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| In urmă cu un an fi 
ceva Biblioteca Județeană 
a primit o donație dc car
te din partea orașului 
Array, din franța, dc a- 
proape 2 000 dc volume. 
Toate aceste lucrări, ală
turi dc cele existente de
ja tn bibliotecă, în limba 
franceză, au fost prelu
crate și puse la dispoziția 
publicului în cadrul Sec
ției de artă. Acest fond 
oferă valoroase informații 
privind domenii diverse : 
economie, știință, artă, li- 

| tera'ură pentru adulți si

în 2« fp comune a avut loc 
constituirea consiliilor locale

fn cele 28 <lc comune din 
județ, in care primarii și 
consilierii au fost aleși in 
primul tur de scrutin, din 
9 februarie a.c., a avut loc 
constituirea consiliilor lo
cale. începută la Vata dc 
Jos, acțiunea a continuat 
in comunele Șoimuș, X’ăli- 
șoara, Luncoiu de Jos, Cer- 
teju de Sus. Ilărău, Bretea 
Română, To’ești, Ribița, 
Bulzcștii de Sus, Crișcior, 
Blăjenl, Bătrina, Vcțcl, Vor-

ANTI-TURISM LA ISTANBUL
îmi doream dc mult o 

excursie la Istanbul. Citi
sem și văzusem pliante cu 
Topkapi, Moscheea Alb.is- 
tră, Sfînta Sofia, Podul 
peste Bosfor... Anunțul fa 
chenar din „Cuvintul Li
ber" că se face o excursie 
cu .IVECO" m-a entuzias
mat : două cazări în Tur
cia, două cazări la Eforie 
Nord și vizitare dc puncte 
turistice importante ; m-am 
decis ! Deci ? ! Costul B 900 
dc Ici (prima strigare) și 
35 dc mărci I

Cînd am depus banii, in
formațiile erau evazive și 
schimbătoare despre pro
gramul excursiei. Sc dau și 
sfaturi comerciale pentru 
novici. Ceilalți, adică 80 
la sută, aveau -școli mari”, 
mergînd de peste 3—4 ori 
in țara sultanilor.

Programul se declanșea
ză .ferm", plecarea la ore

FLASH!
o MANIFESTARE COME

MORATIVA ROSSINI. Din ini
țiativa Dibliotcr.il Județene, Ia 
sediul acesteia a avut loc o ma
nifestare comemorativă dedicata 
împlinirii a 200 dc ani de la naș
terea marelui compozitor italian 
Rossini. Despre personalitatea ți 
activitatea acestuia au vorbit 
profesorii Gabriela Marcu, Mya 
Goșchler, Ana Popa. Manifesta
rea, organizată mi sprijinul Li
ceului de Artă. s-a bucurat d-’ o

caldă primire din partea elevi
lor și cadrelor didactice de aici. 
(M.lt.)

O AGENDĂ DE LUCRU DO- 
GATĂ. Modernizarea pieței de 
alimente, amenajarea parcului, 
Răii populare, a unei Zone dc a- 
grement pentru tineret, precum 
și alte acțiuni dc strictă necesi
tate pentru cetățeni, sînt ctteva 
dintre obiectivele aflate pe agen
da dc lucru a edililor orașului 
Orăștic, Le urăm succes. (V.N.)

O PRi.GĂTIRI PENTRU PRI
MĂVARA. Gospodarii din Deva, 
Simerla, Orăștie șl Ilrad Iți pre
gătesc localitățile jicntru primă

vară. Coroanele pomilor ți ar
buștilor ornamentali au fost pri
menite, uscăturile tăiate, prin 
parcuri ți spații verzi s-au pornit 
lucrările de întreținere... Ața stă 
bine gospodarilor harnici. (Gh.l.N.)

Q PENTRU SĂTENI. Coope
rativele dc consum din llranișca 
au aprovizionat magazinele sătești 
cu sobe de gătit, foarte solicitate 
dc populație. Mai slab sc stă cu 
uneltele, agricole care nu sc gă
sesc la furnizori. (E.S.)

O „NU PRIMIM STICLE!" 
Criză mare dc. ambalaje! Inclu
siv dc sticle. Sticle și borcane. 
...Să nu ic blocăm în. cămări ori

pe balcoane, să le redăm circui
tului comercial. Chiar și sub for
mă de cioburi" — îndemna de 
curînd un demnitar din guvern. 
Dar mulțl cititori ne scriu și ne 
telefonează că la unele unități 
alimentare din Deva nu se pri
mesc sticle și borcane. Cele mal 
recente cazuri ; unitățile nr. 1, 3, 
10, 30, 99, 38 etc. Dacă este ne
voie de ambalaje, de cc nu le 
primiți, stimați comercianlț ? 
(Gh.l.N.)

