
( Pe cine vom alege la 23 februarie a.c, ?
Așa cum anunțam în 

ziarul nostru din 11 fe
bruarie a.c.. în ziua do 23 
februarie 1992 va avea loc 
al doilea tur de scrutin 
pentru alegerea primarilor 
in localitățile unde nici ți
nui din candidații propuși 
n-au întrunit majoritatea 
simplă — adică jumătate 
plus unu — din voturile 
exprimate la 9 februarie 
a.c.

Pe buletinele de vot vor 
ti trecuți primii doi can
didați ce au întrunit cel 
mai mare număr de vo
turi. Prezentăm în conti
nuare candidați) de primari 
din municipiile ți orașele 
județului, ordinea acestora 
fiind stabilită prin tragere 
la sorțL

DEVA
1. Ioncscu Tudor — F.S.N.
2. Ungea Ovidiu — Conv. Bem. 

HUNEDOARA
1. Petre Aurelian — Conv. Dem.
2. Mariș Remus — F.S.N.

PETROȘANI
1. Stoicuța Gheorghc — Ind,
2. Klcibel Vilhelm — F.S.N.

BRAD
1. Moga Nicolac — Part. Republican
2. Chiț Liviu — F.S.N.

ORAȘTIE
1. Blaga Iosif Beniamin — F.S.N.
2. Ilomorodcan Ioan Mircea — M.E.R.

HAȚEG
t. Țigan Ionel Voicu — Conv. Dem.
2. Constantinescu Marius — F.S.N.

A.

cAlan
1. Negcsc Mihai — Ind.
2. Trifan C’andin — F.S.N.

SIMBRIA
1. Rovinaru Ioan — F.S.N.
2. Păun Jura Petru Radu — Ind.

VULCAN
1. Avrămăscu Ovidiu — F.S.N.
2. Constantin Mircea — Conv. Dem.

PETRILA
1. Mogoi Ionel — F.S.N.
2. Voicescti Benor Dorctian — P.S.D.R.

ANINOASA
1. Bolgros Uie — Ind.
2. Schitiu loan — Front. Renașt, Naț.
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„PERIOADATRIODULUI“
.Trlodul’ se numără 

printre cele mai da scamă 
șl mal folositoare cărți de 
ritual bisericești. Numele 
vine de la grecescul -Trio- 
dos" — Trei cîntări, sau 
trei ode șl cuprinde îndeo
sebi slujbele din Postul 
Mare, fiind o carte foarte 
apropiată de suflet șl răs
colitoare de glndurL Pe
rioada Trlodului Începe cu 
.Duminica Vameșului șl 
Fariseului' șl se termină 
cu Slmbăta cea Maro, cu- 
prinztnd In total zece săptă- 
mlnl, dintre care primele 
trei stnt pregătitoare pen
tru Postul Sf. Paști, lav 

după următoarele șapte slnt ale 
Postului însuși. Duminicile 
din această perioadă stnt: 
Duminica Vameșului șl 
Fariseului, a Fiului Risipi
tor, a lăsatului sec de car

ne (a înfricoșatei Jude
căți), a lăsatului sec de 
brlnză (a Izgonirii lui A- 
dam din Rai), a ortodoxiei 
(prima a Postului Mare), a 
Iul Grigore Polama, a Sf. 
Cruci, a Sfintului loan 
Scărarul, a cuv. Maria E- 
gipteanca, a Floriilor (a 
Intrării Domnului In Ieru
salim).

Ctntărlle înfățișează mal 
toate operele de înaltă 
poezie șl smerită cugetare 
creștinească, care farmecă 
sufletul șl înviorează vre
murile de odinioară, de 
adincă șl curată simțire 
evanghelică, cuprinzînd 
chemări și rugăciuni de 
iertare către Dumnezeu și 
Maica Domnului „Acopere- 
mîntul tuturor necăjiților".

Preot CORNEL TEICA

s.c.
PRODIMPEX COM

S.R.L.

Sir. Libertății, 
bl. I, 1, parter

OFERĂ SPRE VÎNZARE

S.C.
CRĂCIUN & CO

S.N.C.

Piața Unirii, nr. 1 
Deva

EN-GROS, ÎN CONDIȚII FOARTE AVANTAJOASE,
■ țigări import ■ dulciuri ■ sucuri ■ televizoare color „BEKO**,

diagonala 56 de cm ți alte produse, 
prin depozitele sale din Deva, 

strada Piața Unirii, nr. 4, telefoane 17084, 
sau 17240 (restaurant „Bachus").
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UM4 P5 ZI
— Dogul meu. observ că tu te cam datini t

— Nu te supăra, dragă, dar pini ți Guvernul

se clatină

t!»«

i Ca dans de societate, 
î tangoul a fost inventat 
; de... Vladimir Hid, In
: celebra sa lucrare i „Un 
î pas inainte, doi pași tna- 
1 pai*. De atunci ți pfnd 
i azi, tangoul a devenit dan- 
î sui preferat l politicie- 
i nilor. de toate culorile, 
! nuanțele, orientările. Și 
; din picate, acest lucru 
i este perfect adevărat șl 
! azi, o dată cu moda „re-

• 
tro*, mai ales de etndî 
politica economici tinde 
să fie confundată tot mai ? 
mult cu economia politl- J > 
că. ■:

După m/neriada a IV-a, 
etnd guvernul Roman a ]> 
cedat scaunele —• măcar»!

GIIEORGIIE GRUN -:

(Continuare In pae. a B-a)
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a lll-a

■ SAPTĂMÎNA 

VIITOARE LA 
TELEVIZIUNE

■ CALEIDOSCOP 
DUMINICAL

FLASH!
O NOU IN ELIBERAREA A- 

BONAMENTELOR. Discuțiile 
contradictorii privind eliberarea 
abonamentelor subvenționate de 
la buget par a fi încheiate. O 
știre de ultimă oră, primiți de 
la R.A.T.P. Deva precizează că 
beneficiază de abonamente sub
venționate de la buget, in trans
portul urban, următoarele caic- 
gorit: elevi, shidcnți, funcționari 
publici, țomerl, precum și cele
lalte categorii de xalarlați.

lată, deci, o rază de soare si 
pentru cel loviți de xoartă — șo
merii. (C P).

O MANIFESTĂRI omagia
le CU CARTEA. Biblioteca clu
bului constructorilor slderurglțtl 
din Hunedoara a găzduit două 
mult apreciate manifestări cn 
cartea, dedicate Luceafărului poe
ziei românești, Mihai Eminescu, 
și lui Ion Luca Caraglale, cu pri
lejul împlinirii a 110 de ani de 
la nașterea acestuia. Manifestă
rile s-au bucurat de o caldă pri
mire din partea publicului. (M. 13.).

■ „A POMPAT" DU 000 DE 
LEI. Avea tin post bun. Era 
pompaglu la secția C. T. II din 
S. C. „Siderurgica" S. A. Hune
doara. Dar tl tentau șt panourile 
de comandă. 7H de casete de sem
nalizare șt-a băgat tn buzunare 
in cltcva ture do noapte. Valoa
rea acestora — peste HO 000 de

lei. Acum ascultă ordinele gar
dienilor. Păcat, die Nlcolae Sir- 
bu, piuă mai ieri muncitor și 
om stimat ta Hunedoara... 
(GH. I. N.).

G OLIMPIADA DE LIMBA 
ȘI LITERATURA ROMANĂ. Azi, 
In municipii șl pe zone ale jude
țului, se desfășoară olimpiada la 
obiectul Limba șl literatura ro
mână. Participă cel mat buni 
elevi, care au dovedit o temei
nică pregătire la faza pe școa
lă, a cunoscutei întreceri școla
re, o dragoste cu totul aparte 
pentru dulce limba noastră, cea 
română. Succes tuturor I (M.B.).

