur și ar
gint. nimeni n’aruncă pia
tra ; 15. Cine se aseamănă 
departe ajunge; 16. Cine 
știe carte parte-și face ; 17. 
Cine se reazemă pe umbră 
¡1 pedepsește . 18. Capul
plecat se adună ; 19. Cine 
tot vorbește arc patru 
ochi ; 20. Cine seamănă 
vint de sabie va pieri ; 
21. Cine-și iubește copilul 
greșește

IONEL MANOIU

l)e iarnă...
Aș vrea șu fiu un fulg 

de nea căzind din înaltul 
erului pe buzele tale, 

topindu--.e de răsuflarea-ți 
caldă. Aș vrea să fiu 
zăpada imaculată strîn- 
sd in pumnii mici de 
copil, bulgăr de nea in 
joa< a nevinovată. As vrea 
,ă fiu hlamida albă peste 
un -imo de griu încol
țit si pină in primăvară 
să învăț taina spicului de

— Mi-a spus că slnt cea 
mai frumoasă, cea mai 
serioasă ți cca mai inte
ligentă dintre toate femei
le. iar aooi mi-a cerut 
mina Ce crezi, merită să 
mă căsătoresc cu el ?

— Nici intr-un caz. ,ă
nu faci ista ! Cu un băr
bat car..- minte încă de la 
început niciodată n-ai să
fii f< rieftă.

griu, să pot visa mireasma 
plinii coapte. In nopți cu 
Lună plină să fiu, aș 
vrea beteala strălucitoa
re pe ramuri de copaci.

Sint doar un om si in- 
chizind ochii cad din trial- 
turi și mă topesc pe 
buzele tale fierbinți...

IN A DEI.EANU

— Știi care este pedeap
sa cea mai mare pentru o 
femeie ?

— Nu.
— Să-i dai șase pălării 

frumoase ți s-o închizi 
intr-o cameră fără oglin
dă...

LUMEA ÎNTR-UN 
GÎND

• „A face rău. chiar nc- 
vrînd. la acei pe care-i 
iubim, este durerea cca 
mai mare ce poate cineva 
simți".

C Negruzzi

• ..Fiecare om e-o în
trebare pusă din nou spi
ritului Universului".

M. Eininescu

• ..Prietenia se face în
tre doi oameni deștepți. 
fiindcă le seamănă min
tea. dar nu și între do 
proști fiindcă le seamană 
prostia. Prostia n-are rin- 
duială și de aceea nu te 
poți înțelege cu dinsa".

Proverb arab
• ,.E așa de scurtă via

ța. că abia ai vreme să 
arăți ce ai face dacă ai 
fi lungă".

Rene Bazin
• „Sinceritatea e un da: 

tot așa de rar ca și into 
ligența și frumusețea. N-ai 
putea-o cere, fără a f. 
nedrept, de la toți".

Romain Rolland
• „Cînd greșesc, baga 

de seamă oricine ; rlnd 
mint, nu".

Goetlie

• ..Picurind un strop de 
ură in cupa bucuriei, pre
faci toată băutura bincru 
vîntată din ca în otravă".

Ir. Schillcr

Selecție de
II IE I.EAHU

— Nu te mai du< i pc la 
fiică-ta ?

— Nu, nu mă mai duc.
— De ce 7
— M-a înlocuit.
— Pc tine ? Ca mamă 7 

Nu se poate ! Cum ? Cu 
ce 7

— Cu o mașină de spă 
lat.