FUS HI

CARTEA FRANCEZĂ VA AȘTEAPTAl
copii. Un loc aparte 51 
ocupă numeroase lucrări 
de informare — enciclo
pedii. dicționare, in spe
cial economice, drept, me
dicină, acoperind astfel 
lipsa unor instrumente de 
informare de acest gen, la 
noi. Fondul include nu
meroase manuale de ciclu 
primar, secundar și ter
minal, pentru diverse obi
ecte, precum și pentru c- 
ramenul de bacalaureat. 
Donația mai cuprinde, dc

ța, Turdaș, Orăștioara dc 
Sus, Ghclari, Bunila, Tc- 
liuc, Toplița, Balșa, I.c- 
lese, Densuș, Rîu dc Mori. 
I’estișu Mic, Cirjiți și 
f'crbăl.

După al doilea tur de 
scrutin, care va avea loc 
duminică, 23 februarie a.c., 
acțiunea dc constituire a 
consiliilor locale va conti
nua la municipii, orașe și 
comune.

le 7, și cine vrea un loc 
mai bun vine la 6 ! De un
de ? Locurile bune erau 
ocupate de șleahta șoferi
lor și a ghizilor (căci și 
aici plăteam doi) ! iar ade
văratul start s-a dat la 9 ! 
Aflăm în autocar „noul" 
program : fără vizitare dc 
puncte turistice și nici o 
masă pe litoral. Din cele 
59 de locuri, sînt ocupate 
doar 51. Voi afla secretul 
— la venire — al acestor 
locuri plătite de turiști 
pentru bagajele bișnițarilor 
din grup. De ce vă e fri
că, domnilor organizatori 
și profitori ? I Scrieți : „ex
cursie interes bișniță" în 
Turcia, cu vamă clară șl 
largă ! Vă e frică ? ! Doar 
sîntem liberi !

Cei doi șoferi, pătrunși 
de importanța funcției lor, 
declaraseră plecarea și a- 
flu cu stupoare că pe Un
gă ghidul — conduclsorul 

asemenea, publicații perio
dice, in special din dome
niul mediclnel.

Tot prin bunăvoința a- 
cestui oraș, biblioteca a 
fost abonată șt primește 
din luna octombrie 1991 
următoarele publicații: Le 
monde. Le nouvel obscr- 
vateur, Femme actuelle, 
Ilcbdo TV, La vuit du 
Nord.

Remarcăm, In mod deo
sebit, prezența unor lu
crări apărute în colecții

— Ospătar, >n supă 

am găsit o muscă !

— Vai, vă rog să mă 

scuzați, am crezut că 

le-am scos pe toate.

de grup — mai avem și o 
ghidușă — ajutătoare — 
••cu experiență". Mai mult, 
veteranii grupului și ghida 
se lansează in bancuri vul
gare pentru a... încălzi at
mosfera și „a omogeniza" 
grupul : unii cu 2000 DM, 
alții cu 200 (ca turiștii), as
ta e...

Pînă pe Litoral, oamenii 
mănîncă din brișcă și beau 
apa noastră bună de izvor. 
Pe tot parcursul turcesc 
sîntem avertizați că apa nu 
e potabilă decît in cîteva 
locuri. Cea de-a doua zi 
spre a treia, cuprinzînd 
trecerea celor trei frontie
re, este o experiență uni
că pentru o parte mică a 
grupului. Cadourile la vămi 
sînt ceva normal, se face

VOICU LAZARUȚ, 
Deva

(Continuare fn pag. ■ 2-a)

le : ..Selection du livre", 
„Life autour du mondc", 
„Grands musics", „Colec- 
tion ă la dccouverte", iar 
pentru copii și tineret — 
„Mes premteres decouvcr- 
tes", „Las ycu.rde la de- 
couvcrte". „La grande tra- 
vcrsec" . ,-Les grandes e- 
tenducs sauvagcs”. „Club 

de lecture des jeuncs", „I3i- 
bliotheque rose, verte, 
rouae ct or" ș.a., lucrări 
dc o calitate 'tipografică 
deosebită.

Orățtic. Troița ridicată in memoria studentului 
Nicolac Ovidiu Muntean și a sublocotenentului post
mortem Călin Gabriel Morariu, eroi ai revoluției din 
decembrie 1989. Foto PA VEI, LAZ A
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Pentru cei ce cunosc ■ 
limba, ca dc altfel și pen- | 
tru cei ce doresc să o în
vețe, donația primită con
stituie o sursă deosebită 
de lectură și informare, ca 
adresindu-sc in aceeași 
măsură publicului larg, 
dar mai ales economiști
lor, cadrelor medicale, Ju
riștilor și profesorilor.