G NAVETIȘTI! ÎNTREABĂ. 
Primim tot mat multe scrisori, 
telefoane șl solicitări în audiențe 
de la navetiștii din zona Orăș-

tlci. Consemnăm semnalul re
cepționat de la dl Gelu Chirie, 
din Vaidei, nr. 295: „Din luna 
decembrie, a anului trecut, în 
satele Plșchtnți, Valdel etc, n-a 
călcat roată de autobuz. Navetiș
tii, elevii, circulă in condiții gre
le. Dar dacă ai un bolnav in 
casă ? Ce te faci ? Cu ce-l 
transporți la doctor ? Dacă noi ne 
achităm abonamentele, plătim 
biletele, de ce nu sintem serviți 
omenește ?! N-ar fl firasc și 
normal ?" Aveți dreptate ! Cre
dem că S.C. „Orăștletrans" SA. 
va găsi... răspunsuri. (Gh.I.N.).

G INT1LNIRE. Azi, stmbătă, 
15 februarie a.c., ora 17, la Casa 
de Cultură din Deva, are loc o 
întilnire cu dl Nlcolae Manolescu, 
președintele Partidului Alianței 
Civice. fN.T.)

S cmștviu. i’ciiirii 
ittiorttiarca opiniei publice, 
s-a dat publicității o sta
tistică privind numărul a- 
proximatlv al victimelor 
războiului sovielo — ..fgau 
(1979—1989), cu specificarea 
apartenenței naționale.

Din totalul de 13 800 de 
militari sovietici uciși (plus 
50 de mii răniți, 7 000 in
valizi), numărul pierderi
lor umane se prezintă ast
fel : 6 788 ruși, 2 378 ucrai
neni, 1 066 uzbeci. 613 belo- 
ruși, 195 azeri, 191 moldo
veni, 57 lituanieni, 23 le
toni, 15 estoni și 7 evrei. 
Raportați la numărul popu
lației din republicile din 
care au făcut parte mili
tarii sovietici căzuți în 
Afganistan, se consideră că 
numărul celor originari din 
Moldova, dispăruți în Asia 
Centrală, este foarte mare.

■ ( IUȘINÂU. La Con
siliul Național al Unirii, 
continuă să adere colecti
ve de oameni din cele mai 
diverse domenii de activi
tate. într-o telegramă di
fuzată recent, și-au expri
mat adeziunea totală față 
de această organizație foș
tii doctoranzi, stagiari șl 
studenți de la in-tiliitclc 
de invățămint superior din 
Moscova și Sankt—Peter
sburg. precum și membrii 
catedrei de filologie fran
ceză din cadrul Universi
tății de Stat din Moldova. 
De asemenea, intr-o decla
rație semnată de medicii 
clinicii de ftiziopneumolo- 
gic din Chișinău și de lu
crătorii staționarului me
dical Burlești, se asigură 
întregul sprijin față de 
activitatea acestui consiliu, 
„in numele adevărului is
toric, în numele prospe- 
rării poporului român re
întregit".

■ PARIS. Viitoarea reu
niune a miniștrilor de fi
nanțe din principalele șapte 
țări occidentale industriali
zate (S.U.A., Japonia, Ger
mania. Franța, Marea Bri
tanic, Canada și Italia) va 
avea loc la 26 aprilie, la 
Washington, a anunțat, la 
Paris, ministrul francez al 
economici și finanțelor, 
Pierre Beregovoy.

■ MOSCOVA. Adînci- 
rea procesului de dezarma
re va constitui una dintre 
temele esențiale abordate 
do secretarul american de 
stat, James Baker, și con
ducerea rusă, la apropia
tele convorbiri de la Mos
cova, a declarat la o con
ferință de presă purtăto
rul de cuvînt al Ministeru
lui rus de Externe, Vitali 
Ciurkin. Oaspetele țjmeri- 
car», a precizat el, va vizi
ta Moseeva in zilele de 
17 ți 18 februarie.

■ HELSINKI. Oficiali
tățile estoniene de resort 
au dejucat o tentativă de 
a introduce, prin contraban
dă, arme din Rusia în Fin
landa, informează agenția 
Associated Press. In acest 
sens, se menționează că 
vameși din capitala esto
niană, Tallin, au confiscat 
500 de cutii cuprinzînd pis
tolete tip Makarov, do 9 
mm. Asemenea arme — 
scrie publicația „lila — 
Sanomal*, citată de Asso
ciated Press, se află în do
tarea armatei rusești, pre
cum șl a ofițerilor de po
liție ruși.

FAXi
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Gravele probleme cu care 
ne confruntăm cu toții în 
domeniul alimentației își 
au rădăcinile în declinul 
rapid și sigur al agricul
turii. Propunîndu-și să a- 
mclioreze cit de cît situa
ția asigurării hranei din 
producție internă, actualul 
Guvern și-a îndreptat o- 
chii. e bine și acum în al 
12-lea ceas, spre acest sec
tor productiv pe seama că
ruia s-a făcut industriali
zarea, s-au plătit multe 
datorii externe și am ieșit 
din mari necazuri.

Cu totul altfel ar fi 
stat acum lucrurile și am 
fi avut mai multă liniște 
dacă tărimul disputelor de 
tot felul s-ar fi mutat spre 
agricultură, spre soluționa
rea concretă a probleme
lor privind stabilirea pro
prietății. întărirea reală a 
gospodăriei țărănești, asi
gurarea abundenței de pro
duse pe piață, accesibili
tatea prețurilor, stabilita
tea producției în raport de 
cerere șl ofertă. Cum ase
menea aspecte au fost ig
norate. ne trezim acum. în 
prag de primăvară, că nu 
sînt făcute din toamna tre
cută o serie de lucrări de
cisive pentru producția a- 
gricolă, fiind pusă în pe
ricol asigurarea hranei în 
acest an. inclusiv cu ce
reale șl alte produse ce

Guvernul hotărăște. 
Cine înfăptuiește ?

altădată erau în excedent 
față de cerințele proprii. 
Vestea potrivit căreia se 
intenționează ca în 1992 
unele porturi românești să 
redevină burse pentru ce
reale ne bucură, dar nu ne 
încălzește cu nimic avînd 
în vedere sărăcia lucie ce 
ne bîntuie. precum și fap
tul că, datorită neputinței 
de a ne mișca în ritm cu 
vremea și cu cerințele el, 
batem pasul pe loc la ară
turi, fertilizări și alte lu
crări.

Pentru a repara ce se- 
mai poate, recent Guver
nul a adoptat Ilotărîrea nr. 
54, prin care se stabilesc 
măsuri de excepție, la o 
situație de excepție, pri
vind probleme de securi
tate națională — cum le-a 
denumit primul ministru 
— ce vizează intensificarea 
lucrărilor agricole șl apli
carea Legii fondului fun
ciar. în acest context, spe
cialiștilor agricoli, prefec
ților, primăriilor și altor 
organe cu atribuții ce au 
tangență cu agricultura

le-au fost lărgite compe
tențele și li s-au dat răs
punderi speciale legate de 
realizarea volumului marc 
de lucrări din această pri
măvară. Urgența urgențe
lor o reprezintă eliberarea 
terenurilor de coceni, ope
rațiune ce se putea face 
și pe timpul iernii, nu ne
apărat cu mijloace mecani
ce. Din datele prezentate 
de dl ing. loan Dărăbanț, 
directorul Direcției gene
rale județene pentru agri
cultură și alimentație, am 
reținut că în județul nos
tru mai trebuie eliberate 
de coceni circa 6 000 ha, 
iar suprafețele ce se vor 
însămînța, dar nu sînt 
încă în totalitate arate. în
sumează peste 30 000 ha. 
Să nu mai amintim că 
multe semne de întrebare 
le ridică fertilizarea fazla- 
lă a culturilor însămînțate 
în toamnă, aplicarea în
grășămintelor organice, a- 
sigurarea semințelor In 
structura de culturi pentru

care optează producătorii 
agricoli.

Ca să devină operantă, 
hotărîrea amintită stabi
lește, pe lingă răspunderi 
referitoare la modul de 
decontare a lucrărilor, a- 
sigurarca combustibilului 
la nivelul necesarului pen
tru fiecare unitate „Agro- 
mec", a îngrășămintelor și 
pesticidelor. termene con
crete de îndeplinire a u- 
nor acțiuni. între acestea, 
se prevede ca pînă la 15 
martie a.c. comisiile jude
țene și locale de împroprie
tărire să încheie punerea 
în posesie. Avem însă nu
meroase sesizări ce denotă 
că în multe localități ale 
județului nu s-au prea 
mișcat lucrurile din loc, 
nefăcîndu-se nici un fel 
de măsurare a suprafețelor 
ce revin proprietarilor. în 
scopul de a asigura un ritm 
cît de cît rezonabil, se 
prevede ca regimul de lu
cru în agricultură să fie 
prelungit, inclusiv în zile
le de sîmbăta și duminica.

