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Făcind un scurt istoric 
al anilor de comunism, 
realizam că totul a fost 
iKisibil. deoarece erija zi
lei de miine. asigurarea 
hranei pentru copiii noș
tri (cărora cel mai adesea 
le răspundeam : ..nu se 
poate" ; „nu avem") de
venise s n«ura noastră 
preocupare. Puterea însă 
iși fă ca iocuri'e sub ne
putincioasele noastre pri
viri atiiititc spre ..Ali
mentara".

I’na fiăminzi Ca să gin- 
dim ! A i ne-au preluat 
actualii guvernanți si. 
conform dictonului practi
cat de tiranii Romei „circ- 
cum et Punem" ne-au dat 
in preajma alegerilor pii- 
ne. iar de atunci o tin tot 
intr-un circ '

Pe MÎINILE CUI NE ÎNCREDINȚAM?
După 40 de ani de în

grădire a cuvîntului scris, 
avem acum atit de multă 
libertate a presei. Citim 
opinii atit de controver
sate. incit nu mai știm Ce 
și in Cine să mai cre- 
d‘’>n.

Să ne amintim. în de
cembrie 1080 ain crezut 
in Dumnezeu. intr-un 
ceas al dreptății si. mai 
ales, in puterea noastră. 
După euforia lui ..22" 
ne-am' întors la treburile 
noastre. încredintindu-nc 
soarta altor miini.

Am greșit ! Concilianti 
și încrezători, n-am veri
ficat cu grijă acele miini. 
Vu le-am observat petele 
si tremurul pofticios cu

care au înhătat puterea !
Au trecut doi ani în 

care, urmînd politica ce
lor dinainte, .aleșii noș
tri" ne-au menținut ace
eași grijă a zilei de mîi- 
ne. Au lucrat NU pen
tru un miine al nostru 
(pe care l-am așteptat 
răbdători) ci pentru un 
azi al buzunarului lor. 
Peste capetele noastre 
aplecate de griji, jocul 
intereselor continuă! A- 
pelul nostru este o che
mare la luptă ! La acea 
luptă pe care naivi 
cc-am fost, am crezut-o 
încheiată in „22". S-o 
continuăm luînd atitu
dine. făcînd opinie !

Fiii neamului nostru.

care au murit în Decem
brie '89. ne-au lăsat o 
superbă moștenire, drep
tul de a ne hotărî liberi 
soarta și o imensă res
ponsabilitate : alegerea.
La 9 februarie 1992 ale
gem ! Să o facem cu gri
lă.

Citind listele de candi
dați ai Hunedoarei am 
găsit nume de directori 
schimbați la Revoluție de 
propriii angajați sătui de 
abuzurile lor. Vice-pri- 
mari care. înainte de De
cembrie '89. luau mită, 
gospodari zeloși si atenti 
la curățenia orașelor doar 
în preajma vizitelor Pri
mului secretar. Stă in pu
terea noastră ca acești

doritori de putere, scon- 
tînd pe inertia si îngă
duința electoratului, să 
nu-și mai atingă scopu
rile ! Stă In puterea noas
tră să nu mai promoveze 
în fruntea orașului corup
ția si nerușinarea. Să a- 
legem oameni care prin 
transparenta deciziilor să 
ne facă părtași la ce se 
întîmplă cu orașul care 
ESTE AL NOSTRU I

Să alegem în fruntea 
orașului OAMENI, com
petent! (de acord), dar 
curați cu frică de Dum
nezeu și respect pentru 
oameni.

Liga Națională a 
Luptătorilor 

din Decembrie 1989, 
Filiala Județeană 

Hunedoara

„Intîmpinarea 
Domnului"
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fapte, nu vokbe
Re.; n .‘.ui ale 

: -rîi r rtre. hărnicia si 
ip.-r-it.T.ea creatoare a po

li'. nmân sint fjeton
. ne duU dreptul de a 

i’roMH'r chiar și in ino- 
m -mdH f.ită :ind pjs'jj- 
..rul dMiteh-.m al comu-

r.c-n adus în si-
antiu de Dm fundă criză.

A zâ arc influ-
r>iă tvă l-’JDTj intre-

. $'»' i‘_ Mi. 2jr nr.po-ul
hi rrt.'.T- 1 u; m - i ti t i'e a
;; J t COT :/iA -ă a-

i storc- d lucruri nu
o- ; • f, -ită. Ct :ti

v insa foiTrte greu.
r^i :;-a. fi? canun a-

i -i. m J HiiXtil'.,- cc- 
m i. bune d<- s. ieși

. -.‘.â sta itie
Pai tui T N ;tion.il I.iLcml 
ută să ' ntr.buie in meni 

rkț tis î Oix-rativ la cla- 
rific»i ■•a s-estor probleme. 
■ i'. ind o viziune proprie și 
unitară, bazată pe analiza 
" meini î a situației actuale 
in s-opul stabilirii cauze
lor si g.is iii de soluții 
corespunzătoare, adecvate 
pentru remedierea acestor 
-‘''I. de lucruri.

Pentru stabilirea unei 
strategii corecte este ncce- 

ir a se determina In mod 
clar obiect vele, iar prin
cipalul obiectiv a] partidu
lui nostru este instaurarea 
unui stat modern. cu o 
democrație reală, bazat pe 
as „urarea și garantarea 
tuturor libertăților cctătc-

ne ti. prin care oamenii să 
se bucure de roadele mun
cii lor și să fie lăsați sâ-si 
creeze prin toate mijloacele 
legale -ABUNDENȚA".

Partidul National Libe
ri consideră că abunden- 
t acestor oameni liberi si 
demni ai tării noastre sc 
po ite realiza prin restruc
turarea economiei si orien
tarea ei pe baz. principiu
lui Iibcr.iiismului. principiu 

< are caracterizează si domi
nă ite societățile din ță
rile avansate, din Orient 

• u '> a ident indiferent de 
nume !?• partalului de i?ji- 
vernămint.

Principiile partidului nos
tru respectă ordinea nor
mală a lucrurilor, în cen
trul lor fi nd și liberalismul 
economic, cu respectul față 
de proprietate. în special 
a celei private, singura ca
le posibilă de trecere spre 
prosperitate fiind trecerea 
la o economie de piață li
beră, manifestată prin sti
mularea inițiativei particu
lare care va aduce după 
sine concurenta, fapt care 
in final va duce la o a- 
bundență de produse și 
implicit la scăderea prețu
rilor.

Nu trebuie să uităm pr.n- 
Ing. PALL IJOTEZ, 

președintele 
organizației județene 
Hunedoara a P.N.I..

(Continuare in pag. a 2-a)

Candidații 
se prezintă

IOAN STANILĂ, 
candidat pentru funcția de 

Primar al municipiului 
D«va

Moț. născut in Bulzeștii 
de Jos. mă trag dintr-o vi
lă de români de cel mai 
fierbinte patriotism. de 
dragoste pentru glia noas
tră strămoșească. Dumne
zeu m-a ajutat și am ter
minat cu bine două facul
tăți la Cluj : de Istorie-Fi- 
lozofie și de Drept. De 
peste 30 de ani lucrez în 
ramura administrației pu
blice. In prezent sint șeful 
Oficiului de Asistentă So
cială din cadrul Direcției 
Muncii Deva. In această 
postură mă întilnesc si vor
besc zi de zi cu dumnea
voastră, stimati concetă
țeni.

In cazul că o să-mi a- 
cordati încrederea de a fi 
ales mă gîndesc să acțio
nez pentru asigurarea tu
turor drepturilor si liber
tăților locuitorilor Devei 
Drintr-un dialog perma
nent cu dumneavoastră. 
Vom avea o primărie mo
del. cu ușile întotdeauna 
deschise la doleanțele oa
menilor. Să facem din Deva 
o adevărată Capitală de 
iudet. model in România 
Ma re.