Așadar, cartea franceză ? 
vă așteaptă la Diblioleca g 
Județeană! j
Prof. V XI I Rl X STOI \N, | 

directorul g
Bibliotecii lud DevA g

■ Bl < CREȘTI. Guvei - 
nul României a aprobat în
ființarea unui Institut Teo
logic Romano-C atolic Fran
ciscan de grad universitar, 
inccpuid cu anul școlar 
1992/1993. La solicitarea 
Conducerii Episcopiei Ro- 
mano-Catolice din Iași, noua 
universitate teologică va li
vra sediul in orașul Roman, 
județul Neamț, in cadrul 
acesteia urmind să func
ționeze facultăți de teolo
gie pastorală, teologie-lite- 
re și teologie-asislență so
cială.

R MOSCOVA. Sovietul 
Suprem al Rusiei a adoptat 
botănrea privind convoca
rea. la 6 aprilie 1992, a 
celui de-al 6-lea Congres 
al Dcputaților Poporului 
Rus. l’e agenda dezbateri
lor vor figura iiPic altele 
chestiuni referitoare la re. 
forma economică in Fede
rația Rusă, Constituția Ru
siei. alegerea membrilor 
Sovietului Republicii și So
vietului Naționalităților ale 
Sovietului Suprem Rus. a- 
legerea judecătorilor Tri
bunalului Constituțional al 
Rusiei, situația politică din 
Republică și dm C.S.I. — 
relatează agenția 13 XR— 
T XSS.

R SOI I X Dccit să se 
răspundă cererilor tot mai 
larg răspindile de a fi în
chisă centrala aloinocleclri- 
că de la Kozlodui, afectată 
dc nenumărate de.iciențe, 
s-ar impune construirea ți
nui a| șaptelea reactor nu
clear — a opinat președin
tele Comisiei de suprave
ghere a Companiei pentru 
energia electrică din Bul
garia, Nikita Otvarșidze. 
Bulgaria nu poate supra
viețui fără energie nuclea
ră, a declarat el ziariștilor, 
adăugind că țara sa doreș
te să invite firme occiden
tale pentru a construi un 
nou reactor.

R BRUXELLES.' Secre
tarul general at N.A.T.O., 
Manfred Werner, va efec
tua in perioada 22—25 fe
bruarie o vizită oficială in 
Ucraina și Rusia, unde va 
avea convorbiri cu preșe
dinții celor două republici, 
Leonid Kravciuk și, res
pectiv, Boris Elțin, s-a a- 
nunțat la sediul din Bru
xelles al Alianței Xllantice.

R SOl I X. Scriitorul di
sident Gheorghi Markov' a 
fost ucis din ordinul fos
tului conducător dc partid 
.și de stat bulgar. Todor 
Jivkov, consideră Olcg K<1- 
lughin, general in retrage
re al KGB, aflat la Sofia 
pentru a depune o mărtu
rie in unele probleme vi
zând activitatea fostelor 
servicii speciale bulgare, 
în opinia sa, atentatul a 
fost pregătit dc ministrul 
dc interne, dc atunci, l>i- 
inităr Stoianov, printre or. 
ganizatori immărindu-so și 
fostul conducător al spio
najului bulgar, X'ladimir 
Todorov, aflat in momentul 
dc față in cercetare pena
lă, relatează agenția ITXR. 
TASS. (Rompreș)

FAX

Dibliotcr.il
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UN FâJTGLiU Si 001...
„CAMPIONI4*

Cind aduni suc Irfiri ne
mărturisite, unu peste alta, 
.-ind revoltele, nestrignte, 
iți înveninează sufletul, um. 
plinei peste refuz cupa a- 
mârăciunii, vine o zi în ca
re explodează totul ca un 
butoi de pulbere. Cu o ast
fel de ^ituație s-au confrun- 
"t, de doi ani incoace nu
meroși meșteșugari de la 
„Prestarea" Simeria. Iertată 
ne fie comparația, dar din 
dialogul pe care l-am pur- 
țât cu cooperatoare din ci. 
teva secții, precum si după 
felul în c re s-a desfășurat, 
in firșit. mult-așteptata a- 
dtinare generală, a reieșit 
ca nemulțumirile față de 
mo lui — în surdină — in 
are criM'ondvKâ coopera