Deci, Guvernul a hotărît 
și s-a ușurat de-o grijă. 
Esențial este, și asta rămî- 
ne de văzut, cine, cum și 
cînd va înfăptui ce s-a ho- 
tărit, de aceasta depinzînd 
dacă vom scăpa sau nu de 
obsesia permanentă a foa
mei.

NICOLAE TlRCOB

Un spital cu nume de simbol
Pentru spitalul din Baia 

de Criș, anul 1992 arc o 
semnificație aparte — 120 
de ani de existență. Dar 
dincolo de această cifră 
respectabilă, dacă răsfoim 
filele istorici, vom afla că 
aici și-a găsit alinarea A- 
vram Iancu înainte de a 
trece in eternitate. Aici 
am văzut lucruri deosebite 
în construcție, pe care pu
ține spitale din mediul 
rural le pot afișa. Că nu 
a fost ușor, că nu va fi. 
este adevărat. Dialogul pe 
care l-am avut cu dl Con
stantin Blejan, directorul 
spitalului, este mai mult 
decît elocvent.

— Die doctor, din toam
na anului trecut, spitalul 
a devenit unitate indepen
dentă. Ce prc-.upunc acest 
lucru ?

— în primul rind pre
supune să nu depinzi de 
altcineva tot timpul, să 
cerșești să ți se dea ceva 
la care spitalul are dreptul, 
în al doilea rînd, fiind 
autonomi, avem bugetul 
nostru, mic cum este, din 
care putem face lucruri 
necesare pentru spital.

— Care sînt problemele 
cu privire la aproviziona
rea cu medicamente ?

— Situația este identică 
în toate unitățile sanitare, 
adică o lipsă cronică de 
medicamente. Dar în ulti
mii doi ani am primit des
tui de multe medicamente 
din străinătate care au 
suplinit producția internă. 
Aprovizionarea cu materia
le sanitare și de uz gos
podăresc a fost o proble
mă, cît am fost secție ex
terioară a Spitalului Brad. 
Dar acum lucrurile s-au 
schimbat in bine, de cînd 
avem bugetul nostru. Avem 
încă unele lipsuri de ma
teriale dezinfectante. se
ringi cu unică folosință 
etc.

— Au fost unele discu
ții privind ajutoarele pri
mite pentru spitalul din 
comună. De unde credeți 
că s-a ajuns la această si
tuație ?

— z\m primit multe aju
toare. care s-au inventa
riat și au trecut in patri
moniul spitalului. A fost 
o situație neplăcută, flinrl 
cunoscută de toată lumea, 
în comuna Baia de Criș 
au fost aduse ajutoare de 
către belgieni strict pentru 
spitalul din localitate. Dar 
din cauză că în conduce
rea primăriei locale și in-
*•*•*•*• • • • •

tre factorii care au contri
buit la împărțirea acestor 
materiale au fost persoane 
care au ținut seama de 
interese personale, unele 
din aceste materiale au 
fost îndreptate către Spi
talul din Brad, ceea ce a 
fost de neînțeles pentru 
toată lumea. Ba, mai mult, 
există o ladă frigorifică 
care stă de 3—4 luni în 
primărie. Am făcut o a- 
dresă în acest sens, deoa
rece avem utilajele frigo
rifice defecte, însă fără 
vreun rezultat pînă în pre
zent.

— Ce Intenționați în 
perspectivă ?

— Să recuperăm cît pu
tem din ce nu s-a făcut în 
ultimii ani. Există un me
moriu la minister în care 
am solicitat aprobarea pen
tru construirea unui cen
tru de diagnostic și trata
ment pe lîngă spital, cu 
rol de dispensar (policli
nică). Nc-am propus să 
facem un laborator de in
vestigații modern șl un 
serviciu de radiologie. In
clusiv ecografic, care să 
fie în folosul bolnavilor.

CORNEL POENAR
*•*•*•*•*•*•*

..ECOURI 
ZĂRĂNDENE"

Cenaclul literar «Ecouri 
zărăndene” de pe lingă Că
minul cultural Baia de 
Criș, poate singurul, la a- 
ceastă oră în mediul rural, 
și alături de cîteva, ce le 
poți număra pe degetele 
unei mîini, din mediul ur
ban a -tipărit” de curînd 
(trasă la gheștender — n.n.) 
o .foaie volantă” — nume 
nepotrivit bineînțeles, pen
tru o încercare de revistă 
proprie. Un lucru merito
riu In care aflăm în „Cu- 
vînt înainte" o caldă ple
doarie pentru frumusețea 
spiritualității umane, pen
tru cei care încearcă ge
nerosul și magnificul act 
al creației, asociat tinereții 
timpului. Debutul multora 
dintre membrii cenaclului 
«Ecouri zărăndene" se află, 
de asemenea, aici, însoțit 
de încurajările profesoru
lui Llviu Lucaciu.

Sub genericul — O cu
legere, un adevăr — întîl- 
nim un citat din Mircea E- 
liadc: -Răcind parte, tru
pește și spiritualicește, din 
Europa, mal putem fi sa
crificați fără ca sacrificiul 
nostru să nu primejduias
că însăși existenta și in
tegritatea spirituală a Eu
ropei ?". Sînt reproduse 
apoi versurile unor crea
tori. debutul Almei Stăn- 
culescu șl un panseu al 
preotului Gheorghc Stan 
— „Ascultarea de Dumne
zeu”. (M.B.)
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(Urmare din pag. 1)

tn parte — guvernului 
Stolojan, multă lume a 
privit cu infinită speran
ță tn ochii limpezi, de 
culoarea oțelului de To
ledo ai proaspătului pre
mier, si-sl zicea că de-a- 
cum acest om liber de 
orice -ghiulea’ politică 
va face și va drege, ast
fel că tn sase luni vom 
realiza ce alții 
ani... Speranțele 
să fie împlinite 
tn ciuda a toți 

noul sef (de guvern) finan- 
țlst a decretat unifica
rea cursurilor valutare — 
șl se părea că va merge 
voinicește, reallztnd mult 
doritul demaraj economic.

SI nt’inei a omit acea

In sase 
păreau 
atunci, 

fi toate,

hotărire 763, care a decre
tat că orice valută intră 
in fără se schimbă obli
gatoriu in Ici. Atunci am 
înțeles că de fapt, con
vertibilitatea internă ți 
limitată a Icului înseam
nă că dolarii sînt con
vertibili in lei tn mod o- 
bligatorlu, o dată ce au 
intrat In tară, avtnd de a 
face cu o convertibilitate 
obligatorie șl tn sens u- 
nic: dolari pa lei. Reac
ția pieței este rapidă; 
dacă pe vremea lui Ro
man, cursul dolarului a- 
vea o tendință (chiar da
că foarte lentă) de cobo- 
rîre. de la 300 spre 250 
leifdolar, acum raportul 
de schimbare se apropie 
de 400 lel/dolar si acesla-l 
doar începutul ' In a-

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„IIERBA** S.A. DEVA 

ANUNȚA
Organizarea in data dc 24 februarie 1992, orele 9, 

a unei
LICITAȚII

privind închirierea spațiilor de depozitare (garaj și 
birouri) dc la sediul societății situate in Deva, sir. 
Aurel Vlaicu nr. 25. . . . _ . i

Dc asemenea, vinde prin licitație publica, in ' 
aceeași zi, magazia șopron din pășunea Dumbrava | 
Bcriu a fermei dc pajiști dii» Bcriu, (1 H)

FIRMA OGIS COM. S.R.L.

cu sediul în Deva, cartier Mărățti, bloc 5, ap. 22 
(aleea din spatele Melalchim S.A).