(Continuare în pag. a 2-a)

Dragostea fată de Dum
nezeu stă în păzirea porun
cilor (I loan 5.3) așa cum 
spune Mintuitorui tinăru- 
lui bogat: -Dacă vrei să 
intri în împărăția cerurilor 
păzește poruncile" (Matei. 
19. 17). iar păzirea porun
cilor ne face să ne păzim 
de păcat ca să putem să 
fim și noi locaș duhului, 
precum a fost dreptul Si
meon. care a fost minat de 
duhul la templu să in- 
timpine pe D'-mnuI.

Praznicul întimpinării 
Domnului este pnle) de 
apropiere și intilnire cu 
Dumnezeu pentru fiecare 
credincios al Bisericii noas
tre. este praznic împărătesc 
prin care cinstim pe Hris- 
tos-Domnul. De Fiul lui 
Dumnezeu cel întrupat. 
Este semnificativă și plina 
de măreție rugăciunea drep
tului Simeon rostită cu a- 
cest prilej înălțător, la ve
derea fată către fată a ro
bului cu Stăpînul a omu
lui cu Cuvintul întrupat : 
„Acum slobozcște Pe robul 
tău Stăpîne. după cuvin
tul tău. în pace <ă văzu
ră ochii mei mîntuirea ta. 
care ai gătit-o înaintea 
fetei tuturor popoarelor : 
lumină spre descoperirea 
neamurilor și mărire po
porului tău Israil" (I.uca 
2, 29—32).

Noi îl intimninăm ne 
D fnnul in fiecare moment, 
așa cum zice el : .Intrueit 
ati făcut unuia dintre a- 
cestia frați ai mei prea 
mici. mie mi-ati fă-.-iit" 
(Matei 25,26). în felul in 
care ne purtăm cu semnii. 
noi cinat m pe Dumnezeu 
și intimpinăm oe Hristos- 
lisus. Apostolul iubirii. 
Sf. Apostol și Evanghelist 
Ioan in Ep. I, Sob. cap. 4. 
vers 20, arată că cel ce nu 
iubește pe semen atela 
nu iubește nici pe Dum
nezeu I

Preot ( (U1NEJ. II.HA

In zori, nevasta ca
nibalului isi ocăi.isle 
solul: „l.a oi.a asta sc 
vine ? Iar ai minc.it 
un bețiv !".

FLASH!
o DORIȚI SĂ DEVENIȚI 

ELEVI AI LICEULUI DE AR
TĂ DIN DEVA f ȘanJele voastre, 
dragi copii, sporesc dacă veți 
participa la cursurile pe care ini
moșii profesori ai amintitului 
liceu le tor organiza fn fiecare 
zi de sâmbătă, Inccpînd chiar 
de azi. Sint curburi de pregă
tire pentru admiterea tn clasa a 
IX-a, la secțiile Muzică șl Arte 
Plastice ! Nu uitați, deci, în fle
care simbătâ sinteți așteptați de 
la or :lc 9. Important; cursurile 
vor fi gratuite I (N. V.).

O NICI CHIAR AȘA ! Că 
dnt puțini cei care-și mătură 
trotuarul din fața blocului este 
o realitate întilnită la tot pasul. 
Dar să-fi arunci pomul de Cră
ciun In fata blocului e prea de 
tot. Un asemenea aspect am 
intilnit fot, 30 ianuarie, în fața 
imobilului de vizavi cu ttmplă- 
ria din strada Emlncscu, Deva. 
Să nu închidem ochii in fața 
unor asemenea nesocotințe 1 (E.S.).

© UNITATE PROPRIE. Șl la 
Crișclor libera inițiativă, după 
ce a prins contur, a început si 
se extindă. Astfel, domnul pa
tron loan Cladni, ou familia, pe 
cheltuieli proprii, a construit șl

dat în folosință o unitate de ali
mentație publică proprie, denu
mită „Palmierul* (cu bar, salon 
de servire șl grupuri sanitare). 
Pe lingă dulciuri, sucuri, cafea, 
bere, băuturi alcoolice, țigări, 
in viitor aici consumatorul va 
putea servi produse de carman
gerie. (AL.J.J.

O HANDBAL FEMININ. Du
minică, 2 februarie a.c., se reia 
Campionatul de handbal feminin, 
divizia B. Echipa Remin De
va, întărită cu un inter fi cen
tru pivot, intilnește !n Sala Spor
turilor pe Slmared Hala Mare, 
Se anunță un meci disputat, an
trenant. (S. G.).

O PENTRU BOLNAVII DE 
INIMA. La Cluj a fost înființată 
Asociația pentru protejarea și 
ajutorarea handicapaților car
diaci operați in România. Aso
ciația are șl o filială la Deva, 
pentru județul Hunedoara Pină 
în prezent sint înscriși 26 de 
membri. Avantajele șl beneficiile 
pentru bolnavii de inimă sint 
multiple. Le vrți afla suntnd 
la telefonul 956/21289, Deva. Noi 
vă dorim multă... inimă bună! 
(C,H. I. N.).
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FAPTE, NU VORBE
(Vrmjit Jin PJ2. 1)

Ciprul cfi s-nor -tatea părti
nii.-..i r!4.as*n .mțiit- ă

..;Lit<-.
M n urne a criticat și

a .im dc .it ca o trădare 
a ,.CON\ENȚIE1 DEMO-
» R,A ! [< L" f 'ifflil că I’.it-
t„ ii Națiunii Liberal a

a intrarel in actua
lul r - A’rem șă vă fa
cem i -.rut ca acest gest
a ; f.-ciU, în urma ho-
t.i î t■■'iiiitctaluj Director
a:- i- " ’ lului ?i că absolut
■ i ;i ‘dinți, organizații
lor .a1 n” au fost in una-
ninv'a'.c de acord.

I’i n asta Partidul Na- 
ț .ii Liberal a dat dova
dă d- mult curaj și a do
vedit ta nu ii este frică de 
răspundere, mai ales atunci 
eind poate ajuta cit de cit 
\ iața de zi cu zi a popo
rului român.

l’riU contactul cu străi
nătatea al unor membri 
marcanți ai partidului nos
tru s-a reușit ca în țară 
să intre, in timp util, im
portante cantități de griu, 
petrol, r-rtofi. ceapă și 
multe altele. .Atitudinea 
Statelor Unite ale Ameri- 
cii cit ,i a Consiliului de 
S< puritate al O.N.U. în co
misii nr. 661, de aplicare 
a sancțiunilor împotriva 
Irakului, au determinat de
blocarea a 300 milioane do
lari și a unei cantităti de 
petrol care să ne fie- livrate 
in contul datoriei pe care 
Irakul o are față de noi. 
Trebui» remarcat în acest 
az faptul ă este pentru 

prima dată cind o cerere 
prim»-/.-.- adeziunea celor 
prez- nți in totalitate. In
tra:, a P.N ' in guvern și 
prez'-nța dlui I V. Săndu- 
I» seu in S.V.A. a reprezen
tat nentru aceasta certitu
dine. i că România este pe 
drumul -.pre democrație și 
că. d i. e-,te cazul să f:m 
ajutați. Trebuie să mai 
m»nța>năin șj , r«-dite!<- im
portante dobindite din Gre
fe și Elveția de către dl 

R ■ iu t âmpe,mu — pr-:-;?- 
din' partidului nostru, 
pr rum și <ețc primite de 
ia CiimUHițat- a Europeană. 
O dtă linie de »elite a 
fo-.t deschisă de S.U.A., 

v.i ajunge pină la 100 
milioane dolari. datorită 
int.-rs. niței dlui I.V Săn- 
dui .-'ii. . u ocaz a uit.mei 
vizit- in SI A

In in'=. de intrarea 1’ N'.I 
in guvern, nu exista un 
Departament al Administra
ției L-cwile, [n v> chiul gu
vern fiind numai o D.rec- 
ție in cadrul Secretariatu
lui General. Acum la a- 
• est Dei.ai lament nou în
ființat funcționează dl Mir
cea Vaida ca subsecretar 
rle stat, care a ordonat an- 
ihc-'e in 9 județe din țară 
privind activitatea unor 
prefecți și primari, clocind 

i d'-slituirea prefectului 
de Muram reș. caz ce va 
ajunge in final in justiție. 
Tot el a declanșat acțiunea 
' ontra a 21 de cadre ad
ministrative, care ocupau 
pe lingă funcția de parla
mentari și funcții adminis
trative. Alte 135 posturi au 
fost eliberate In administra
ție. Luc rurile merg totuși 
d> 'ol de gieu d-itft fiind 
puternica opoziție a unor 
pî. fe ți cointeresați. Ae- 
țj.in a de asanare a pre
fecturilor ,i primăriilor 
continuă,1 fapt --are, oare
cum. va i ontribui la rre i- 
rea unor condiții pentru 
e ventuale alegeri one le la 
9 februarie 1992.