tiva, au atins apogeul.
a ( iri fără bilete. Sala 

de cinematograf Simeria. 
Miercuri. 12 februarie. O 
încăpere răcoroasă, cu spi 
rite infierbînjate Dialogul 
conducere-cooperatori * 
scos la iveală starea dc r- 
normalifate ce domină *i- 
nitatea. -Mingile" arunc *te 
spre prezidiu. precum și 
returul acestora confirmă 
nemulțumirea cooperatori
lor. Doar citev.n dintre cele 
afirmate cu acest prilej :
• Aprovizionarea secțiilor 
se face preferențial • S-au 
făcut învîrteli cu banii pen
tru uniformele de la T M. 
Orăștie • Utilajele aduse 
nu s-au pus in funcțiune, 
altele zac. deși s-au inves
tit bani mulți pentru achi
ziționarea lor • Unii din
tre cooperatori au plecat 
în Turcia și în Iugoslavia, 
cu obiecte aduse pe banii 
cooperativei • Cum își jus
tifică președintele salariul 
pe perioada de o lună, cit 
a fost plecat în Franța ?
• Secțiile mici an fost dez-

tita adunare generală, dl cu 
„fustele buclucașe'’ n-a par
ticipat. Se spune că i s-a 
semnat transferul, înainte 
cu o zi. „De ce n-a dat 
seamă in f ița oamenilor, 
de ce i-a fost teamă ?" — 
se întreabă cooperatoarele. 
Revolta a mai avut la bază 
faptul că s-ti intenționat 
trecerea unor secții — so
cotite nerentabile — la 
funcționare în baza Deciziei 
8/1991 a UCECOM. -Dar 
ce au făcut dumnealor pen. 
tru rentabilizarea secții
lor ?■■ — încă o întrebare 
rămasă fără răspuns. Și 
pe bună dreptate. De vreme 
ce figurezi pe statul de 
plată al unei unități, in 
primul rind folosești io 
treaga capacitate de mun
că fizică și intelectuală 
pentru bunul ei mers.

N-am înțeles rezerva u- 
nor persoane de a-și dez
vălui identitatea. S-a cerut 
publicarea unui articol 
despre ceea ce se întimplă 
aici, dar cind s-au cerut nu
me, toate persoanele au 
dorit să rămînă anonime.

• Cooperativa fuzionea
ză. Marile divergențe de 
opinii, discuțiile contradic
torii au dus, în final, la 
scindarea cooperativei, des- 
prinzindu-se din „Presta
rea" o nouă unitate — 
„Constructorul” Simeria Ia
tă, așadar, că această com
petiție pentru supremație 
în conducere a dus la un 
deznodămint neașteptat... 
fără învinși și învingători. 
„Debarcarea" președintelui 
s-a reușit doar pentru cite, 
va ore. reluind cîrma la o 
nouă barcă — Construc
torul" Simeria.

ESTER \ SfNA. 
CORNEL POENA R

ț
*
(

Conversații

AC DE COJOC?...
— Vă știe lumea, cile 

Olimpiu Teodor, ca un 
meseriaș „de rasă" •— da
că nu vă deranjează su
perlativul — în ramura 
confecțiilor de blănărie și 
pielărie. V am aflat cu 
greu aici, în Complexul 
meșteșugăresc de pe stra
da Mărăști, din Deva, vi
zavi de Sala sporturilor. 
Cum ați ajuns in acest 
perimetru, cam îngust, 
cam ascuns privirilor oa
menilor ?

— 1, ușor. I a coman- 
( ind ți se caută ac

de cojoc...
— Adică...
— fu viitoarea eveni

mentelor de după revolu
ția din decembrie 1989, 
împreună cu alți colegi 
din cadrul Cooperativei 
„Mureșul" Deva, nc-am 
desprins și am format 
Cooperativa „ Vi ta mo
liei", în ideea de a orga
niza o activitate model, 
benefică pentru populație, 
în spațiul destinat chiar 
„Altei modei", din blocul
nr. 
bal.

*». de pc bdul Decc-

Si
O • cxcclcnlîî.

— Si atit. Influențe 
meschine, interese egoiste
ne-au frint elanul și nu 
numai că nu ne-au dat 
acel spațiu, dar ne-au 
împrăștiat care pe unde. 
Unitatea pe care o con
duceam, de pe bdul Liber
tății, in apropierea res
taurantului „Ardealul", un 
vad bun, spre și dinspre 
gară, s-a destrămat. Eu 
m-ani regrupat și am pri
mit spațiul <le aici. la

etaj, așa cum se vede, 
foarte ingh» suit, fără un 
centru de primire și fără 
o vitrină ile prezentare a 
produselor.