< ulesc de
II.IE IEAIIIJ

SÂNĂIHÎMA
IaTÍUVIZIUUÍ

LUNI. 27 IANUARIE 
PROGRAMUL I

• 11,00 Actualități • 11,10 Calendarul 
zilei • 11,20 AVorldnct l'SI.A • 15,10 Co
piii noștri — viitori muzicieni • 15,30 Do
sarele istoriei • 16.00 Tclc-discul muzicii 
populare • 16,30 Emisiunea in limba ma
ghiară • 18,00 Studioul electoral • 19,30 
Desene animate. Cartea Cărților • 20,00 
Actualități • 20,35 Repriza a treia • 21,00 
Munte, munte, brad frumos. Melodii în
drăgite • 21,15 Studioul economic • 21,15 
Restituiri — I L. Caragiale. O noapte fur
tunoasă. Un film realizat in anul 1913 
de Jean Gcorgescu • 23,15 Cronica Par
lamentului * Actualități • 23,15 Studioul 
electoral (II) • 0,00 Blues Intermezzo. 
I'ats Domino • 0,10 Confluențe. Cărți de 
suflet (1).
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a curajului... de odinioară; 7) Absent la 
judecată — Cu multă trecere ue litoral ; 
8) Ascuns în orice bătătură — Stau pc 
roze — Se întinde la curse : 9) Manuale 
de aritmetică ; 10) Arc un efect cutremu
rător.

A ASII E MOI ODEȚ
DEZIEGAREA < ARE( LlT „MREJE", 

APARI I ÎN ZIARUL NOSTRU 
1)E SiMB/\T \ TREC U I A :

1) PARAVAI.ISI ; 2) ASELEN1ZAT ;
3) RIVALITĂȚI ; 4) AMI — AVE — EN ; 
5) LIRA — ERA — E ; 6) ELIBERATOR ; 
7) LAMA — S — ASA ; 8) 1TE — FAT — 
UN ; 9) SINTERIZAT : 10) METALIZARE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției :
Alb : Rhl. Db7. Naâ. Ce2. i> : 12 
Negru : Ilc». pf5

ORIZONTAL: 1) Aleargă mult pentru 
un titlu ; 2) Termen de garanție : 3) Li
tere de lege ! — Calea apelor tulburi — 
Folosit la descusut ; 4) Precursorul teo
riei chibritului — Orînduire schimbată în 
urma unui referendum ; 5) Vechi pînze In 
port — Mîndri cavaleri ai domnitelor în
chipuite ; 6) Mesageră hibernală ne dru
muri fără pulbere — Precipitat cu reac
ție spontană : 7) Implicat intr-o taină de 
domeniul public — Antrenată cu forța ;
8) Conjunctiv latin — Periodice lunare 
— Reprezentante ale turismului oltean ;
9) Repunere in discuție fpl.) ; 10) Gen be
nefic de dezrădăcinare.

VERTICAL: 1) Grijulii cu lucrurile 
altora ; 2) Văzut prin apropiere : 3) Ruptă 
din ral ! — Dicționar explicativ de religie 
mozaică — Chemare la oaste: 4) Galișele 
eternității — Nepoftit la masa ! 5) Spus 
la necaz — Se aștern la drum : fi) ( adru 
de BPeciuiilalc in programare — Scoală

SOI I I I A PROBLEMEI 
PI BI K ATA SlMBATA TRECI TA |
1. c(IN ! R •(>
2. D<T> mat.

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

mate. Aventurierii spațiului • 16,10 Tra
diții... și inovații in cultura populară • 
17,10 Film artistic. Clipe magice (Anglia, 
1989) • 18,15 Lumea sportului • 20,00 Su
per Channel. Wantcd — magazin muzi
cal • 20,30 Magazin auto-moto • 21,00 O 
viață pentru o idee. Hadrian Daicoviciu 
(II) • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC AA'orld Service.

MARȚI. 28 IANUARIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 ( alendarul 
zilei • 10,30 I.a Sept • 12,10 Ora de mu
zică • 13,00 Interferențe • 13,30 Muzică 
pentru părinți • 11,00 Actualități * Me
teo • 11,20 Tradiții • 11,50 Preuniversi
taria • 15,20 Tcleșcoală • 16,00 Convie
țuiri • 16,30 Salut, prieteni ! • 17,30 Te
zaur • 18,00 Studioul electoral • 19,30 
Desene animate. Cartea Cărților • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 20,15 Studioul 
economic • 21,10 Telecinemateca. Colec
ționara (Franța, 1967) • 22,15 Cronica Par
lamentului * Actualități • 23,15 Studioul 
electoral (II) • 23,30 Meridianele dansu
lui • 23,55 Recomandări din program.