Dat fiind »ă guvernul 
Horn.in a ignorat sectorul 
agricol, reduiînrl numărul 
..ilariaților din Institutele 
de Corectări. diminulnd in
vestițiile, părăsind nume
roase obiective. In momen
tul de față dl secretar d»? 

stat Ion Pul'.ineanu a luat 
inițiativa de a trece la o 
susținută campanie de a- 
ducere la zi a situației, a 
începerii investițiilor și 
modi uzărilor. Titlurile de 
proprietate trebuie înmi- 
nate imediat, fixind astfel 
proprietarul de teren, adu- 
cindu-i prin aceasta încre
derea și puterea de munca. 
Ar fi de dorit ca inginerii 
de la cadastru să nu mai 
ri-azime sobele clin birouri, 
ci să treacă imediat la e- 
xecutatea pe teren a măsu
rătorilor, în vederea defi
nitivării acestei probleme. 
Politica guvernului Roman 
din acest punct de vedere 
nu numai că nu a fost li
berală, ci a avut un preg
nant caracter colectivist, 
socializant, folosind chiar 
și S.M A.-urile ca instru
ment de exploatare și des
curajare a țăranului parti
cular.

Subsecretarul de stat tie 
la Departamentul Indus
triei. dl Constantin Iordă- 
nescu a preluat acest de
partament intr-o situație 
dezastruoasă. Lipsă de 
materii prime, probleme e- 
nergetice deosebite și lipsă 
de materiale de tot felul. 
Pe linia strategiei pe ter
men scurt s-uu încheiat 
contracte economice cu 
Rusia pentru 700 MW, a- 
sigurarea de minereuri de 
fier, precum și relații cu 
țările foste membre ale 
C.A.E.R. pentru asigurarea 
cărbunelui și, in general, 
a resurselor energetice. De 
asemenea, dl ministru al 
Finanțelor și Economiei a 
procedat la reducerea sub
stanțială a cheltuielilor ca
re grevau extrem de mult 
bugetul deficitar al țării.

Cam acestea au fost tn 
linii mari -relele" pe care 
intrarea în guvern a libe
ralilor le-au adus țării 

noastre. Rămîne ca dumnea
voastră, stimați ctitori să 
le analizați i ă le cata
log.iți la justa lor valoare.

Pină in prezent nu sa 
constatat in Guvern un 
blo.-.ii, dm motive evident 
partizane. a inițiativei 
P N I... dar problem.i ad
min.stratiei locale ca si 
refuzul de schimbare a 
conducerii audio-vizual ului 
ar putea determina în fi
nal retrăi crea noastră din 
Guvern. Pentru justa in
formare a opiniei publice 
românești schimbarea aceș
ti i conduceri se impune de 
urgentă pentru a nu se in
fluenta r-rtativ alegerile 
locale ce urmează.

In final, ținem să infor
măm masa electoratului că 
in orice împrejurare Par
tidul Național Liberal iși 
păstrează in totalitate per
sonalitatea si că luptă in 
mod consecvent Pentru un 
liberalism total, luind în
totdeauna atitudine fermă 
împotriva comunismului a 
foștilor nomenclaturiști. a 
corupției . intervcnlionis- 
mului, a nepotismului și a 
tuturor celorlalte racile 
care au aiuns in momentul 
de fată la cele mal înalte 
’ulmi.

în alegerile din 9 februa
rie 1992. cu unele except,! 
urvenlte din motive obi

ective, Partidul Național 
Liberal este și rămln».1 ca 
partener al «CONVENȚIEI 
DEMOCRATIC E". grupare 
care are ca semn electoral 
„CHEIA" ți pe care vă ru
găm să puneți ștampila cu 
toată încrederea că veți 
reuși prin aceasta să schim
bați fața lucrurilor în 
scumpa noastră țară, pe 
■ are o dorim In final să a- 
jungă cit mai curlnd la 
fruntariile sale adevărate, 
cele din preafericitul an 
1918.

Așa să ne ajute Dumne
zeu 1

Candidații
(Urmare din tag. I)

SABIN TAUR 
candidat la funcția de 
primar al municipiului 

Hunedoara
lnccrcind să-mi exprim 

unele idei ți gînduri ce 
m-au îndemnat să candidez 
la răspunderea de primar 
al municipiului Hunedoara, 
mă adresez concetățenilor 
mei, care mă cunosc de 
multi ani. Huncdorcnii sînt 
martorii cei mai autorizați 
să ateste că lunga experi
ență organizatorică și de 
conducere ne-au permis să 
lăsăm în urma noastră. în 
combinat și în oraș, obi
ective. dotări și amenajări 
edilitare și sociale de ca
re ne mindrim cu toții.

De ce invoc toate aces
tea acum ? Pentru că ele 
reprezintă tot atitea ates
tate ale unei munci deja 
desfășurate, dar și premise 
ale capacității si disponi
bilității personale dc an
gajare la continuarea a- 
cestei munci de gospodă
rire și administrare a ora
șului Hunedoara. Iată, de- 
ia încălzirea în apartamen
tele Hunedoarei suferă ; o 
situație grea și costisitoare, 
dar căreia ii găsim solu
tionarea dorită. Si cite mai 
sînt. dar am zis că nu fac 
promisiuni, ci reamintesc 
celor ce mă cunosc faptulPentru binele

La sfirsit și început de 
an se obișnuiește ca fie
care gospodar să-și facă 
bilanțul muncii și să sta
bilească ce-și propune să 
realizeze. Dc la Consiliul 
de administrație al Pri
măriei municipiului Hune
doara am primit un articol 
din care redăm, in esența, 
citeva date semnificative. 
De la bugetul primăriei, in- 
sumind peste 56 milioane 
lei. in anul trecut s-au re
partizat fonduri cu însem
nată pondere pentru sus
ținerea activității de asis
tentă socială (ajutoare a- 
cordatc familiilor afectate 
dc inundații, suportarea 
costului mesei — 43 800
porții — servite la canti
na de aiutor social si aju
toare ocazionalei, a activi-

„Epava" din strada Liliacu ui
La o aruncătură de hăt 

de la Hotelul „Deva", pri
virea oricărui trecător se 
izbește de o clădire uitată 
de stâpfni. O ..inscripție" 
lăsată, cu sau fără voie 
(Ministerul Educației și 
Invățămintului — Grădinița 
cu program prelungit Nr. 4 
— Deva), reamintește că 
aici cindva. Interioarele 
clădirii au fost ..încălzite" 
de acrul curat al copiilor. 
Dar. după Revoluție, demo
crația prost înțeleasă, du
blată dc diversele interese, 
a dus la lucruri grave, fe
nomenul nociv extinzindu- 
se ți asupra acestui ..sec
tor". I^i începutul anului 
1990 clădirea a fost aban
donată. grădiniță mulin- 
du-sc in interiorul Liceului 
Auto.