— înseamnă că nu prea 
aveți clientelă.

— Nu m-aș plînge. Lu
mea ne știe și ne caută, 
însă ar țintea beneficia 
de prestațiile noastre mai 
mulți oameni, dacă am 
avea alte condiții, mai 
bune.

— Ce fel de prestații 
executați ?

— Confecționăm haine 
din piele și din blană, 
căciuli, gulere — de toa
te mărimile și modelele, 
după dorințele clienților, 
cu materialul nostru sau 
al lor —, alte articole de 
îmbrăcăminte — din stofă 
și din fiș —, precum și 
diverse reparații.

— își ce prețuri prac
ticați, die Teodor ?

— Noi zicem că rezona
bile, avînd în vedere creș
terea considerabilă a pre
țurilor materialelor cu 
care lucrăm și sistemul 
greoi al aprovizionării.

— Iar veniturile oame
nilor ?

— Mulțumitoare. Ne 
zbatem, muncim, trăim. 
Cei 10 salariați ai secției 
ciștigă corespunzător. Du
pă cum lucrează fiecare.

— Totuși, nu există po
sibilitatea primirii unui 
spațiu mai acătării ?

— Ar fi. în Comple
xul meșteșugăresc de pe 
strada M. Ko^ălniceanu.

— Să v-audă cei de sus, 
de la U.J.C.M. Deva.

DUMITRU GIIEONE1

l

ț

I

i

avantajate <le conducerea 
cooperativei • Mașinile de 
rostit (18—2i>) sint descom
pletate

• O posibilă poveste cu 
fuste buclui așc. O adevă
rată învolburare de ape a 
produs faptul că vicepre
ședintele cooperativei, dl 
Pantelimon, „ajutindu-sc" 
de modelele create in sec
ția croitorie a cooperativei, 
a realizat 915 fuste, execu
tate.. probabil, în societa
tea dumnealui particulară. 
In acest timp. comanda 
pentru secție n-a mai apă 
rut (? ').
Ceea ce ridica insă un semn 

de întrebare pentru oameni 
este faptul că la amin-

VOIAJUL S-A SFÎRȘIT ÎN ZORI...
Călătoreau de undeva 

de departe, dinspre Mol
dova, via București. Trc 
cuscră și prin Craiova. Tg. 
Jiu, Petroșani. Cind au 
cobori! in 
va, aveau 
șite. Cu 
bunătăți, 
călători.

Din Deva, eroii" noștri. 
Petre Br.itu, de 16 ile ani 
și Ioan Rălițoiu, de 30 de 
ani, consăteni din Go- 
ilcni — Argeș, au luat

gara din De- 
sacoșele btirdu- 
fel și fel ile

I urate ile la

personalul nr. 2 035, Deva 
— trad. < li bilete falsi
ficate. I'iii.'i la stația Gura* 
sada lură nteva găleți 
de siniiilină. Inline, genți 
i u diferite obiect*'. < <i 
bonră in Gurasadii și se 
miori. In gara Deva erau... 
ași* plăți. Polițiștii Ni
colai' Criyan și Dumitru 
tihni u. de la Poliția T.l ., 

le pregăliseră o primire 
<le zile mari. < onduși la 
post, asupra lur s-au gă
sii iiliiei Ic turale de lot

soiul, inclusiv casetofoa- 
11 c.

— Era în zori, cind cei 
doi infractori-voiajori au 
fost conduși acolo unde 
le este locul — la arestul 
Poliției — nc spunea dl 
Vasile Cărăbeț, șeful pos
tului de Poliție din gara 
Deva. Pe măsură ce oa
menii care au fost furați 
se vor prezenta, li se vor 
restitui obiectele ce Ic a- 
p.-uțin.

GIL I. NEGREA

ANTI-TURISM LA ISTANBUL
(Urmare dir pag. I>

chetă „discretă" pentru va
meși, pentru șoferi... f ron
tierele se trec cu nonșalan
ții.. doar sintem o excursie 

tis „intelectuali" cu IVECO, 
oameni ile bine și bine 
g rnisiți.

Vom dormi in mașină dc 
la I la 10, pinii la cazare 
la un hotel bun — Mola. 
(.. zarea și apoi fuga la 
cumpărături și vinziri, ci
ne are ce. Pe turci îi in
teresează doar Marlboro și 
Whisky l.u LEII noștri, 
aflați din abundență la li
nii. tnr-ii se cam striinbă.