Vinde agenților economici i
■ țigări import;

. ■ băuturi import;
■ cafea ness )
■ alte produse alimentare ți nealimentare. 
Prețuri toarte accesibile !
Se asigură servicii în legătură cu vînzarea. 
Informații la telefon 18660.
Orarul de funcționare, zilnic între orele 

9—16,30. (48)

ÎN ATENȚIA TUTUROR AGENȚILOR 
ECONOMICI INTERESAȚI

S. C. SELECT S.R.L. ALBA IULIA 
Anunță

Deschiderea unui depozit en gros, unde 
pune la dispoziția societăților comerciale de 
stat și particulare :

• încălțăminte • confecții • casete înre
gistrate • pixuri • brichete 9 dulciuri 9 
băuturi • citrice • cafea ness 9 diverse arti
cole electronice etc..

Ia prețuri foarte avantajoase.
Informații suplimentare la tclefcn 968/ 

26606, între orele 8,30—18. (134)
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FIRMELE „CORATRANS“ S.A. DEVA ȘI 
„AUTOTRANS" CALATORI FILARET S.A.

BUCUREȘTI

VA PROPUN
Să călătoriți în condiții ideale (rapiditate, 

confort, aer condiționat, preț convenabil), cu 
autocare IKARUS, pe noul traseu deservit:

DEVA — SIBIU — RM. VÎLCEA — PI
TEȘTI — BUCUREȘTI (Gara de Nord)

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

Autocarele noastre pleacă simultan din 
Deva și București, Ia orele 21, și ajung Ia des- 
tinațio a doua zi dimineața la orele

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

CU NOI ESTE CEL MAI BINE 1

7,29. 
la Auto-

*

(i

AW.

ceasta măsură șl tn toate 
care au urmat, s-a uitat 
o lecție da bază a trecu
tului apropiat: „tot ce 
este obligatoriu este odios, 
tot ce este interzis este 
atrăgător!’, In urma a- 
cestet acțiuni de „vfnătoa- 
re de valută", din cele 
circa 800 milioane de do
lari, sperați, au intrat In 
plasa erecutivului doar 
puțin mal mult de 200 
milioane.

Măsura a speriat pe toți 
cei care se orientează 
spre export, aceștia gă
sind un perfect debușeu 
pe plata internă, care, 
dtstinafndu-se prin goli-

clunea el, absoarbe to
tul. Astfel s-a mol fnttr- 
zlat momentul In care ba
lanța comercială a țării 
să poată fi declarată echi
librată. tu aceste condiții 
acțtunea de vlnătoare a 
valutei de către executiv 
a culminat cu tntilnirca 
dlui ministru Fota cu a- 
genții economici, din ziua 
de 3 februarie *92, cînd, 
după ce domnia sa a a- 
nunțat că In cursul lu
nii ianuarie a scăzut dras
tic exportul — deci șl In
trarea dc valută —, a cri
ticat agenții economiei 
care nu au depus destu
le diligente în acest sein,

precum fi intru umplerea 
galantarelor cu marfă. 
Defi RTV nu a făcut alte 
precizări, ar fi interesant 
de aflat elfi agcnțl eco
nomici au făcut 
In urma 
adresate 
nistru / 
(proaste) 
păcat că un guvern fără 
obligații și datorii publi
ce, deci liber, nu arc con
secvența necesară pentru 
a duce plnă la capăt niș
te măsuri de reformă. Se 
uită, din nou, că la baza 
economiei deschise — stă 
libertatea dc 
de o parte, 
încadrării fn 
altă parte.

Controlul
• ale să-l organizăm (garda

tnfarct 
criticilor severe 
de către dl ml- 
Lasînd glumele 
la o parte, este

acțiune, pe 
șl controlul 
legi, pa de

sbitem pe

financiară; I.T.F.S.; Co
misia pentru prețuri; Di
recția finanțe publice; 
Corpurile de control de 
la prefectură șl primării; 
Poliția economică!). Se 
pare că se încearcă ți „or
ganizarea" libertății care 
Insă tn urma acțiunii de 
organizare — va primi de
numirea de .dirijism", 
„conducere superioară’ 
sau chiar „centralism de
mocratic".

Acum, că ne aflăm in
tro două ture de alegeri, 
rSmln.a de văzut dacă, tn 
sffrsit, ne vom lăsa de 
dansat „tanao-ul de 
mult" si vom începe, 
sfîrșit, să lucrăm cu com
petență, seriozitate și pri
cepere, de jos și pînă 
sus, sus-sus da tot I

de- 
tn
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Si MB A' 
15 FEBRE

PROGI^

9.00 Bună di 
10,00 Actualit
10.10 întimpll 

călimar: 
fermeca

10,50 Viața sp
11.35 Ora dc i
12.30 7 X 7.

Evcnimc 
interne ; 
săptămîi 

13,00 Jocurile 
^"•impici 
dc iarnă 
Schi 

11,00 Actualit
14.10 Tcle-chi 
15,55 Rugby :

Franța - 
Anglia

17.30 Itinerari
Drumul 
(16) 

18,00 Mapamo
18.30 Jocurile

Olimpici 
dc iarnă 

19,00 M 'dii
19.15 ' enci

- * <20,00 Actuan,:
20.35 Film ser 

„Caracal 
Ep. 4

22.20 Varietăț 
muzicale 
internați

22.45 Actualiti 
23,00 Jocurile

Olimpici 
dc iarnă 
Patinaj i 

2», 00 Film ari 
«Ultimul 
(Anglia, 

1,40 Jocurile
Olimpici 
dc iarnă

DUMINI
10 FEBRU

• PROGRAM

dii
9.30 Iî abă

pentru c<
10.20 Ulm seri 

pentru o 
„Arabcll

10,50 Actualiti 
11,00 Lumină 

lumină 
12,00 Viața sa 
13,00 Jocurile

Olimpice 
dc iarnă 
Schi 

li,00 Actualiti
11.10 Atlas
11.30 Jocurile

Olimpice 
dc iarnă. 
Sărituri

15.30 Vidcoma
17.30 Silință și 

imaginaț
18,00 Convorbi 

dc dumii
18.30 Jocurile

Olimpice 
de iarnă. 

19,00 Film seri 
„DALLA 
Ep. 102 

20,00 Actualită 
20,35 Film arti 

„Un corn 
delicat" 
(Franța,

22.20 Studioul 
șlagărclo

22.15 ActVditil 
23,00 Jocurile

Olimpice 
dc iarnă

23.45 Maeștrii. 
0,30 Jocurile

Olimpice 
de iarnă
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CU ELIAS CANETTI
premiul Nobel pentru literatură — 1Q81
• uCei'.i ce ai imaginat, cu groază, se dovedește 

mai tirziu a fi adevărul pur și simplu".
• „Cit de ușor se spune : a te găsi pc tine însuți ! 

Si cum tc mai sperii atunci cind se intimplă cu 
adevărat !“.

• -Sufletele marților se află in ceilalți, cei ră
mași, și aici ele mor treptat cu totul".

• .Asigurările silit in iubire un soi de prevestire 
a contrariului lor".

• „Cine nu crede în Dumnezeu ia asupră-și în
treaga vinovăție a lumii".

• .Fericirea înseamnă : să-ți pierzi cu cugetul 
împăcat unitatea, fiecare simțire venind, tăcind și 
plecind, și fiecare parte a trupului ciulind urechile 
pentru sine".