Neglijența în serviciu, dc 
la nivelul direcțiunii gră
diniței pină la cel al In
spectoratului Județean Șco- 
Inr (fostei conduceri n 
forului județean amintit) a 
determinat actuala stare 
jalnică a clădirii. O clădi
re care arată ca după 
un bombardament — porii 
smulse, geamuri sparte, 
pardose ilă furată. SObC dR 
teracotă sparte, tavan că

se prezintă
că tot cc avem de făcut 
vom putea face din nou 
împreună.

IO \N BORCAN
candidat de primar 
al orașului Simcria

Dacă voi întruni sufra
giile dumneavoastră. sti
mați cetățeni ai Simeriei. 
voi actioni pentru în
făptuirea următoarelor obi
ective. în principal : • a- 
plicarea Legii fondului 
funciar fără a mai aștepta 
distribuirea titlurilor de 
proprietate ; • realizarea
canalizării părții de sud a 
orașului ; • introducerea
cit mai grabnică a gazului 
metan : • acordarea a 400 
m.p. pămînt celor cc lo
cuiesc în blocuri ; • urgen
tarea construirii casei de 

-cultură; • asfaltarea stră
zii Cimpului și repararea 
celorlalte ; • gospodărirea 
cu mai multă grijă a ora
șului ; • îmbunătățirea a- 
provizionării cu aoă și a 
încălzirii în blocuri.

Desigur, stimați conoră- 
șeni. aceste obiective nu le 
poate rezolva doar primă
ria. numai împreună cu 
dumneavoastră le vom pu
tea finaliza. De aceea, vă 
propun să vă adresați cu 
toată încrederea primăriei 
care îți va subordona in
tegral activitatea interese
lor dumneavoastră.hunedorenilor
taților de cultură, gospodă
rie comunală și dc locuințe 
(aproape 30 milioane lei. 
în vederea întreținerii ți 
reparării dc străzi și tro
tuare). iluminatului pu
blic (deși a fost departe 
dc necesar) întreținerea 
zonelor verzi (203 ha), re
parații și întrețineri la 
clădiri ți altele.

Et ident. fată dc cerințe
le locuitorilor au mai ră
mas incă multe lucruri de 
făcut pentru binele lor. 
Important este ca tot ce s-a 
realizat să fie bine Păstrat, 
iar aportul fiecărui cetă
țean să se regăsească in
tr-o participare activă la 
înfăptuirea obiectivelor ce 
sint programate pentru pe
rioada următoare.

Servicii prompte 
pentru automobiiiști

j 1 ,tAPi TJ 1 ROMAN/A

— Domnule ADRIAN JURA, împreuna ■ ■ 
dl IOSEE STRANEI., din Germania, sînteți pa
tronii cunoscutei fiimc din Deva, STEI IU 
EXPORT-IMPORT, de a cărei seriozitate, 
competentă, continuitate în afaceri, prompti
tudine și calitate în efectuarea serviciilor, 
s-au convins muRi clienti. Cc oferiți numeto- 
șilor doritori 'să cumpere un autoturism sau 
camioneta din străinătate, celor care vor să-și 
repare o mașină ?

— Aș dori să precizez că asocierea mea 
cu un patron din Germania, demn, adevărul 
profesionist, dă deplină credibilitate, garan
ție tranzacțiilor comerciale, siguranță abso
luta în afaceri. Dispunem la Deva, pe str. 
Spitalului, nr. 13, de un autoscrvicc propriu, 
mijloace dc transport bine dotate, o bază »/■’ 
comercializare a autoturismelor străine, a 
unor subansambluri și anvelope, ceea ce 
creează mari disponibilități pentru :

• Executarea a orice fel de reparații și 
înlocuitori de piese de schimb și subansambie 
la motoare, caroserii pentru mașinile străine. 
Comenzile pentru unele piese, subansamb'c, se 
onorează într-un timp scurt. Te efon 956/26042.

• Efectuarea transportului autoturismelor 
sau camionetelor avariate de la locu. acciden
telor de circulație la domiciliul posesorului de 
mașină sau direct la auto-service-ul firmei unde 
se poate executa orice reparație. Te efoane ; 
956/26042 ; 14685.

• Vînzarea de anvelope cu sau fără jantă, 
zilnic, între orele 9—14, la baza din Vețel 
(fostul C.A.P.). Telefon : 956 65192.

IMPORTANT DE REȚINUT : Ați avut un ac
cident de circulație, v-a fost tamponat autove
hiculul ? Sînteli supărat că nu aveți cu ce să-l 
transportați, că nu găs ti pa briz, aripă, usă, un 
stop sau far ° APELAȚI URGEN7- LA FIRMA 
STEIJU ! Telefoane: 956/26012; 14685.

(22)

Institutul de Marketing ?} Sondaje -
vă solicita colaborarea I

zut. — bunurile din in
ventarul fostei grădinițe 
lăsate pe unde a dat Dum
nezeu. fără să se fi făcut 
un ..protocol" de predare a 
acestora pe bază legală.

Plecînd dc la cele con
semnate anterior, ne-am a- 
dresat dlui Vasile Mure.șan, 
inspector general, pentru 
a ne edifica asupra a ceea 
cc se are in intenție din 
partea Inspectoratului Ju
dețean Școlar. Din discu
țiile pe care le-am avut, 
lucrurile par a fi îmbu
curătoare. Clădirea ur
mează a fi demolată, iar 
pe acest amplasament se 
va ridica un liceu de artă 
cu săli adecvate pentru 
arte plnstice. sală de sport, 
bazin de înot, o grădiniță 
pentru copii cu aptitudini 
în acest sens. Se așteaptă 
în momentul de fată des- 
• hlderoa finanțării de că
tre forurile in drept.

SA credem, totuși. în în
țelepciunea celor tndrltuttl 
în acest «ini. avînd în ve
dere cft ..epava" este 
doi pași d« un hote) res
pectabil.

Vom trăi țl vom vedea.

CORNEL FOENAll

Daca doriți sa vă exprimați opiniile In diverse 
domen,. ale vieții sociaie, economice si politice, 
veți primi periodic din partea Departamentului 
nostru de sondaj un chestionar pe care II veți 
completa și ni-l veți returna In plicul timbrat care 
II va însoți. Pentru a confirma colaborarea, vă 
rugăm sâ completați formularul de mai jos. să I 
decupați și să-l expediați pe adresa:

Institutul de Marketing și Sondam 
CP 56-52
77750 București

; NUME .. . FR£HUME ... ...... .

1 STR ..............HF.
i BLOC .- - ..SC ................... An
' LOCALITATEA • v_ .. .Tf
: JUDEȚ_______ ............................ COD_____
;TCL- „ .... -
ViesTA - -

ati.Am de la camera de comerț
SI INDUSTRIE

• între 7—13 februarie 1992. Camera dc Comerț ,.i 
Industrie Timișoara organizează expoziția ..PRO 
DOMO" cu specific amenajări și utilități tn locuințe 
și birouri, iar între 4—8 martie expoziția „8 Martie", 
avînd ca specific cadouri pentru Ziua Internaționala 
a Femeii.

• Intre 27 martie — 5 aprilie 1992 so va desfă
șura Tîrgul International BEZIERS (Franța).

Înscrieri se fac pină la data de 7 februarie I9'1X 
la sediul Camerei do Comerț și Industrie a jud< I i'ui 
Hunedoara—Deva.

• Firmă din Szved oferă produse cosim tici> : d o 
»b»ant, șampon, lac de păr, after, shave, .B.’ilsam”, 
•Delikat". la prețuri acceptabile în dolari.