Ei sint comercianți în
născut i. -Interes madam 
asta? ,M ini, dolari, t'irî.i- 
■■ lira? Not Ici". Ei hai 
și pr lei, mohair <-u 550, 
dacă im cantitate Fcin-i 
de virsta a treia a.ca’TÎ 
înnebunite în puni-’e li';/., 
clare, numai d* ele știuta. 
Ec'c experiența plătită •> 
dobindită in „lupte-' g ele

în ziu 1 turisticii 'i’-mii 
tu. in loc de tur d- oraș

și vizitare ile puncte turi» 
tice, ne pomenim că ;J ipu
2 km rămin in autobuz 
doar 10 turiști, ceilalți au 
treabă la Aksarav — stra
da magazinelor. Ghidul — 
conducătorul excursiei, un 
om cu prea mult bun simț, 
se sacrifică să vină la pro
gramul turistic cu cei 9, 
deși doar Moscheea Albas
tră este plătită — la Top- 
kapi șl Sfiala Sofia costa
3 dolari/personnă/obicctiv.

In sfirșit, pe o ninsoare 
și o ploaie viscolite, intrăm 
in acest „Paradis al Sul
tanilor", care se poate po
vesti In doar multe ore No 
cumpărăm și noi, turiștii, 
nimicurile care ne bucur.* 
un blng, un ididas o hai
nă de piele. un lănțișor 
mai mic, do pir, un tre
ning dc fiș și rnohair, ijar ■ 
sr di. și pe l i. Cin1 știa 
as* i ' Pai știau ci I ( ițiva 
cumpăni cu Icami’i I i kg 
alții iau .3- •! ■ i 'i, -gvi orc, 
fulare, eturi cuzineți, ma 
i < îanroni cu • -oala
eonii rl'ihii Mu -|'*'rie n-

dill i'ă am 3 00!) dc Ici in 
loc dc 2 500 și mai am .și 
o bancnotă de 500, pc care 
n-am reușit s o schimb și... 
nu c voie ! Alții, sint con
vins, mă cred oii nebun, 
ori mincinos.

Înainte de plecare, ghi
dul iși dă scama dc sără
cia turistică și ordonă să 
se treacă podul peste Bos
for în Asia, facem turul șl 
plecăm spre casă burdușiți 
dc bagajele care ocupă, ca 
un zid, ultimele două rin- 
iltiri. Unii, în cirdășic cu 
șoferii, au dreptul să-și du
că bagajele pe ascuns și 
să le așeze fură să fie vă- 
zuți de novici. In autobuz, 
o mizerie de ncdcsrris fă
cută de noi, cci ce iui avem 
cducaUe turistică, ci una 
dc , proaspeți bișnițari, <"c 
contează I Bani sîi iasă 1

Trecerea granițelor cslc 
din neu o invalcadă dc 
murdarii Mergem și pe jos, 
la o mi* a di'Iecțiiinc în 
munții Bulgariei, dar cute 
| 'lie ut ('' a mai grea gra 
mia ( < i românii 1 Sint

mindru că exista un ofițer 
demn. Asta nu ia... ci doar 
niște cutii cu bere... Și mi
tul nc-corupțici caile din 
nou. Ajungem la Eforie 
Nord ! Incredibil, după ce 
nu avem nici prinz (deși 
sosiserăm la orele 12 și nu 
mîncaserâm mîncare caldă 
decit o dată), aflăm că stăm 
„în cantonament" pină du
minică dimineața, fără ci
nă ți fără mic dejun, de
oarece așa-1 programul. Te
levizor în cameră ? Nu ! 
Alerg pe plăjă, pentru a 
mă calma și a savura un 
anotimp pc care nu I văzu
sem în Pontul Euxin.

Alcrgînd cu micul meu 
bagaj spre casă, mi-a venit 
în minte un alt mod de n 
organiza o excursie, fărută 
la Soci. Acela era turism, 
în timp ce aceasta a fost 
o experiență mizerabilă, pe 
care nu doresc să o repet 
niciodată. Se pare că am 
invățat multe de la turci : 
po-rheș, ciubuc, bairam... 
d ir cui intui TURISM vine 
din altă limbii.