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

mate. Aventurierii spațiului • 16,10 Cer
cetarea științifică agricolă • 17,10 Studioul 
de literatură. Există Caragiale ! • 18,10 
Film serial. „Decalog” — X • 19,10 Sport- 
magazin • 19,10 Tribuna non-conformiț • 
tilor • 20,00 Studioul muzicii contempora
ni' • 20,35 Lumea ideilor • 21,00 Dc-ale 
pieței in economia Capitalei • 21,30 TVE 
Internacional • 22,00 TA 5 Europe • 22,35 
BBC AVorld Service • 23,00 TV DEV A.

MIERCURI, 29 I ANI'ARIE 
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul 
zilei • 10,30 Film serial. Glasul inimii 
(Anglia, 1989) • 11,30 TV'5 Europe • 12,10 
Ora dc muzică • 13,00 Virsta a treia •
13.30 Mondo-muzica • 11.00 Actualități *
Meteo • 11,20 Civilizația montană • 11,50 
Preuniversitaria • 15,20 Tcleșcoală •
15,50 Tragerea I’ronoexpres • 16,00 Mu
zica pentru toți • 16,15 Forum • 16,40
Cultura în lume • 17,05 Microrecital Ju
lio Iglesias • 17.15 Reflector • 17,35 Ar
te vizuale • 18,00 Studioul electoral •
19.30 Desene animate. Cartea Cărților • 
20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20,15 
Studioul economic • 21,10 Ulm serial. 
Joseph Balsamo (coproducție Franța, El
veția. Belgia. R.F.G.. Canada, 1975) • 22,15 
TV DEVA • 23,00 Cronica Parlamentului 
‘ Actualități • 23,30 Studioul electoral (II) 
• 23,15 Pro música • 0.10 Recomandări 
din program.

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

mate, Aventurierii spațiului • 16.10 1 mi
siunea in limba maghiară • 18,10 Teatru 
Tv. Anotimpurile dc Arnold AVeskcr • 
19,15 AVorldnct USIA • 20,00 Bijuterii mu
zicale • 20,30 Tribuna electorală. Emisiu
ne realizată de studiourile locale indepen
dente • 21,30 TA I-; Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC AVorld Service.

JOI. 30 I ANI.'ARII 
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 t .ilemlartil 
zih i • 10,30 Transmisiunea directă a sluj
bei rcllgiousc de la < apela Institutului 
Teologic București, prilejuită de sărbă
toarea creștină ortodoxă Sfinții Trei Ie
rarhi • 11.15 AAorldnet USIA • 12,10 Ora

de muzică • 13,00 Oameni dc lingă noi
• 13,30 Jazz-magazin • 11,00 Actualități
• Meteo • 11,20 Cu fața către lumina ve
trei • 11.50 Preuniversitaria • 15.20 Tcle
școală • 15,50 15, Ia, 17. 18 • 16,10 Virste
le peliculei • 16.45 Serial științific • 17.10 
Pro Patria • 18,00 Studioul electoral •
19.30 Desene animate. Cartea Cărților •
20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20.45
Studioul economic • 21.10 Film serial. 
DALLAS. lip. 96 • 22,15 TV DEVA • 
22,55 Cronica Parlamentului * Actualități
• 23,25 Studioul electoral (II) • 23,10 Sta
dion.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.10 Desene ani

mate. /Aventurierii spațiului • 16.35 Dic
ționar de personaje • 17,05 Emisiunea în 
limba germană • 18,05 Concertul Orches
trei Naționale Radio • 20,30 Tribuna elec
torală • 21,30 TVE Internacional • 22.00 
TA 5 Europe • 22,35 BBC AA'orld Service.