Informații la Camera de Comerț și Industri.- . 
hidețultH Hunedoara — Deva. str. 1 Dceembrio nr )5
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• ..Oamenii și-au 
alcătuit un ideal al 
hazardului pentru a-și 
Scuza propria lor im
prudență Rareori lup
tă hazardul împotriva 
înțelepciunii, și oame
nii cu mintea pătrun
zătoare știu să îndrep
te pe drumul bun îm
prejurările vieții".

DEMOCRIT

Pină la moarte...

voluția vieții (X). • 17,10 Pro Patria • 
18,00 Studioul electoral • 19,30 Desene a- 
nimate • 20.00 Actualități • 20,35 Sport • 
20,45 Studioul economic. „Speculanți" ai... 
legilor • 21,15 Film serial. „D ALLAS". Ep.
98 • 22,15 TV DEA A • 22,25 Microreeital 
Marina Florca • 22,35 Televiziunea vă 
ascultă! • 23.05 Cronica Parlamentului * 
Actualități • 23,35 Studioul electoral (II) 
• 23,50 Stadion.

ți

jaf ? 
■m !

id

Mătăsii

ti
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istic.
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i pe tară 
oria
I

A
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• .Viata n-are decit 
un singur farmec : far
mecul locului. Dar da
că ne lasă nepăsători 
cîșticul sau pierderea?"

Baudelaire
• Dacă, apucînd pe 

un drum ti-ai rupt un 
picior, nu regreta că 
n-ai apucat pe un al
tul. că i nu știi dacă 
nu ti le ruDeai pe a- 
mlndoua".

G. Ibrăileanu
• ..Cred că hazardul 

conduce jumătate din 
viata fiecărui om. iar 
Caracterul cealaltă ju
mătate"

Alfred do Vigny
• ..Hazardul este 

or mul-ministru al no
rocului".

Pascal
• Hazardul des res- 

te oe măsură ce creste 
cunoaște rea"

A. France 
Selecție de

I1.IE J.l XIII'

Punw că iubirea ta ține țoală viața, ca și cum 
lumea întreagă ar fi fost a lor și toți cei din jur îi 
int'lcllau pentru iubirea lor perfectă, li vedeai mereu 
mină in mină, cu zimbetul pe buze. Cerul lor nu avea 
niciodată nori. Nimeni nu știe de unde a apărut pa
sărea neagră a geloziei și neînțelegerii... Apoi i-am 
văzut mergind alături dar miinile nu li se mai înlăn- 
țufau, zimbetul nu mal flutura pe fețele lor, încrun
tate acum. Cu timpul nu i-am mai văzut plimbîn- 
du-se pe străzi șl mare mi-a fost mirarea cind l-am 
văzut pe el la braț cu o altă femeie, părea fericit...

Cum a’ putut să dispară o așa iubire ? Sau chiar 
nu există dragoste pină la moarte ?

IN A DEI.EANU

Desen de CONSTANTIN G AA RII 1

LUNI, 3 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
• 11.00 Actualități * Meteo • 11.10

Calendarul zilei • 11.20 Super Channel •
11.50 Avanpremiera săptămînii • 15.10
Copiii noștri — viitori muzicieni • 15,30 
Drumuri în memorie • 16,00 Tele-disctil 
muzicii populare. Maria Ciobanu • 16,30 
Emisiunea în limba maghiară • 18,00 Stu
dioul electoral • 19.30 Desene animate • 
20,00 Actualități • 20,35 Repriza a treia • 
21.00 Mic concert folcloric.,. • 21.15 Stu
dioul economic • 22,10 Teatru TV. Resti
tuiri — I. L. Caragialc. „Tren de plăcere"
• 23,05 Cronica Parlamentului * Actuali
tăți • 23,35 Studioul electoral (II) • 23,50 
Microrecitalul formației „Mezzo-I orte" 
(I) • 0,00 I onflucnțc.

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

mate • 16,10 Tradiții • 17,10 Film artistic. 
„Lacrimi in ploaie" ( Anglia, 1988) • 18,50 
Lumea sportului • 20,00 Super Channel • 
20,30 Magazin auto-moto • 21.00 Studioul 
muzicii de cameră • 21,30 TVE Interna
tional • 22,00 TA 5 Europe • 22,35 BIR 
Molid Service.

MARȚI, 1 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
• 10.00 Actualități • 10,20 Calendarul 

zilei • 10,30 AAorldnet USIA • 12,10 Ora 
de muzică • 13,00 Interferențe • 13,30 
Tineri interpret) de muzică populară • 
11,00 Actualități • 11,20 Tradiții • 11,50 
Preuniversitaria. Admiterea în liceu — 
1992 • 15,20 Teleșcoală • 15,50 Micro
recitalul formației „Avena" (Brazilia) • 
16.00 Conviețuiri • 16.30 Salut, prieteni !
• 17,30 Tezaur • 18,00 Studioul electo
ral • 19,30 Desene animate • 20,00 Ac
tualități • 20,35 Sport • 20,15 Studioul e- 
conomic • 21,10 Telecinemateca. „Iti apar
țin pentru totdeauna !" (Sl'.A. 1939) •
22.50 Cronica Parlamentului * Actualități
• 23,20 Studioul electoral (II) • 23,35 .lazz- 
fan. John Hicks (SI A).

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 D. sene ani
mate • 16,35 Motor ! • 17,05 Emisiunea
in limba germană • 18,05 Concert simfo
nic. Transmisiune directă • 20,00 Club 
SF ‘ Exohiologia (9) • 20,30 Tribuna c- 
lectorală • 21,30 TA E Internacional 8 
22,00 TA 5 Europe • 22.35 BBC World 
Service.

A INERI, 7 I I.BRI ARIE

PROGRAMUL 1
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După ce Piața Comună 
a Europei va intra in drep
turile ei depline ți după 
ce va avea un președinte, 
viața celor din această Pia
ță '• ra schimba față de 
cea prczentl, devenind, 
pentru unii in bine, iar 
pentru cd multi in rău. 
Fiecare l'wuitor din Piața 
Comună va primi un bu
letin de identitate ipe- 
ial, in care tu fi incorpo

rat un emițător de un 
watt putere. Holul acestui 
emițător va fi multiplu, 
cunoscut si manipulat nu
mai de oamenii puterii. 
Vor apare cărțile de credit, 
din plani', acoperite >u o 
peliculă electromagnetică, 
pe care se vor înscrie (im
prima/ diverse date și co
duri. Vor apare șl bani 

pc< iali, din plastic, cu în
corporări electronice (vor 
apare după desființarea 
EClJ-ului). Președintele Pie
ței Comune, cuprins și el 
de boala puterii, va deveni 
Marele Boss, Marele Învă
țător al cincilea Buda; 
unii il vrrr considera noul 
Mesia, Iar cei mai mulțl 
fiara sau diavolul pe pă-

mint. Acest Boss va folosi 
mașinile electronice de cal
cul (computerizate) de la 
Bruvelles șl tehnologiile de 
vlrf (magia teleghidată a 
științei, magia vizibilă și 
invizibilă etc.) in scopul 
subjugării nu numai a 
celor din Piața Comună, ci 
șl a întregii Europe, pre
cum și a altor popoare din