S.C, „CARMETAI’LAST" S. A, DEVA

Oferci spre vînzeire :
K abricht, cu următoarele caracteristici tehnice :

— lungime cuțit — 300 mm ;
— diametrul 

lor — 110
— diametrul

32 mm ;
— mandrina
— diametrul
— curea frapezoidală (lpxh) — 8,5x8 mm.
La comandă, se execută cu rnasă (batiu) și 

caracteristici tehnice diferite.
Informații sau comenzi la adresa : Deva, 

str. Em. Gojdu, nr. 73, judelui Hunedoara, telex 
72266, telefoane 27106, 27107, telefon CP 616 
sau 472. (131)

exterior la montarea cuțite- 
mm ;
interior al discului circular —

— Morse 2 ; 
burghiului — 16 mm ;

. SOCIETATEA COMERCIALA 
„LEGUME I RUCTE** S.A. BRAD

str. Avram Iancu nr. 54
Vindem prin licitație publică, in ziua de 10 

martie 1992, orele 10, la sediul societății, ur
mătoarele mijloace fixe disponibile :

©

1
1
1
1
1
2
1

tractor L' G50 
autocamion AI’IJ 
autocamion HBR 
remorcă auto 
remorcă izotermă 
remorci tractor 
calculator TPD 

șopr.m metalic
Totodată, oierim spre viuzare ambalaje din 

lemn, de toate tipurile.
Informații suplimentare Ia sediul societății, 

precum și Ia telefoanele 50739, 51530. (164)

„MINEXFOR" S.A. DEVA

elaborează la prețuri avantajoase :
• Studii geologice pentru construcții civile 
<• Studii și documentații geologice pentru

substanțe neinetalifere și roci utile
• Analize chimice și microscopice. 
Efectuează prestări dc servicii auto cu :
•

•
Informații la sediul „MINENEOR" S.zX. De- 

, str. Minerului, nr. 2, Deva, telefoane 22310 
27111. (159)

Carosată de 7,5 t cu macara H1AB 
TATRA — 18 t
Basculantă 5,5 t
Basculantă 8,5 l
ARO

LICITAȚIE
PRIMARI A MUNICIPIULVI HUNEDOARA

Organizează licitație publică în vederea con
cesionării terenului de construcții, amplasat în 
municipiul Hunedoara, str. George Enescu, pen
tru realizarea obiectivului „Sediu bancă**, in 
condițiile Legii nr. 51)0991.

• Informații suplimentare și documente ale 
licitației se pot obține, contra-cost, de la sediul 
Primăriei municipiului Hunedoara, camera 11, 
incepind cu data de

• Terenul ce se 
prafață de 2 350 mp, 
plasament aprobat.

• Concesionarea terenului se face pe du
rata de 99 de ani.

O Taxa minimă anuală de concesiune este 
de 785 de lei/mp.

• Garanția de participare la licitație este 
de 922 375 de lei.

• Ofertele se depun pină la data de 1G mar
tie 1992, orele 13.

• Licitația publică va avea loc la sediul 
Hunedoara, în data de

(161)

21 februarie 1992. 
concesionează este in 
conform studiului de

su- 
am-

I*ț
ț Primăriei municipiului 1 
' 17 martie 1992, orele 9.
I
w r WM , *am„ t ,

SÎM 
22 FE

PROGI
9.(10 Bun; 

ilimi 
la Iz 
Muri

■1.10 Actu
9,50 Univ

10,30 Viat; 
spiii 

11,15 Jocu 
Olim
ile ia

• Bob
12.10 Ora

inuzi
V20 7 X7.

Ever 
inter 
săpt1

13,51) Actu
1 1,00 Dese 

anim
Robe

15.00 Jocu 
Olim 
de ia
Schi

15,55 Patii 
Gala

18,30 Map;
19,00 Aren
(' Emis 

conci
2; Actu
2b, .a Teici
21,20 Film 

„Car 
Ep. 5

22,55 Vede 
o sea

23,50 Actu
2,3,15 Jocu 

Olim 
dc ia

• Iloct
1,00 Fim 

• Pre:
ca să 
(SUA

DUM
23 FEE

PROOF
6.30 TV 1
8.30 Bun* 

dimii 
la Iz1 
Muri

«\ •<) Abra
11) Film 

penti 
„Ara 
Ep. 8

10,50 Actu
11,00 I.um 

din 1
12,00 Viața
1.3,00 Actu
13.10 Atlas
13,30 Doru

m-o i 
Meii)

1 1.00 Desci 
anini 
„Rob

11.25 Studi 
Șlagă

11,50 Actu
15,00 Jocui 

Olim 
de ia

• Iloch
17.30 Știini 

imag
18,00 Conv 

dc di
18,30 Film 

„DAI 
Ep. 1

19,20 Actir
19,50

21,1a

Cern 
dc în 
a Joc 
Olim 
dc ia 
— e<
Film 
„Jafu 
(Frac 
1985)

23J05 Actui
23,15 Marț 

romă
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REFLECȚIA ZILEI
S „Sub pumnul grosolan al forței, drep

tatea celui slab se sfarmâ".
AL. VLAHUȚA

MOZAIC SPIRITUAL

C ..Justiția lucrurilor nu se găsește n> lucruri, 
i i in noi".