VINERI, 31 I.ANl VRIE

PROGRAMUL I
• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul 

zilei • 10,30 Film artistic. Sub coralii de 
la mila 12 (SU.A, 1953) • 12,15 Super Chan- 
ncl • 13,00 Ora dc muzică • 11,00 Ac
tualități • Meteo • 11,20 Medicina pen
tru toți • 11,50 Bicentenar Rossini • 15,00 
Preuniversitaria • 15,30 Limba noastră • 
16,00 Muzica pentru toți • 16,20 Tragerea
I, 010 • 1G,3O Emisiunea in limba germa
nă • 17,30 Ecranul • 18,00 Studioul elec
toral • 19,30 Desene animate Cartea Căr
ților • 20,00 Actualități • 20.35Sport • 
20,45 Televiziunea vă ascultă ! • 21,10 
Film serial. Tanamera — Leul din Singa- 
pore. Ep. 6 • 22,15 TV DEA'A • 22.55 Ac
tualități • 23,10 Studioul electoral (II) • 
23,25 Top 10 • 23,55 Gong ! • 0.25 Kondo 
Ima in concert la București (I) • 1.00 Re
comandări din program.

PROGRAMUL 1.
• 16,01) Actualități • 16,15 Desene ani

mate. Aventurierii spațiului • 16,10 Tra
diții... ale culegătorilor de folclor • 17,10 
Dacă e vineri, c... sport și muzică ! • 20,00 
Pagini simfonice românești • 20,30 Tri
buna electorală. Emisiune realizată dc 
.studiourile locale independente • 21,30
TA E Internacional • 22.00 TA 5 Europe • 
22,35 BUC AVorld Service.

SÍMBÁTA, 1 I EBRI 1R1E

PROGRAMUL, I
• 9,00 Bună dimineața ! • 10,00 Actua

lități * Meteo • 10.10 Club Anda” • 11.10 
Descoperirea Planetei. Thailanda (III) •
11.30 A'iața spirituală • 12,30 Ora de mu
zică • 13,30 7 x 7 • 11,00 .Actual'tă’i * 
Meteo • 11,10 Tcle-club • 16.15 Ați în
trebat ? Vă răspundem ! • 16.25 Rugby. 
Anglia — Irlanda • 18,00 Mapamond •
18.30 Itinerarii. Drumul mătăsii (II) • 
19,00 Snow-show... la start! • 20.00 Actua
lități • 20,35 Sport • 20,15 Tclccnciclo- 
pedia • 21,30 l ilrn serial. ( iracatita". Sc
ria a lA’-a. Ep. 2 • 23,10 Cum bine zis-a 
( aragialc... • 0,00 Actualități • 0.15 Film 
artistic. Amanta (SI A. 1987). Premieră 
pe tară. ( u A icloria Principal • 2.00 TV 
Dl V V.

PROORAMUI. II
• 10,00 TV DEA \ • 16,00 Actualități

• 16,15 Desene animate Aventurierii sn^
țiului • 16.10 Conviețuiri • 17,10 l ilrn af 
tistic. Tripleta ciștigătoarc — vă rog... a 
sasinul ? (I rauta, 1989) • 18,35 Anul
Rossini • 21,00 Serenada • 21,30 TVE In
ternacional • 22.00 TA 5 Europe • 22,35 
IIB( AAorld Service.

IH MINK A. 2 FI.BRl ARIE

PROGRAMUL I
• 6,30 TV DEA' A • 8,30 Bună dimi

neața ! • 9,30 înlrcabă-mă ! • 10.20 Film 
serial pentru copii. Arabclla, Ep. 5 • 10.50 
Actualități * Meteo • 11,00 l umină din 
lumină • 12.00 A'iața salului • 13.30 Roa
ta vieții • 11.00 Actualități * Meteo •
II. 10 /Atlas • 11,30 A ideo-magazin • 16.50
Magazin sportiv • 17,50 Stiintă și imagi
nație * Caplain Power • 18.20 Convor
biri dc duminică. Ion Tiriac • 19,10 Film, 
serial. DALI AS. Ep. 97 • 20.00 A'tuali-’ 
tăti • 20,35 Film artistic. Beleaua 'fran
ța. 1973) • 22,15 Duminica sportivă •
22.10 Studioul șlagărelor • 23,10 Actuali
tăți • 23,25 Maeștrii • 0.20 Recornandări 
din program.