Un scenariu 
posibil

Africa ,i Au ^ralia. Marele 
Boss ii va sui, la început, 
pe toți cei din Piața Co
mună (mici'și mari, bogați 
și săraci liberi și robi) ca 
să aibă înscris, pe mina lor 
dreaptă și pe frunte, nu
mărul 666 însoțit și de 3-1 
litere (abrevieri) ce cuprind 
numele Bossului șl ale co
dului mașinii electronice 
de calcul, care au făcut 
imprimarea invizibilă a nu
mărului șl a literelor pe 
pielea omului. Numărul șl 
literele vor fi scrise cu a-

jutorul razelor laser, pen
tru a putea fi citite de a- 
paratele electronice. Aceas
tă „sigilare" cancerigenă 
pe mină șl pc frunte va 
avea următoarea formă: 
666—EKAM, 666—XKC etc. 
Numai cei ce vor avea în
scrise pe braț și pe. frunte 
acest număr și litere, vor 
putea cumpăra, de la anu
mite supermagazine gigant, 
cele necesare vieții și tot 
acolo vor putea vinde ce 
au de prisos. Atunci va 
triumfa ateismul, oamenii 
se vor inrăi și multora le 
vor fi „spălate" mințile, 
deoarece nu stau cuminți 
tn banca lor. Va dispare 
mila și dragostea, ra prima 
interesul, iar inmormintă- 
rile vor deveni ceva ba
nal, fără interesul rudelor. 
Vom ajunge să trăim acele 
vremuri de sub aripa dia
volului ? Tot cc este po
sibil. Vom mal avea o 
șansă de scăpare? Da : cu 
toții să ne rugăm Iul Dum
nezeu să facă ceea ce a 
făcut in timpul zidirii Tur
nului Babei,

IONEL M \NOIU

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

mate • 16,10 Documentar științific • 17.10 
Studioul de literatură • 18,10 Film serial. 
„Marc și Sophie" (Franța. 1987) • 19.10
Sport-magazin • 19,10 Tribuna non-con- 
formiștilor • 20,00 Festivalul de muzică 
franceză contemporană • 20,35 Studioul
electoral • 21.30 TA E Internat ional • 
22,00 TA 5 Europe • 22,35 BIK AAorld 
Service • 23,05 TA DEA A.

MIERCl RI. 5 FEBRl ARII

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției :

ALB: Refl, N I> 5 Cbd. Cnfl. p a7 ;

NEGRU: R b 7.
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PROGRAMUL I
• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul 

zilei • 10,30 Film serial. „Glasul inimii". 
Ep. 2 • 11.30 TA 5 Europe • 12,10 Ora 
de muzică • 13,00 A'irsta a treia • 13,30 
Mondo-muzica • 11,00 Actualități * Meteo
• 11,20 Documentar științific • 11,50 Pre
universitaria. Bacalaureat '92 • 15,20
Teleșcoală • 15,50 Tragerea Pronocxpres
• 16,00 Muzica pentru toți • 16,15 forum.
Contrai tul colectiv de muncă • 16,10 Cul
tura în lume • 17,05 Microrecital Black 
Box • 17,15 Reflector. Vandalism la Poș
ta C.F.R. • 17,35 Arte vizuale • 18.00
Studioul electoral • 19,30 Desene anima
te • 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20,15 
Studioul economic • 21,10 Film serial. 
„Joseph Balsnmo" Fp. 2 • 22,15 TA' DE
VA • 23,10 Cronica Parlamentului * Ac
tualități • 23,10 Studioul electoral.

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

mate • 16.10 Emisiunea in limba maghia
ră • 18,10 Teatru Tv. „Tragica istoric a 
doctorului Faust" de Christopher Marlo
we • 20,00 Bijuterii muzicale • 20,30 Tri
buna electoral.! • 21.30 TVE Internacio- 
nal • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BIK 
AAorld Service.

JOI, G I EBRU ARIE

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

zilei • 10,30 ( anal France International * 
Super Channel • 12,10 Ora de muzică • 
13,00 Oameni de lingă noi • 13,30 Jazz- 
magazin • 11,00 Actualități * Meteo • 
14,20 Audio-vizual studio • 14,50 Preuni- 
versitaria. Bacalaureat '92 • 15.20 Tele- 
țcoală • 15.50 15. 16. 17. 18 • 16 10 Virs- 
tclc peliculei • 16,15 Serial științific. „Re

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 Film artistic. „In sudul su
fletului meu" (Germania, 1988) • 12.05
Super ( liannel * TA’5 Europe • 13,00 Ora 
de muzică • 11,00 Actualități * Meteo
• lt.20 Medicina pentru toți • 11.50 Bi
centenar Rossini o 15,05 Preuniversita
ria • 15,30 l imba noastră • 16.00 Muzica 
pentru toti. Dialog cu iubitorii muzicii 
ușoare. • 16,20 Tragerea Loto • 16.30
Emisiunea in limba germană • 17.30 Vi
deo—ghid • 18.00 La Est si A'est de Prut
• 18,50 S.O.S. Natura ! • 19,30 Desene ani
mate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport •> 
20.45 Reporter '92 • 21,15 I’ilm serial.
Tanamera — I.cul din Singapore". Ul

timul episod • 22.15 Simpozion. R-vistă 
de literatură și arte • 23.00 Actualități • 
23,15 Top 10. • 23.50 Gong • 0.20 Di
vertisment muzical nocturn * Kondo 
Ima in concert la București.

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

mate • 16,10 Tradiții • 17.10 Dacă e vi
neri, o... sport și muzică ! • 20,00 Balet
in serial • 20,30 Prime audiții muzicale 
romanești • 21.30 TA E Internacional • 
22,00 TA 5 Europe • 22,35 BB( AAorld 
Service.

SIMB ATA, 8 I I BRI ARIE
7 

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

lități * Meteo • 10,10 Feriți-vă de măgă
ruș ! • 11,30 Viața spirituală. Icoanele — 
ferestre ale sufletului • 12,30 Ora de mu
zică • 1.3,30 7 x 7. Evenimentele interne 
ale săptămînii • 11,00 Actualități • 11,10 
Tele-club • 17,20 Mapamond • 17,50 Fes
tivitatea de deschidere a Jocurilor Olim
pice de iarnă. Albertville '92 • 19.15 Me
lodii îndrăgite • 20,00 Actualități • 20.35 
Sport • 20,51 Teleenciclopedia • 21,35
Film serial. „Caracatița". Scria a IV-a. 
Fp 3 • 23,20 Varietăți internaționale • 
0,15 Actualități • 0,30 Jocurile Olimpice 
de iarnă, ediția 1992. Rezumatul zilei •
I, 00 Film artistic „Fără un mobil apa
rent" (Franța, 1971) • 2,15 TA' DEVA.

PROGRAMUL II
• 10,00 TV DEVA • 16,00 Actualități

• 16,15 Desene animate • 16.10 Convie
țuiri • 17,10 Film artistic. „Speriată de 
moarte". (SU/A, 1917) • 18.20 Video-clip
• 18,30 Anul Rossini • 21.00 Serenada • 
21,30 TVE Internacional • 22,00 TA 5 Eu
rope • 22,35 BBC AAorld Service.

DUMINICĂ, 9 FEBRA ARIE

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

neața ! • 9,30 Clovnissimo • 10,20 I ilm
serial pentru copii. ..Arabella". Ep. 6 •
10.50 Actualități • 11,00 Lumină din lumi
nă • 12,00 Viața satului • 12,50 Actuali
tăți • 13,00 Jocurile Olimpice de iarnă •
II, 00 Actualități • 14,15 Atlas • 11,35
Video-magazin • 17,10 Actualități • 17,20 
Știință și imaginație • 17.50 Convorbiri 
de duminică • 18,20 Actualități • 18.30 
Jocurile Olimpice de iarnă. Rezumatul 
zilei • 19,10 Film serial DALI,AS" Ep 
99 • 20,00 Actualități • 20.35 Film artis
tic. „Scrisoare către Urejnev" (Anglia 
1985) • 22 10 Studioul șlagărelor • 22.40 
Actualități • 23,00 Baschet Meciul tradi
țional al super-vedetelor Ligii profesio
niste americane • 1.00 Jocurile Olimpice 
de iarnă. Rezumatul zilei UD.