Selecție de ILIE LEAHU

I*
I«
I
I*
I«
I

Trăim intr-o lume a sur
prizelor unele benefice al
tele nu, care mai de care 
mai uimitoare. Pe lingă cer
cetările întreprinse în fizi
ca cuantică (spațiul și tim
pul au 3—4 dimensiuni în 
diferite părți ale Universu
lui etc.), cercetările între
prinse in domeniul para
normalului aduc noi dezvă
luiri privind sufletul omu
lui atit In viață cit și după 
moartea lui. Oamenii înzes
trați cu al 7-lea simț (sim
țul percepției ertrasenzo- 
riale, ~u ajutorul căruia pot 
realiza un dialog cu sufle
tele marților) acționează 
ca receptori — asemenea 
aparatelor de radio sau de 
televiziune — capabile să 
simtă și să traducă mesa
jele spiritelor morților, ca 
;l alte mesaje de interes 
pentru noi. Unii dintre a- 
cesti oameni (din cei în
zestrați cu cel de al 7-lea 
simț) susțin că spiritele 
morților nu dispar imediat 
după rpsiarte de pe pămint,

ci umblă prin jurul nostru 
timp de cițiva ani, mani- 
festindu-se fie in bine, fie 
stciitOr, fie în rău, ma
nifestări ce sint adresate 
unor cunoscuțl, dar mal 
ales rudelor apropiate (soț, 
soție, copii etc.). Am auzit

Spiritele morților 
umblă printre noi ?

pe mulți oameni spunînd 
că uneori aud cum le sună 
soneria de la ușa de intra
re in casă, cum sint 
strigați, din spate, cu nu
mele mic, de alintare, că 
aud pași cunoscuți prin 
casă etc. Deschlzînd usa 
de la Intrare in casă, in- 
torclnd capul spre cel ce 
l-a strigat, indreptind pri
virea spre locul unde au 
auzit pașii In casă, ace.fi 
oameni nu au văzut pe ni
meni. Alți oameni aud, 
uneori, sunete ciudate : tic- 
tac-uri de ceas In pereți,

HĂȚIȘURI

1. Orizontal: 1) Cavtele Închinate
Domnului (•<); 2) Cuceritor nrrllslmul.it 
al Inimilor slabe ; 3) Deposedări neregu-
lamentarc 4) Cunoscută după strîngcrea 
de mină — Subtilizat cu finețe ; 5) Mul
țimea figurilor asemenea — Tot de-al 
nostru — Sute de metri (abr.); 6) întU-
nit pc toate drumurile — Frumusețea bas
melor noastre ; 7) Treceri prin mijloc 1 — 
Prins cu altcineva (pl.); 8) Formulare lip 
pentru concluzii — Aflați în detașare | 
9) Purtată pe la judecăți — Spus la în
chinare ; 10) Judecată In lipsă.

VERTICAL : 1) înregistrări la fața lo
cului ; 2) Cu conținut obiectiv ; 3) For
mație completă la un anume joc — Groa
să de un țol ; 4) Pus la treabă priete
nește — Tip de mutare forțată; 5) Tre
mură într-un fel anume; fl) Stagiuni 
desfășurate cu program non-stop — Indi
cator pozițional fără echivoc — Intrare în 
normal I ; 7) Tocit in cimpul muncii — Tip 
de așezare la înălțime ; 8) Neam dc ciz
mă — Sălbăticia înfricoșătoare u pădu

• — Aș vrea să cumpăr 
un cadou pentru logodnica 
mea. Ați putea să-mi dați 
un sfat ?

— E tinără ?
— Nu tocmai.
— E drăguță ?
— Nu prea.
— E frumoasă ?

I 
I

— Nimic extraordinar
— Instruită ?
— Puțin.
— Dar măcar e bogată ?
— Nu e.
— Atunci vă dau un sfat. 

Cumpărați cadoul pentru 
altcineva...

O
• — De ce s-a căsăto

rit atit de tirziu fiul dum
neavoastră ?

— A vrut să aibă mai 
intii un venit sigur.

— Și acum îl are ?
— Da. A ieșit la pensie.

Culese de ILIE LEAIIU

rozătură de șoarcc sub po
dea. mobilă care pocnește 
ctc. La mobilă, motivează 
unii, lemnul se contractă 
in răcoarea nopții, iar ziua, 
prin dilatare, pocnește. E- 
rlstă explicații, mal puțin 
plauzibile, și pentru cele
lalte fenomene enumerate 
mai sus. Se pune urmă
toarea întrebare: să fie 
toate aceste Jenomene sim
ple halucinații auditive, vi
zuale, tactile ? Nu răspund 
o parte din cei ce fac in
cursiuni în paranormal. Spi
ritism, telepatie ? Nu. Exis
tă o lume paralelă cu a 
noastră ? Probabil In con
cluzie, momentan nu xc 
poate da un răspuns corect 
la întrebarea din titlu. Vii
torul ne va aduce noi dez
văluiri privind tainele ma
teriei (transmutarea instan
tanee a obiectelor dintr-un 
loc in altul etc.) și ale su
fletului (dacă există sau 
nu reincarnarea sufletului 
ele.).

IONEL MANOIU

rii ; 9) Compartiment al inimii — Sm'cină 
dc serviciu in regie ; 10) Prezintă exer
ciții la proba de simplu.

VASILE MOI.ODFȚ

DEZLEGARE \ CAREULUI 
„SILEPSE", 

APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SÎMBAtA TRECCtA:

1) NEPIERITOR 2) ETAC— I RINA ; 
3) RĂCIT — ÎNOT ; 4) APT — RATARI; 
5) DE — MAG AR — F ; ti) D — CARAT 
— CI ; 7) AMIRAL — TOC; 8) TATI — 
EBOȘA ; 9) OPERA — ACAR ; 10) RE
TIPĂRIRE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției :
ALB : Rol, D£5, N f7 ;
NEGRU: R h 4, Nil. p : g5 și h 7.

SOLUȚIA PROBLEMEI DE
SIMBATA

1. Ne6f
5. D d 8 mat
i. i » . N e 2

TRECUTĂ:
2. N d 7 mol
I. ... Te7
a. D li 8 mat

UTtlfVHW
LUNI. 17 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
• 13,00 Jocurile Olimpice dc iarnă. 

Schi alpin • 15,15 Calendarul zilei • 
15,25 Avanpremiera săptâmînii • 15,45 
Copiii noștri — viitori muzicieni • 16,10 
( heia succesului. Cum sc începe o afacere 
in România ? • 16.30 Muzica pentru toți
• 17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea în
limba maghiară • 18,30 Jocurile Olimpice 
de iarnă • 19,00 Tezaur • 19,30 Desene 
animate. -Alice in Țara Minunilor" • 
20,00 Actualități * Sport • 20,35 Teatru 
Tv. Restituiri — I.L. Caragiale. „Conu’ 
Leonida față cu rc.acțiunca" • 21,15 Micro- 
rccital. Mireille Mathieu și Sacha Distcl
• 21,30 Cronica Parlamentului * Actuali
tăți • 22,00 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Patinaj artistic • 21,00 Confluențe • 0,30 
Jocurile Olimpice dc iarnă.

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

mate. „Aventurierii spațiului" • 16,10
Tradiții • 18,10 Veniți cu noi pe pro
gramul doi I • 19,10 VVorldnct USIA •
19,30 Magazin auto-moto • 20,00 Concertul 
orchestrei dc cameră „Clasic 20“ • 20,25 
Jocurile Olimpice de iarnă. Patinaj ar
tistic • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC 
World Service. Telejurnal în limba en
gleză.

MARȚI, 18 FEBRUARIE

P R O GR A MUL I
• 10,00 Actualități • 10,30 TV 5 Europe

‘ Super Channel • 12,10 Ora dc muzică • 
13,00 Interferențe • 13,20 Tineri inter
pret! dc muzică populară • 14,00 Actua
lități • 11,20 Intermezzo muzical • 11,35 
Tradiții... • 14,55 Jocurile Olimpice dc 
iarnă ‘ Schi alpin • 16,30 Preuniversila- 
ria. Admiterea in liceu — 1992 • 17,00
Actualități « 17,05 Conviețuiri • 17,30
Muzica pentru toți • 17,15 Salut, prieteni!
• 18,30 Jocurile Olimpice dc iarnă • 19,00 
Cultura în lume • 19,30 Desene animate
• 20,00 Actualități • 20,35 Studioul eco
nomic • 21,00 Tclecincinatcca. „Detectiv 
fără voie" (SUA, 1911) • 22,15 Universul 
cunoașterii • 23,15 Cronica Parlamentu
lui * Actualități • 23,15 Jocurile Olimpi
ce <le iarnă • Hochei.

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

mate • 16,10 I ilm serial. „Marc și So
phie". înregistrare CIT. Ep. 2 • 17,10 Bi
juterii muzicale * G. Encscu «17,55 Jocu
rile Olimpice de iarnă * Hochei • 20,30 
Studioul dc literatură • 21,30 TVE Inter- 
nacional * Telejurnal în limba spaniolă
• 22,00 Jocurile Olimpice dc iarnă * Ho
chei • 23,15 TV .DEVA.