PROGRAMUI. I
• 16.00 Actualități • 16.15 Desene ani

mate. •Aventurierii spațiului • 16,10 Con
viețuiri • .imunitatea romilor • 17.10 P^n- 
club • 17.30 Orașe si civilizații • IS^O 
Divertisment internațional • 18.30 Sr-ntă 
muzicală TV • 21 00 ( intecu) inimii mele 
• 21.30 TAI- Intornncional • 2’«<> TV5 
Europe • 22 35 HBC AVorM Service • 
23,05 Închiderea programului.
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SOCIEi MEA COMERCIALA 
„PEPINO“ S.N.C. DEA A 

cu sediul in Deva, str. M. Eminescu nr. 2 
(fundația pentru tineret), telefon Oăfi/l1917, 

ANUNȚĂ
H Deschiderea Casei de Comenzi la Domiciliul 
„Pepino“ prin dispecerat non-stop, telefon ’ 
11917, oferindu-vâ următoarele servicii:
— curățat si spălat haine, lenjerie, covoare
— curățenie in locuințe și spații comerciale
— lucrări casnice, instalații, zidărie, zugrăveli
— masaj și vibromasaj.
■ Transportă la domiciliu și efectuează cum
părături prin comandă telefonică :
— alimente, băuturi, flori, răcoritoare, mobi

lier ;
— depanare auto — radio Tv.
M Servicii de intermedieri (consignație).
M Intermedieri piese auto și tinichigerie (con

signație).
■ Piese auto prin comandă.
■ Intermedieri schimburi v inzări-cumpărări 

locuințe.
■ Intermedieri vinzări-cumpărări casnice.
■ Cumpărături zilnice pentru persoanele afla

te in suferință.
PRIETENUL DUMNEAVOASTRĂ — ZILNIC 
NUMAI PRIN FIRMA „PEPINO“. (19)
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CENTRIL DE CONSULIANȚĂ, 
INSTRUIRE SI INGINERIE SOFTWARE 

„ConSOFT-COMPLTER“ SIBIU 
Organizează in DEVA, incepind cu 

■ 3 februarie 1992, următoarele forme de
data 
pre-«le

gătire in informatică :
1. — Curs de specializare postuniversitar \ 

pentru programatori microcalculatoare compa
tibile IBM—PC, ui durata de școlarizare de 12 
săptâmini ;

2. — Curs de specializare postliceal pentru 
programatori asistenți la microcalculatoare 
compatibile IBM—PC, cu durata de școlarizare 
de 12 săptâmini ;

3. ■

lI
I
1 I
< 
IiI 
l

“1—............ .
— C urs pentru utilizatori microcalc ula- 1 

luare compatibile IB\l—I’C. cu durata de șco- | 
larizare de ti săptâmini.

I)upâ finalizarea cursurilor, absolvenților 
li se vor elibera CERTIFICATE DE SPECIA
LIZARE in informatică sub egida IMINISTE- 
RULl I INV ĂȚĂMINTULUI ȘI ȘTIINȚEI, 

înscrierile se fac la sediul Filialei «lin DE
VA. str. Prunilor nr. 13, tel. 13078, piuă în 
dala de 31 ianuarie 1992. (10)

i

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„DACIA SERVICE“ S.A. PITEȘTI 
FILIALA DACI A SERVICE DEVA 

A N U N Ț A :
Filiala Dacia Service Deva 

toate unitățile sale reparații Ia 
de fabricație indigenă, folosind 
BORGO, cuzineți import, idciuri

executa prin 
autoturismele 
seturi motor 

CASTROL.
(72)

i
1
I

i

S C. COMSER S.R.L. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 
Alba și Caraș-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrtie 
import format A„ A|, A., A., A-,, hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX ieșită din 
uz cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX 
nou achiziționat prin firma COMSER.

Solicitările se vor primi pe adresa firmei 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)

ANIVERSARI
• CU ocazia aniversării 

zilei <le naștere, urăm urie- 
tenei noastre Camelia Z.a- 
goni multă sânul ite fericire, 
noroc in viată si un căldu
ros 1 a multi ani!"

(lOfi)

VlNZARI- 
CUMPĂRĂRI

• VÎND calculator Cil', 
compatibil Spectrum ga
ranție. preț convenabil. De
va, telefon 11512.

• SCHIMB Ia înțelegere 
înscriere Dacia (aprilie 
1987) cu contract garsonie
ră sau apartament în De
va, Deva .telefon 23841.