PROGRAMUL ii
• 16.00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate • 16.35 Conviețuiri • 17.05 Pop- 
club • 17,25 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Hochei: Germania — Finlanda • 2(1,00
Serată muzicală Tv • 21.30 TVE Interna
cional • 22 00 TA 5 Europe • 22,35 BBC 
World Service.
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PUBLICITAT
ANIVERSĂRI

• LA multi ani si feri
cire iti urează de ziua ta. 
dragă Marinela Ardelean, 
din Bretea Mureșană. al tău 
prieten Cristi (7746)

• LA multi ani. Melin
da. îli urează Cristi.

(2341
• CU ocazia împlinirii 

vîrstei de 50 ani și a Pen
sionării. familia urează dra
cului lor Goanza Vasile din 
Hunedoara sănătate, ferici
re și la multi ani !

(7902)
• ASTĂZI, cu ocazia îm

plinirii vîrstei de 13 ani. 
dragă Daniela I'ctrut. fră
țiorul si tăticul iti urează 
multă fericire și un că ciu- 
ros -La multi ani !". (257)

• AZI, cînd prinzi în 
buchetul vieții al 18-lea 
trandafir, dragă Marius Mo
rar. u. din Josani. frățio
rul. lărinții și bunicii iti 
urează .La multi ani!".

(7920)

ViNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• VIND Dacia 1310. fa
bricație 1985. stare perfec
tă. Deva. 29480. (7755)

• VIND Dacia 1300 ușor
avariată. Hunedoara, tele
fon 977/18313. (7751)

• VlND televizor color
marca .Philips". Preț con
venabil. Informații Deva. 
26166. (7752)
• VlND Dacia 1 310 break, 

nouă si apometri. Deva, 
telefon 11304. (230)

• VI ND televizor Sport,
alb-negru si SCHIMB a- 
partament 3 camere, ultra
central. cu apartament sau 
casă 4 camere. Deva, te
lefon 956/18076. (216)

• VlND casă și alte o-
b comuna Vețel. nr
234. (248)

• VlND collar .Dulci
neea". televizor aîb-negru 
..Sirius". Deva telefon 
12229. (249)

• VlND transformator
sudură. mașină seri*, bici
cletă circular. Deva tele
fon 14720. (251)

• VIND autocamion
I FA. 50 W. fabricat 1985. 
Stare perfectă. Deva, tele
foane 25739 sau 24401. du
pă ora 15. (254)

• „SERCO" S.R.L. vin-
de’alcool import Iugosla
via. Informații între ore
le 10 18. Ia telefon 956/
19490. (256)

• VIND apartament că
rămidă. 3 camere. Informa
ții. Brad, telefon 50331. 
Brad — Dacilor, bloc 8.

(205)
• VIND televizor alb- 

negru. Informații. Goidu. 
bloc A 10 ap. 40.

(258)
• FIRME de prestigiu : 

NEC. PANASONIC. PHI
LIPS. SAMSUNG. TRI
UMPH. ARTECH. MEKO- 
RONIC. într-o largă paletă 
de produse electronice (Tv 
color, videouri. combine, 
radiocasetofoane. telefoane) 
Ie puteti găsi șl cumpăra 
la cele mal avantajoase pre

turi din iudei, ia magazi
nul nostru din Deva, bdul 
Derebal. bl. C. parter, des
cins zilnic între orele 9— 
19. Informații, telefon — 
telefax 956 — 23188.

(158)
• VlND Dacia 1 310 TX.

Informații Deva telefon 
23713. (260)

• CAP. Șoimuș vinde 
la licitație in zilele de 5. 8 
15. 22 februarie 1992. ora 
10, mijloace fixe rămase 
in dotare. Lista cu pre
turile se află afișată la se
diul fostului C.A.P.

(263)
• VlND amplificator, 

alimentator canal II (80 a- 
bonati). cutie viteze Dacia 
1 300. Ilia telefon 266.

(264)
• S. C. METATF.X vin

de prin magazinul ..Con
signația" din bdul Dece- 
bal. de lîngă restaurantul
Miorița", mărgărind im

port Germania. (265)
• VIND convenabil Tra

bant. Deva Dorobanți bloc 
29. an. 16. (266)

• VlND apartament două
camere, ultracentral, preț 
în valută și Dacia 1 100. 
preț în lei. Deva, telefon 
19346. _ (267)

• \ ÎND apartament două
camere, ultracentral. In
formații Deva. 21363. după 
ora 15. (268)

« OFER recompensă 
pentru cedare contract a- 
oartament sau garsonieră. 
Hunedoara telefon 21613.

(7918)
• OFER medicamentele 

t‘.v:lophospham;de. Farmo- 
rubicim. I’latidiam. Hune
doara. telefon 18448.

(7915)

DIVERSE

• CASA dc Cultură Ha
țeg organizează începind 
cu data de 1 martie 1992 
cercuri de contabilitate și 
conducere auto, categoria 
B. curs teoretic. Informa
ții. telefon 70712.

(140)
• S.C. „COMALIMENT” 

Service Import-Export 
S.R.L. Simeria. strada Gh. 
Doia 33. angajează persoa
nă calificată (cofetar pati- 
ser). Informații suplimen
tare la sediul societății.

(250)
• CU autorizația nr. 

3673 din 25 februarie 1991, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
..Lămiița", cu sediul în 
Hunedoara. Piața Dunărea, 
reprezentată prin Dan Ana 
cu obiectul activității ali
mentație publică cu produ
se de patiserie si cofetărie 
în local și ambulant. (252)

COMEMORĂRI

• SE împlinește în 2 
februarie 1 an de la 
dureroasa despărțire de 
cel care a fost un bun 
sot

< RIȘAN GERGEI.Y 
(GIGI)

Comemorarea în 9 
februarie, la Biserica 
Ortodoxă de pe strada 
Libertății. Deva. (7753)

• AU trecut 6 săptămîni 
de tristete și dor de cînd 
ne-am despărțit de draga 
noastră solie, mamă, fiică 
si nepoată

• SOCIETATE co
mercială vinde frigi
dere noi. capacitate 
1801. Informații tele
fon 13201. Deva, orele 
9—18. (270)

• VlND îns. fiere Dacia 
133>-' ridicabilă pină în 15 
f bruarie 1992. preț conve-- 
nabil. Telefon 61441.

(273)
• VlND apartament două 

camere. ultracentral. In
formații. telefon 14947. in
tri- orisle 17—20.

(271:
• VlND conven bil chii<c 

funcționabil și mașină si
fon. Informații Di va. tr. 
Minerului bloc 30. ap. 12.

(274)
• VlND caroserie ARO 

213. preț convenabil. In
formații Orăștie. telefon 
41781, famil::-. Stoica.

(277)
• CUMPĂR valută. De

va. leicfon lf;‘ 61.
(275)

• VlND sau schimb a- 
partament central 2 came
re Hunedoara, cu similar 
Craiova. Telefon 941/22297. 
Craiova și 957/14369. Hu
nedoara. după orele 16.

(7913)
• VlND calculator ZX

SPECTRUM, pius interfa
ță turbo. JOYSTICK. 400 
programe, nou. Hunedoara 
telefon 15213. (7914)

• VIND Dacia 1 310 
(70 000 km). Hunedoara, te
lefoane 15531 — 18038.

(7916)
• VlND înscriere Dacia

1 300. februarie 1987. cum
păr bonuri benzină Hune
doara. telefoane 12220 și 
18745. (7922)

• VIND mașină tricotat 
Veritas 360. absolut nouă. 
Hunedoara, telefon 17033.

(7923)

Al 1,AVI DE LA CAMERA DE COMERȚ
ȘI INDUSTRIE

Camera de f «marț șl Industrie a României or
ganizează o misiune economică de nfaceri. in pe
rioada 26—29 februarie la Prato (Italia), unde are loc 
un congres cu tema „Dezvoltarea schimburilor comer
ciale între Italia și Romania1*.