MIERCURI, 19 FEBR1 ARIE

PROGRAMUL I
• 10,110 Actualități • 10,30 I ilm serial.

„Glasul inimii". Ultimul episod • 11,30
VVorldnct USIA * Super Channel • 12,10 
Ora dc muzică • 13,00 Vîrsta a treia •
13.20 Mondo-muzica • 11,00 Actualități •
11.20 Civilizația montană • 11,Î0 Sub 
cupola circului • 11,55 Jocurile Olimpice 
de iarnă * Schi alpin • 16,50 Tragerea 
Pronoexpres • 17,00 Actualități • 17,05 
Forum • 17,35 Tele-discul muzicii popu
lare • 18,00 Reflector • 18,30 Jocurile 
Olimpice de iarnă • 19,00 Patrimoniu •
19.30 Desene animate • 20,00 Actualități
• Sport • 21.05 Film serial. Joseph Bal- 
samo", Ep. 4 • 22,05 Microrecital Ho
ward Keel • 22,20 Exercițiu dc admirație
• 23,15 Cronica Parlamentului * Actua
lități • 23,45 Jocurile Olimpice dc iar
nă. Hochei • 1,00 închiderea programului.

PROGRAMUL II
• 15,50 Actualități • 16,00 Desene ani

mate • 16,25 Emisiunea în limba maghia
ră • 17,55 Jocurile Olimpice dc lamă. 
Ilochei • 20,30 Dialog cu edilii Capitalei
• 21,00 Studioul muzicii contemporane •
21.30 TVE Intcrnacional * Telejurnal Sil 
limba spaniolă • 22,00 Jocurile Olimpice 
de iarnă * Hochei,

JOI, 20 I EBRU VRIE

PROGRAMUL I
• 10.00 Actualități • 10,20 Calendarul 

zilei « 10,30 Worldnct USIA * Super Chan
nel • 12,10 Orn dc muzică • 13,00 Oameni 
do lingă noi • 13,20 Jazz-mngazin • 14,00 
Actualități • 14,20 Prcunivcrsilaria • 
11,55 Jocurile Olimpici? dc iarnă * Schi 
alpin « 16,30 15, 16, 17, 18 • 17,00 Micro- 

rccial. Ricky Nelson • 17,15 V irstcle peli
culei • 17,50 Pro Patria • 18,30 Jocurile 
Olimpice de iarnă • 19,00 Reporter '92
• 19,30 Desene animate • 20,00 Actualități
• 20,35 Sport • 20,45 Studioul economic ■
21.10 Film serial. „DALLAS". Ep. 103 •
22,05 Reflecții rutiere • 22,20 Recital :
Nathalie Cole • 22,35 Televiziunea vă 
ascultă ! • 23,05 Cronica Parlamentului * 
Actualități • 23,35 Gong ! • 0,05 Pro
inusica * Memento enescian • 0,30 Jocu
rile Olimpice de iaină. Rezumatul zilei.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate • 16,35 Motor I • 17,05 Emisiunea 
in limba germană • 18,00 Concertul Or
chestrei Naționale Radio • 20,00 Super 
Channel • 20,30 O viață pentru o idee
• 21,00 Serenada • 21.30 TVE Intcrna
cional * Telejurnal în limba spaniolă • 
22,00 TV 5 Europe * Telejurnal în limba 
engleză • 22,35 BBC World Service * 
Telejurnal >■> limba engleză.

VINERI, 21 FEBRUARIE

P R O G R A M U I, I

• 111,00 Actualități • 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 Film artistic. „Robii" (Anglia, 
1961) • 12,05 Super Channel • 13,00 Ora 
dc muzică « 11,00 Actualități • 11,20 Me
dicina pentru toți • 11,50 Bicentenar 
Rossini • 15,05 Prcunivcrsitaria • 15,30
Limba noastră • 16,00 Studioul muzicii 
ușoare « 16,25 Tragerea Loto • 16,35 Ac
tualități • 16,15 Emisiunea in limba ger
mană • 17,15 Simpozion. Timișoara, dra
gostea mea • 18,30 Jocurile Olimpice dc 
iarnă • 19,00 V ideo-ghid • 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități ★ Sport • 
20,35 Viața parlamentară • 21,00 Film se
rial. -Familia Chisholm". Ep. 2 • 22,00
Jocurile Olimpice dc iarnă * Patinaj ar
tistic • 1,00 Top 10.

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

mate « 16,10 Tradiții • 17.00 Pagini core
grafice • 17,50 Jocurile Olimpice dc iar
nă * Hochei • 20,30 Patinaj artistic • 
22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC! World 
Service.

SÎMBATA, 22 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața.., la Izvorul 
Mureșului ! (1) • 9,40 Actualități • 9,50 
Universal-șotron • 10,30 V iața spirituală
• 11,15 Jocurile Olimpice de iarnă * 
Bob • 12,30 Ora de muzică • 13,20 7 x 7. 
Evenimentele interne ale săptâmînii •
13.50 Actualități • 14,00 Desene animate * 
Robotcch (I) • 15,00 Jocurile Olimpice dc 
iarnă * Schi alpin * 15,55 Patinaj artistic. 
Gala laureaților • 18,30 Mapamond • 19.00 
Arena. Emisiune-concurs • 20,00 Actuali
tăți • 20,35 Tcleenciclopedia • 21,20 Film 
serial. „Caracatița". Ep. 5 • 22,55 Vedetă 
pentru o seară • 23,30 Actualități • 2.1,45 
Jocurile Olimpice de iarnă * Hochei • 
1.00 Film artistic. „Prea înfricoșat ca să 
poți țipa" (SUA. 1985).

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

16.10 Desene animate • 16,35 Conviețuiri
• 17,00 Film artistic. „Muzica interzisă !" 
(SUA. 1942) • 18,10 Video-clipuri • 18.30 
Jocurile Olimpice de iarnă • 19,00 Bicen
tenar Rossini • 21,30 TVE Intcrnacional
• Telejurnal în limba spaniolă • 22.00 Jo
curile Olimpice de iarnă * Hochei.

DUMINIC I, 23 1 EBRU VRIE

PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEV A • 8,30 Bună dimi
neața... la Izvorul Mureșului ! (II) ■ 9.30 
Abracadabra ! • 10,20 Film serial pentru 
copii.. „Arabella". Ep. 8 • 10,50 Actuali
tăți « 11,00 Lumină din lumină • 12.00
Viața satului • 13,00 Actualități • 13.10 
Atlas • 13,30 Dorul pc unde in-o dus 1
Melodii populare • 11,00 Desene animato. 
„llobotech" • 11,25 Studioul șlagărelor •
11.50 Actualități • 15,00 Jocurile Olim
pice dc iarnă * Hochei • 17,30 Știință șl 
imaginație • 18,00 Convorbiri dc dumini
că • 18,30 Film serial. „DALLAS". Ep. 101
• 19.20 Actualități • 19.50 Ceremonia do 
închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 
— ediția 1992. • 21.15 Film artistic. „Ja
ful" (Franța — Canada, 1985). Cu : Jean- 
l’aul Belmondo • 23,05 Actualități • 23,15 
Maeștrii teatrului românesc.

PROGRAMUL 11
• 16.00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate • 16,10 Conviețuiri e 17,10 Pop-club
• 17,30 Orașe șl civilizații • 18,00 Divertis
ment international • 18,30 Scară muzicală 
Tv • 21.00 Cîntecul inimii inele. Muzică 
populară • 21,30 TVE Intcrnacion.'il • ”.00 
TV 5 Europe • 22,35 BBC World Service. 
Telejurnal în limba engleză.
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AS \ <1? pi.itr.i pentru 
și l.iriu din Simc- 

, l.,i multi uni !".
(723)

• VlND video recorder 
Panorama, sigilat. Deva, 
informații telefon 119’33.