(8186)
• CUMPĂR apartament 

3—4 camere sau (și) garso
nieră cu garai, zonă cen
trală. parter sau etajul I. 
Deva, telefon 24396.

(8168)
• V IND Opel Kadet. preț 

convenabil. Informații De
va. telefon 22270.

(8181)
• VÎND aparat de radio 

..Olimpic" cu pick-tip (6 
lungimi undă. mono). Hune- 
doaia. telefon 15039.

(7894)
• VlND instalație gaz 

autoturism (prototip ita
lian). mașină tricotat Veri- 
tas 180 ace. minimotoretu 
tip Uonda. monocultivator
— accesorii, butelie ara
gaz. Hunedoara. telefon 
12906. (7895)

• \ ÎND receptor satelit 
Grundig cu telecomandă, 
pentru antene mici. Hune
doara. telefon 18109.

(7896)
• \ IND ladă frigorifică 

v’ mașină de cusut „Ileana"
— Hunedoara, telefon 18766.

(7897)
• VlND tractor U 650

nou. remorcă și plug nou. 
Informații D-va. telefon 
28763. (73)

• COMISIA de lichidare
a C.A.P. Birrăll anunța li
citația obiectelor de inven
tar în data de 30 ianuarie 
1992. ora 10. Lista cu pre
turi sc află afișată Ia se
diul unității. (71)
• POSED teren construc

ție. vilă. Eforie Nord (’în- 
gă hotel “Steaua de Mare") 
Relații la telefon 916/ 
23255. (79)

• V IND Dacia 1 300. în
stare bună. Călan, telefon 
30776. (88)

• VÎND motoc Mercedcs
Diesel. 2 000 mc. Hune
doara. telefon 13939 (între 
orele 15—18). (9t)

• VlND grîu r.t făină. In
formații telefon 963/40356.

(61)
• VlhjD antenă parabo

lică. completă. Hunedoara, 
telefon 13886, orele 18—21.

(02)
• VÎND autoturism Volks- 

wagen 1 500. perfectă stare 
de funcționare, preț infor- 
mativ 185 000 lei. Deva. 
Goidu bl E l au. 59.

(95)

• VÎND apartament 4
camc-re garai, boxă. Dev: 
telefon 23863. (115)

• VlND urgent motor
utic Volkswagen 1 600 cmc. 
Diesel. Deva telefon 12840. 
după ora 16 (97)

• S. C I’ENTA COMP 
S.R.L. De'a. str M. Em.i- 
ncscu. nr. I. asigură livra 
rea. montarea, service, ga
ranție ș. postgaranțic. mc 
dificarc tarife pentru taxi
metre avizate metrologic 
tip CTX. produse de firma 
TELCO. Informații la te
lefon 11564. orele 8—16.

(90)
• C.A.P. I.eșnic vinde la 

licitație în data de 26 ia
nuarie 1992. ora 10. și 2 fe
bruarie 1992. ora 10. mij
loace fixe rămase în inven
tar. Lista cu preturi sc a- 
flă afișată la sediul C.A.P.

(99)
• VÎND înscriere Dacia 

1 300 (noiembrie. 1987). De
va. telefon 14218.

(100)
• VlND înscriere Dacia

1 300 (iunie. 1987). Deva, te
lefon 16418. ((01)

• S.C. „SALON PRIMO
— CLASSIC" S.R I .. cu se
diul în Deva. str. Libertă 
ții. bloc C. ap. 40. telefoa
ne 14005. 1 1836. vinde te
levizoare japoneze, marca 
Electra. cu telecomandă în 
sistem Pal-Sccam. diago
nala 51 cm. cu livrarea Ia 
domiciliul clientului.

(103)
• C.A.P. Tîmpa vinde 

la licitație public;) mijloace 
fixe (construcții zootehni
ce). obiecte de inventar în 
fiecare sîmbătă a lunii fe
bruarie. ora 11. la sediul 
unității. Lista cu bunurile 
supuse licitației este la 
sediul C.A.P. Tîmpa.