Domenii de interes : textile, tricotaje; mașini și 
utilaje pentru industria textilă; pielărie, tăbdcaric *, 
agro-nlimentarc.

Informații suplimentaro și înscrieri la Camera 
de Comerț și Industrie a județului Hunedoara, De
va, str. 1 Decembrie, nr. 35, pină în data do 3 fe
bruarie 1992.

PNȚ.C.I). — FILIALA HUNEDOARA
anunța

Azi, 1 februarie, ora 16, la Casa de Cultură 
Deva va avea loc intilnirea cu domnul deputat 

ION KAȚIU
(26)

SOCIETATEA „SIGMA" S.C.S.
ORGANIZEAZĂ 

ÎN DEVA
Cursuri formare analiști programatori— 

asistenți pe microcalculatoare pe 16 biți, compa
tibile I.B.M.—P.C.

Durata cursului este de 10 săptămini cil 
150 ore pe calculator și se organizează de luni 
pină vineri, între orele 15—18.

înscrierile pină în data dc 15 februarie 
1992. Se pot înscrie și elevii claselor a Xll-a.

Absolvenților li se asigură 
tificat, eliberate de Ministerul 
și Științei și Comisia Națională 
Informatică.

Informații la telefon 11067 (orele 16—22).
(99)
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• COLECTIVUL de 
conducere al Sindica
tului ,1'ROSANA". fi
liala Hunedoara, anun
ță pe toii absolvenții 
liceelor sanitare că 
luni. 3 februarie 1992, 
ora 14.30. va avea loc 
o adunare generală în 
sala de ședințe a Spi
talului Județean Deva, 
unde vor fi comunica
te interese de maximă 
importantă referitoare 
la elib rarca diplome
lor de asistenți medi
cali cît si pentru sem
narea individuală a 
contractului colectiv 
de muncă, potrivit a- 
cordului semnat între 
acest sindicat si guvern 
la 27 ianuarie 1992.

(262)

• CU autorizatilt nr. 3943 
din 4 martie 1991. elibera
tă de Prefectura Județului 
Hunedoara, a luat ființă 
Asociația Familială „Cafe- 
bar Dan". cu sediul in 
bdul Decebal. bloc 8. re
prezentată prin Zacea Dan. 
cu obiectul activității ope
rațiuni de import-export, 
alimcntatie-publică. (272)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
două camere, bloc C 2. stra
da M. Eminescu Deva, cu 
similar central. Informații, 
telefon 11679. (168)

• SCHIMB apartament
3 camere Deva. Micro 15, 
etaj I. cu similar sau două 
camere Brăila sau vînd a- 
partament. Deva, telefon 
17604. (253)

PIERDERI

• PIERDUT autorizație
nr. 676 din 18 iunie 1990, 
eliberată dc Prefectura Ju
dețului Hunedoara, pe nu
mele Va» Iustina. O de
clar nulă. (276)

COltONIHN El.EONOR t 
care ne-a părăsit pentru 
totdeauna.

Parastasul de pomenire 
duminică. 2 februarie, la 
biserica ortodoxă din satul 
Sirbi. comuna Ilia.

Lacrimi și flori pe tris
tul tău mormînt. Dumne
zeu să-ti odihnească în pa
ce sufletul bun și blind. 
Familia. (7748)

• PIOS omagiu la împli
nirea. în ziua de 2 februa
rie 1992. a 50 ani de la 
trecerea în eternitate a ce
lui ce a fost un bun tată

ADAM BELEA 
din Ohaba de sub Piatră. 
Fiul cu familia. (184)

• FAMILIA reamintește 
tuturor celor care l-au cu
noscut că azi 1 februarie 
se împlinește 1 an de la 
încetarea din viată a bu
nului nostru sot tată și 
bunic

TRAN'DAl Ilt TĂNASE
Nu te vom uita niciodată.

(259)
• AZI se împlinește 1 

an de cînd fostul
I ARCAȘ CONSTANTIN 

din satul Bejan a intrat în 
neființă. Recunoștință pen
tru cei care-i păstrează un 
moment de reculegere și 
spun Dumnezeu să-l ierte. 
Amin". îndoliata familie, 
mama. sora, frații, nepoții 
și o bună prietenă de fa
milie. Maria Florca. din 
Sulighctc. (261)

DECESE

1

t

P.U.N.R. — I ILIAI.A BRAD
Anunță că in ziua dc miercuri, 5 februarie 

1992, ora 10, la Primăria orașului Brad ta avea 
loc o intilnire cu alegătorii săi.

Invităm pe toți cei cu inima română din \ 
Țara Zarandului să fie alături de noi.

ASOQIATI A II INDIC WAȚILOR 
NEUROMOTORI

Anunță membrii săi că Automecanica Bu
curești produce ambielaje pentru Trabant, la 
prețul de 19 000 Ici (pentru programare in li
vrare trebuie achitat un aconto de 2 000 lei).

Doritorii să ia legătura de urgență cu aso
ciația. (Bogdan). (102)

s
I (

I IRMELE „CORATRANS S.A. DEN A 
„AUTOTR \NS“ CALATORI FII ARET S.A.

BUCUREȘTI (
V A PROPUN \

Să călătoriți in condiții ideale (rapiditate, i 
confort, aer condiționat, preț convenabil), cu 
autocare IKARUS, pe noul traseu deservit :

DEVA — SIBIU — R.M. \ JLCEA — PI- ' 
TEȘIT — BUCUREȘTI (Gara de Nord)

In fiecare zi a săptăminii (mai puțin ziua ' 
de sîmbătă).

Autocarele noastre pleacă simultan <lm , 
Deva și București la ora 21, si ajung 
nație a doua zi dimineața la ora 7,29.

REZERVĂRILE de locuri se fac 
gara din Deva, telefon 13033.

CU NOI ESTE CEL MAI BINE !

si

Iu

la

desti-

\uto-

(83)
• CU Inimile zdro

bite de durere anun
țăm încetarea din via
tă a dragului nostru 

SXHIN FAI R.
67 ani 

un minunat sot. tată șl 
bunic.

Inmormlntarca va a- 
vea loc duminică. 2 
februarie 1992, orele 
13 la cimitirul Bejan 
din Deva. Nu te vom 
uita niciodată.

• COLEGII dc la SC. 
„BIBLIOFOIl" S.A. Deva 
sînt alături de Baranyai 
Vilma. din Hunedoara, la 
greaua durere pricinuită de 
decesul mamei, șl-1 expri
mă pe această cale sincere 
condoleanțe, (7750)

SECTI \ DE GOSPODĂRIE COMUN \l. \ 
SI LOCAȚIA A 
S I M E R I A

Avram Iancu, nr. 16—18,
2 025, județul Hunedoara 
închirierea, prin licitație publică.

nr. 1100991. spa- 
i, astfel : 
150,6 mp —

sir.
cod

Anunță 
conform prevederilor II.G. i 
țiile comerciale situate în Simeri;

■ str. Libertății, nr. 4 — 
pentru v ideodiscotecă

■ str. Atelierului, nr. 31 — 63,53 mp — '
pentru sector alini. publică )

— 11,39 mp — pentru atelier de biju- | 
terie

■ str. Aurel \ laicii — 11,66 mp — pen
tru sector ;'

Licitația va avea ioc in ziua de 10 febru
arie 1992, ora 12, la sediul S.G.C.L. Simeria.

Informații suplimentare la telefon 60935. 
_____________ (101)

..... I
alimentar și legume-fructc. i
ori Irw în vîiiii 1/1 '
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2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157. 11269 
Telefon Tlpogrnfic: 25901 

Fax : 18061
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întreaga răspundere pentru conținutul ; 

articolelor publicate o poartă 
autorii acestora.
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TIPARULl
S.G. „Polidava** S.A.

Deva, str. 22 Deecmbrlo 257
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