(612)
• VlND Dacia 1 300. an

fabricație 1980. stare buna. 
Informații comuna Pui. te
lefon 16:’., Ursulescu A f i
lon. (717)

• \ (ND televizor alb-
negru (integrate) și înscrie
re Dacia 1 300. Deva, te
lefon 11679. (589)

• VIND Trabant. Deva,
str Dorobanți, bloc 29 ap. 
16 (712)

• VlND freze universale,
stare excepțională Simcria, 
t ion I ■ (716)

• VlND 20 mp de par
chet de stejar, uscat de 7 
ani, calitatea I. Inform iții 
telefoane Deva 18635 sau 
Vețel 65186. (707)

• VlND teren 1400 mp,
perimetru construibil in 
Va»a de Jos. Relații la te
lefon 968/168-17. (615)
• VlND aut «turisme Mer-

redes 220. Fiat 131, VW 
Golf. toate pe motorină, 
plus Opel Kadet combi pe 
benzină. Hunedoara, tele
foane 17035 și 11351, după- 
amiază. (623)

• VlND set «gmenți
pentru Dai ia 1 HO. Deva, 
tcle’on 13527. (721)

• VlND o pereche junei, 
sat Dcjan. comuna Șoimuș, 
rtitndia Pogan Carolina.

(703)
• CUMP.U1 pianină. De

va. informații telefon 19005.
y (611)

0 CUMPĂR apartament 
sau garsoniera, eventual 
«etisid. conți i t de în hiric- 
re, ia preț avantajos. De
va, informații telefon 15255.

(699)
• CUMPĂR teren agri

col zona .Dsva. Vind În
scriere Dacia (ridicabilă 
imediat). Preiau contract 
apartament Deva, telefon 
18378 (730)

• VINI) motoretă Simp
son, cu piese. Deva, telefon 
17694 (732)

■ \ IND garsonieră. Re
lații «îmbăta și duminică, 
orele 12-17, la următoa
rea adresă : tulul Decebal 
(Ar! i Modei), bl. 5, sc. D, 
et. 4, ap 136. (738)

• VIND televizor color
Grundig, video recorder și 
Flat 1.3? Deva, telefon 
«5833. (725)

• VlND sufr.iger!e -LU- 
KOR*. pe valută, stare ex
cepțională. Deva, telefon 
22366. după orele 18 (728)

• CAT*. I-ăpugiu. briga
da Lăsău, anunță licitație 
oonstrucții zootehnice și u- 
tilaje, !n data de 25 februa
rie 1992, orele 11. I.ista se 
află afișată la sediul C.A.P. 
LAsău. (7-*9)

• VlND înscriere Dacia
«300. an 1981, ridicabilă 
Imediat. Orășlioara de Sus, 
telefon 158. (742)

• CUMPĂR casă mare,
ce) puțin 5—6 camere, lo
cuibilă imediat, curte, gră
dină. gaze. Plata In valută 
wau lei Hunedoara, telefon 
13147. (6960)

• VIND ca-, i In construc
ție (demisol, parter locui
bil). Hunedoara. Primăve
rii 75. (7963)

• SC. „INTERNATIO- 
NAL-MULTH’REST” vin
de, en gros, Cinzano și Mar
tini. Deva, telefon 231(18,

(800)
• VINI) înscriere Dacia

1300. in 1989 Deva, telefon 
2M?7. (802)

• VlND Dacia 1310 nouă 
■Și orgă cler Ironică ..Casio". 
Deva I leton 19191 (747)

• VIND Dacia I 310
break, nouă. Informații De
va, telefon 11.1 >4 (după i 
miază). (<>4)

• VlND casă Boz. Infor
mant Deva, Cuza Vodă, bl. 
D7. ap. 1» (653)

e PREDAU contract gar
sonieră ’sau apartament. 
Recompensă salută. Deva, 
telefon 13297. (805)

0 CAUT spațiu comer
cial pentru închiriat, două 
camere sau casă particula
ră. Deva ,16984. (640)

0 DEER spațiu în comu
na Dacia, în vederea pri
vatizării. Informații tele
fon Timișoara, 166537. (641)

e TlNAR angajat închi
riez urgent garsonieră (ea
rner.) mobilată). Deva, tele
fon 23101 . (724)

a C.AUT garsonieră, ofer 
recompensă. Hunedoara, te
lefon 21274. (7962)

0 PREIAU contract chi
rie de stat, pentru garso
nieră sau apartament 2—3 
camere în Orăștie sau De
va. Ofer recompensă. Te
lefon Orăștie, 47361. (746)

0 SCHIMB apartament 
2 camc-re, confort I, din 
Hunedoara, cu similar De
va. exclus Micro. Deva, te
lefon 25255. după orele 16.

(637)
0 SCHIMB casă, curte, 

dependințe, grădină Orăș
tie, cu similar Deva sau 
apartament cu garaj. Deva, 
telefon 21310. (734)

0 SCHIMB apartament 
proprietate Deva ,zona pie
ței, 3 camere, boxă, posi
bilitate construire garaj, 
parter, cu apartament 3 
camere, zonă centrală, etaj
1 sau II, Deva. Informații
telefon 21657, între orele 
17—21. (613)

0 SCHIMB casă, curte, 
din Hunedoara, cu similar 
Deva. Hunedoara, telefon 
21270. (722)

0 SCHIMB apartament
2 camere, proprietate, etaj
I, ultracentral Deva, cu 
similar Bucuroșii. Cores
pondență, căsuța poștală 4, 
Simcria. (797)

0 INSTRUCTOR particu
lar pregătesc conducători 
auto categoria Ii, curs în
treg sau la plata cu ora. 
Condiții avantajoase .Deva, 
telefon 21579. (720)

0 CU autorizația nr. 
5735, din II octombrie 1991, 
eliberată dc Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă activitatea indepen
dentă „DATASOETEC". re
prezentată prin Toma Ni- 
colac Marius, cu sediul în 
Deva, str. Libertății, bl. 
C 1, ap. 15, avind ca obiect 
dc activitate import-export 
comercializare produse in
dustriale. (739)

0 TRANSPORT, cu 
microbuz, persoane în 
Germania. Plecarea 
din Hunedoara : stm- 
bătă, 21 februarie 1992, 
ora 7 ; din Deva — ora 
8. Informații și înscri
eri — Hunedoara, tele
fon 957/18703. (651)

0 PIERDUT pașaport pe 
numele Erdos I.aclislau. Li
fer recompensă Deva, te
lefon 22593. (740)

0 PIERDUT legitimație 
de serviciu, eliberată do 
.Favior- Orăștie, pc nume
le Borza Marla Silvia. O 
declar nulă. (719)

0 PIERDUT certificat în
matriculare autoturisme
Ford 4—HD—5909, cu scria 
J, nr. 53601, din 15 august 
1991, pe numele Foilor Ale
xandru, eliberată dc In
spectoratul Județean de 
Poliție Hunedoara—Deva. 
11 declar nul. (735)

0 SC. MIRDIMPEX SRI. 
Dcvn angajează 2 șoferi 
prob sioniști, vechime 10 
ani, f im antecedente. Deva, 
telefon JI85C», iulie orele 
9—1” (798)

e S.C. COMTOUR 
I.OWF. SRL efectuează 
transporturi auto pe 
orice rută, capacitate 
3,5 tone, tarif negocia
bil. Informații Ia se
diul din Sintuhalm, 
nr. 1, telefon 21113.

(603)

0 SE împlinesc 6 luni 
de la trecerea în neființă 
a bunului nostru soț, tată, 
socru si bunic

IOAN FAi.ÂITARU 
(tata ON)

Parastasul de pomenire 
— duminică, 15 februarie, 
la biserica din Ludești. Nu 
te vom uita niciodată, Oa- 
rie dragă I (655)

1992, se împlinesc .șase săp- 
tămîni de la trecerea în 
neființă a bunului nostru 
soț, tată, socru și bunic

NICOI.AE LAZÂK, 
din Deva.

Parastasul de pomenire 
are loc sîmbătă, 15 februa
rie, la catedrala din Deva. 
Dumnezeu să te odihneas
că în pace ! Nu te vom 
uita niciodată ! Familia.

(534)

i PRECIZARE
Dl luliu Lepădătoni a sunat ieri, la redacție, și 

ne-a precizat că domnia-sa nu a candidat pentru func
ția de primar al comunei Totești pc lista Frontului 
Salvării Naționale, cl ca independent. Facem, deci, 
cuvenita rectificare.

De asemenea, facem precizarea că dl Paul Victor, 
primar al comunei Bulzești, este candidat al Mișcării 
Ecologiste din România (nu Independent cum din 
eroare a apărut).