(102)
• \ ÎND urgent Trabant

combi. 28 000 km 1;| bord. 
Deva. telefon 20140, per
manent. (107)

• VlND Dacia 1 310 TX
51 000 km. Deva, telefon 
2371? (108)

• VÎND televizor color
••Viking", diagonala 57 cm. 
Deva, telefon 20842 sau 
24543. (109)

• VÎND apartament trei
camere. Deva. telefon 
15062. 012)

• VÎND video „Philips” 
Deva, telefon 21574.

(113)
• VÎND televizor color, 

video plavcr. cumpăr Simca
— Talbot avariată pentru
piese de schimb șl casă, 
zona pieței sau centrul 
vechi. Hunedoara. tele
fon 2194). (7899)

• VlND rulotă nouă pen
tru comerț. Hunedoara, te
lefon 15840. (7900)

• S.C. „SICVEN — PINK"
București, filiala Hunedoara 
(str. A. lancu. nr. 16), vin
de televizoare color ,.O- 
rlon" de fabricație germa
nă. la prețul de 120 000 lei 
bucata. Hunedoara. tele
fon 12206. (7931)

• C.A.P. Sîmerla scoate
la licitație în ziua de 31 
ianuarie si 3 februarie 1992 
ora 10. mijloace fise din 
dotare: grajduri. sa van.
APT, aripi «le ploaie, mo-

toarc electrice si altele. 
List.i se găsește alinată la 
sediul unități,. (81)

ÎNCHIRIERI
• CAUT garsonieră sau

cameră pentru închiriat în 
Deva. Informații Deva, te
lefon 15662. (81)

OFERTE DE SERVICII
• LICENȚIAT în Știin

țe economice, ofer servicii, 
evidențe contabile pentru 
societăți particulare. Deva, 
telefon 16060. (82)

• I’IRMA „Dan sl Dan" 
din București recrutează in
gineri și maiștri construc
tori, cunoscători ai limbii 
germane pentru lucrări în 
Germania. Informații te
lefon 90/18 41 53, București

(8. )

PIERDERI
• PIERDUT pașaport,

pc numele Lakatoș Andrei, 
eliberat de Inspectoratul 
Județean de Poliție Hune
doara—Deva, la data de 
6 februarie 1989. îl de
clar nul. (81)

• PIERDUT certificat de 
înmatriculare, pe numele 
Lakatoș Andrei. pentru 
autoturismul Dacia 1 310, 
nr. 4 HD 1077. eliberat dc 
Inspectoratul Județean dc 
Politic Hunedoara — De
va. îl declar nul.

(92)
• PIERDUT permis dc 

conducere, categoria B. pe 
numele Lakatoș Andrei, e- 
liberat dc Inspectoratul Ju
dețean de Politic Hunedoa
ra—Deva, la data de 14 
Iunie 1981 Ti declar nul

(93)

DIVERSE

• DOMNUL Ghcorghe
Sălant. din Brad, mulțu
mește pe această calc gru
pei operative de la Politia 
Brad, conduse dc dl maior 
Teodor Teocan. pentru re
ținerea infractorilor și re
cuperarea bunurilor, urma
re a furtului din 25 decem
brie 1991, din locuința per
sonală. (98)

• FILMĂRI video de 
calitate pentru diverse oca
zii. Deva, telefon 16145.

(8204)
• CU autorizația nr.

5546. din 16 septembrie 
1991. eliberată de Prefec
tura Județului Hunedoara, 
a luat ființă Asociația fa
milială. cu sediul în Că
lan, reprezentată prin Asaf- 
tai Nicolao. cu obiectul ac
tivității alimentație publi
că, cu patiserie șl cofetă
rie. vînzare produse agro- 
alimentarc și Industriale 
producere și viiizarc sifon 
în local. (87)

• CU autorizația nr. 
4242. din 25 martie 1991, e- 
liberată de Prefectura Jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă cu sediul in Deva, 
reprezentată prin Bălăci 
Itodica. avînd obiectul ac
tivității turism, consigo iție. 
ma.furi nealimentare, am
bulant piele sj tîrguri.

(96)

• I.l NI. 27 ianuarie 
se ’mplinesc C» săo- 
tămîni de Ia dispari
ția fulgerătoare din 
viată a celei care a 
fost o bună soție și 
mama

V HTOK! 4 
OPREAM

din Tirnăvita.
Parastasul de )>ome- 

nire are Ioc dumini
că. 26 ianuarie la Bise
rica Ortodoxă din sat. 
Nu te vom uita nici
odată. Soțul si copiii.

(72)

• CU idincă durere 
in suflet soțul losif. 
fiica Ana, ginerele Do
rian. nepotul Adrian 
anunță că’se împlinesc 

la 25 ianuarie 1992 șase 
luni de la despărțirea 
pentru totdeauna de 
cea care a fost o bună 
solie, mamă și bunica 
TOI.MAf.lt MARI 4.
Chipul blînd. sufle

tul bun și nobil vor 
rămîne veșnic în ini
mile noastre. Dumne
zeu s-o odihnească. Co
memorarea va avea Ioc 
la 30 ianuarie 1992, ora 
18. la biserica din 
Ceangăi. Deva.

(UD

• FAMILIA rea
mintește tuturor celor 
care l-au cunoscut, că 
azi, 25 ianuarie, se 
împlinesc 7 ani de la 
trecerea în neființă a 
bunului nostru sot. ta
tă și bunic

MIR( >: 4 
OSTAFU IL(

O clipă v;î rugăm .să 
vi-1 reamintiți, așa cum 
a fost el. (8208)

• PIOS omagiu la
împlinirea unui an de 
la decesul fulgerător 
al celui care a fost 
In". DORI HURTK 
fiul nostru drag. Fa
milia veșnic îndurera
tă, care nu te va uita 
niciodată. (86)

DECESE

• SOȚIA șl copiii 
mulțumesc tuturor ru
delor. cunoștințelor șl 
prietenilor care au fost 
alături dc ei la dure
rea pricinuită prin de
cesul dragului lor 

t ONSTANTIN 
pCșcaș.

(HO)

• CU nemărginită 
durere aducem rin ul
tim omagiu celei care 
a dispărut dintre noi 
in floarea vîrstel. lă- 
sînd în urmă lacrimi 
și durere
Ing. UITA DRAG 4N 
(născută J(.R( (*\1.) 
Dumnezeu să o odih

nească. Colegii da la 
Direcția pentru Agri
cultură și Alimentație 
Deva. (89)

1
S.C. „VITAL“ S.R.L. '

\ a oferă sloi < .il< til.iloari 1)1 Iv si diverse ' 
• «iustini.«bile. Produsei« oferite pot fi văzutei
la expoziția org.uiiz.iLi la Ciisa ( jrții «lin I)< ta, 
in data dc 27 ianuarie 1(192. Informații la (<•- \

1 ’199 (74) t
REGI A \I IONOMÂ A III ILI ' PETROȘANI 

EXPLOATARE i MINIERA IA PENI
Vă aduce la cunoștință :
in masivul „Straja“ Lupeni, atit perfona- 

Itil cabanei turistice, cel de deservire a tcle- 
scaiintilui si a celor două telescliiuri, cit si 
forui. țiu „Sakamont" Eupeni vă asigură pe
trecerea unui vvcek-end plăcut si agreabil.

(61)

COMEMORĂRI

• ‘'I imp
t.unini de 1., disparil i.-, dre

ne. isli<- cumnate
\ l( tori \ Di'Ri \x. 

din Tirnăvila.
Nu te vom nit.« nb i- 

■ul.c.i r.unili., \‘; o,aă M - 
I-'“ (»11 (7'J

• SURORII.E anunț , 
cu durere in suflet 
îne.-tarca din viață a 
celui care a fost

MCOl \l PI.IO
Inmormîntarcn azi. 

35 ianuarie 1992 or." 
16. la cimitirul refor
mat fi n Deva. str. Em! 
nv.-;-il Di mnezeu s.i-l 
ierb (I". )

Rl I) \( 114 SI AD41IXIS I l{ 4 I I 4 :

2 700 Deva, slr. 1 Dcccmbrlf, 35, 
județul Hunedoara 

Tel< foanc : 11275, 12157, 11269 
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