X

0 CU lacrimi fier
binți și dor nestins, 
părinții anunță că, în 
data de 20 februarie 
1992, se împlinesc 4 
ani triști de cînd fii
ca noastră, 
ANGELICA STANTLĂ, 
ne-a părăsit la cei mai 
frumoși ani (15). Co
memorarea are loc în 
data de 16 februarie, 
la biserica din satul 
Mihăiești. Dumnezeu 
să-i odihnească în pa
ce sufletul ei bun !

(741)

0 CU adîncă durere, 
familia îndoliată, fiul 
Cornel, nora Teodora 
și nepoții anunță tre
cerea în neființă a 
mamei noastre, 

MARIA GROS
Inmormintarea are 

loc azi, 15 februarie, 
în satul Barbura. Dum
nezeu să te odihneas
că în pace 1 (727)

0 SE împlinesc 6 
săptămini de cînd ne-a 
părăsit, pentru totdea
una, scumpul nostru 
tată, socru și bunic, 
preot,
VALEU MUNTEAN, 

din Pricaz. Comemo
rarea va avea loc la 
data de 16 februarie 
1992, în biserica din 
Pricaz. Lacrimi și flori 
pe mormînti’l lui. O- 
dihnească-se în pace ! 
Familia. (633)

0 SOȚIA Marinela, 
fiica Ana-Maria, pă
rinții, sora, socrii și 
cumnatul anunță cu 
durere încetarea din 
viață a scumpului lor 

sing. MIHAI 
NICHIȚELEA 

la numai 33 de ani. 
Corpul se află depus 
la casa mortuară Deva, 
înhumarea are loc 
sîmbătă, 15 februarie 
1992, orele 13, la cimi
tirul Bejan. (745)

SOCIETATEA COMERCIAL A 
ORAȘTIETRANS S. A. 

Orăștie, str. Unirii, nr. 76 
Județul Hunedoara

Vinde, prin licitație . publică, următoarele 
categorii de mijloace de transport;

• autobuze;
• autocamioane de diferite tipuri, 

autodube TV7;
• autotractoare cu șa ;
• autobasculante de 16 tone ;
• remorci auto.
Licitațiile se vor ține la sediul societății, în 

următoarele zile :
— 20 martie 1992, orele 10 ;
— 25 martie 1992, orele 10 ;
—■ 3 aprilie 1992, orele 10 *,
— 10 aprilie 1992, orele 10 ;
— 17 aprilie 1992, orele 10 ;
— 24 aprilie 1992,a orele 10 ;
— 8 mai 1992, orele 10 ;
— 15 mai 1992, orele 10.
Informații la telefoanele 956/41195, 47055. 
încliiricm mijloace de transport marfă șo

ferilor titulari și altor solicilanți. (149)

V

0 PIOS omagiu la 
împlinirea a 6 săptă- 
mîni de cînd ne-a pă
răsit scumpa noastră 
fiică, în vîrstă de 4 
ani,

MARCELA 
COVATAKU.

Comemorarea are loc 
azi, 15 februarie, la 
biserica din Deva, str. 
Libertății, orele 9. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace I Pă
rinții. (731)

0 CU inimile îndu
rerate, rudele anunță 
că s-au scurs șase 
săptămini de la trece
rea în neființă a mult 
regretatului,

I.IVIU FLORIN 
GOLCEA.

Comemorarea azi, 19 
februarie 1992, orele 
15, la biserica ortodoxă 
Brad. Dumnezeu să-l 
ierte I (736)

0 UN gînd de aducere 
aminte, la Împlinirea a S 
săptămini de la decesul 
scumpei noastre nepoate,

MARCELA COVATARU
Fie-i țărîna ușoară I Fa

milia Pricop. (731)
e SE împlinesc 6 săptâ- 

mîni de la pierderea scum
pei noastre nepoate, în 
vîrstă de numai 4 ani,

MARCELA COVAtARU 
și sîntein alături dc pă
rinții veșnic ncmîngtiațl. 
Familia Botezatu. (731)

0 FAMILIA reamintește 
tuturor celor care l-nu cu
noscut că azi, 15 februarie

0 PĂRINȚII, sora 
Mihaela, nora, fiica 
Ana aduc la cunoș
tință, cu adîncă dure
re, trecerea în neființă 
a scumpului nostru 
fiu,

sing. MIHAI 
NICIHȚEI.EA, 

de 33 de ani. Corpul 
neînsuflețit se află de
pus la casa mortuară 
din Deva .Inmorminta
rea are loc sîmbătă, 
15 februarie 1992, ore
le 13. (726)

0 COLECTIVUL de 
la „Comat" Hunedoara 
este alături de colega 
lor, Nichițelea Mari
nela, la marea durere 
pricinuită de trecerea 
in neființă a soțului, 
MIIIAI NICHIȚELEA

Sincere condoleanțe 
familiei greu încercate. 

(733)

0 COLEGII din ca
drul Regionalei Gaz 
Metan Deva deplîng 
trecerea în eternitate 
a dragului lor coleg, 

sing. MIRAI 
NICHIȚELEA.

ți sînt alături de fa
milia greu lovită de 
această pierdere irepa
rabilă. (745)

• CONDUCĂTORII 
auto din cadrul Regio
nalei de Gaz Deva a- 
nunță, cu tristă dure
re, plecarea în eterni
tate a

sing. Mltlli 
NICHIȚELEA, 

la numai 33 ani. îi 
vom păstra vie amin
tirea. (743)

• VESA loan, Emi
lia și Răducii aduc un 
ultim omagiu celui mai 
bun prieten, dispărut 
prematur dintre ci 

sing. MIIIAI 
NICHIȚELEA,

,.l transmit condolean
țe familiei. (711)

.1/20/618/1991
( oul : 307050601 IJ.C, Deva

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ;
2 700 Devn, str. 4 Decembrie, 35, 

Județul Hunedoara 
Telefoane - 11275. 12157, «1269 

Telefon Tipografie; 25901 
Tax : 1R06I
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SOCIETATEA COMERCIALA 
TINO S.A. BRAȘOV

(eră
încălțăminte de sezon pentru copii, a- 
dolescenți și bărbați

prețuri avantajoase, în orice cantitate, 
unitățile dc stat cit și la cele particulare.

Informații suplimentare la telefon 66006, 
TJrașov. (148)

O
H

(
ații

la 
la

REMIT COMPANY
BUC UREȘTI

Vinde en-gros, la prețuri avantajoase :
■ dulciuri (biscuiți, napolitane, ciocolată, 

caramele, bomboane, sucuri naturale 
etc.) — peste 20 de sortimente ;

■ produse petroliere (ulei motor UNOCAL 
S.A.E. 10 W 30 ; PENZOIL 15W45; 
ulei transmisie) și lichid dc frînă.

I.a reprezentantul nostru din Deva, str. Li
liacului, bl. 20, sc. C, ct, I, apt. 23, se pot obține 
relații suplimentare (mostre, liste de prețuri 
etc.) și se pot depune precomcnzi pentru acu
mulatori auto (japonezi) și bujii auto.

Ui solicitare, executăm și transporturi. 
Telefoane : 956/22390, după orele 16.

(749)

l
\

!

(

f
ț

1992. \

I.P. II. DEVA S.A.
Execută prompt, în condiții deosebite de 

calitate și la un preț avantajos, proiecte pen
tru instalații interioare de utilizare, branșa
mente și roțele gaze naturale la imobile ai 
căror proprietari au obținut avizul D.G.N. Tg. 
Mureș, in baza II. G. 429/91. (146)

I

I
1

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DECEBAL" S.A.

cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr. 8
Organizează, în data dc 21 februarie 1222. 

orele 8, concurs pentru ocuparea postului de 
șef-secțic preluare șl îngrășare animale Hune
doara.

Se primesc la concurs solicitanți cu studii 
superioare zootehnice și 3 ani vechime sau 
studii medii zoovctcrînarc, 2—5 ani vechime, 
lmrbațl. (145)

ou im

_______

întreaga răspundere pentru conținutul 
nrlicolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

(TIPARUL;
. „Volldava" S.A.

Deva, sir. 22 Decembrie 257
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NICOI.AE