M AETF.RLlb i<-
O „Prostul te numește frivol fiindcă ici ușor 

lucrurile pi care ei le ia in serios".
II SA: IELE’. K I

O ..Există, oare, nenorocire mai marc dccit a- 
<eea de a trăi acolo unde superioritatea slirnește 
invidie si nu entuziasm *.

DOAMNA DE sTAEI.
O „A sti să te bucuri de viață in orice împre

jurate. înseamnă că trăiești două vieți".
( AT< >

• ..( alomnia urmărește doar pe oamenii de 
merit, iu pași ce se măresc odată cu meritele lor".

W. SCOTT
* ..Nu disprețui sensibilitatea nimănui ; sensi

bilitatea fiecăruia e propriul său geniu".
< II. B.AUDEI A1RE 

Selecție de
ii ie le \nu

D.ia

*

A

/renul oprește.
■ itr-rj gară in mijlo- 
ul Siberiei. După trei 

ore, un călător întrea
bă pe conductor : D ’ 
o >tă trenul așa multe 
„Ani chimbat locomo
tiva!
manevra : 
piuă ne aduce 
emotivă. A 

am sch irnbat-o 
a

Dr. GH. M

Cugetări
Nu poți face lumină aco

lo uncie întunericul este la 
el acasă • Datorită lăco
miei și lipsei de rațiune, 
unii își pierd omenia. • 
întunericul este fratele lu
minii, protectorul hoților 
și creatorul fantomelor. • 
Criza economică întărită pe 
cei lipsiți tic posibilități 
financiare • I’iinca se pi
păie mai iutii cu ochii, 
iar vinul cu nasul. • In 
căsnicie e și miere ți ve
nin, libertate ți slugărni
cie ; sint multi cei care nu 
știu sau nu pot să le echi
libreze pe toate. • Liantul

.Uit durea.ă i
Așteptăm ’ 

altă lo- 1 
noastră l 
pe rod- .

1RI1 ț

VAIUANTE

ORIZONTAL 1) Imobil p< ntru r'mi 
a de boli nervoase ; 2) Criza de inspira 

lie — Casa de piatră ; 3) Contraatac ir 
fața tranșeclor - Pamin'ean 'Ic v.rză ; I) 
Vechi aruncător de flăcări — Unitate mi
litară lăsata la vatră; 5) Certificat de 
identitate —- Luat in nume <lc rău ; 6) Ju
decat in lipsa — Nota iE expediere; 7) 
Tals tratat de drept • Rama, de poves
te ; 8) Clăii peste grămadă — Cunoștințe 
avan .ale '<) Spațiu vital Tre c cit in 
producție ; toj Reprezentanta de s< nnă a 
renașterii.

vEKTH AL : li Sluj) î . relit
Întinde mina la necaz — I ire de patern ; 
3) Uni’aic in termen af'ala la datorie — 
Cințu) slăbiciunilor femeiești ; 4) Produse 
pentru plăci turnante - Trat te ru in 
dulgență . 5) Oameni de I',-. Jur.. I reale 
in ’ren ' , i>; Lil re d' leg. ' A ifc l.jao 
.lispendaro , 7; Aoerilivul delicio-, al unui 
prin/ mini;.! in doi Pre/cn1 i leduta 
bilă la v c .bile- ■ nrți . li) Holuri: citadin 
print rr» \i ’ă fiiru jans ■ Contribuție la 
moliz ii! unui joc de v.-Joar-- !)) ( i -ut 
I rintv brazi (> ii,I „ui i. • • Juj 
'»■ . .. !„ ce; i: .ii zn.»i • .

\ \SII I MOI <>ltl |

Atenfie:
COPILĂRIA I

Chiar nu realizăm
adevărata ei dimensiune, 
copilăria marchează Viata 
mat tirul ui. (i iniimplare a- 
parent ne cmnlji<atii:ă in 
-opilărie poate determina 
comportamentul maturului 
le mai tiiziu.

Așa >i m fiecare zi pe 
are. o 'raim este o ră-- 

• rtii e p uiru că t'a de
termina ziua demiine, fiind 
,i ea determinată de ziua 
d-’ iert, zilele copilăriei sint 
. ele mai importante râ.- 

ruci pentru că ele se află 
la imeputul drumului nu
mit Viată.

Știu, fiecare părinte
i iubește copilul ii va a- 

păra și îngriji copilăria... 
dar < e rom face pentru cei 
rare nu au părinți a căror 
■ opilărie < te distrusă

IN \ DEJ 1 iNI

unei căsnicii ,,dc piatră" 
nu c iubirea, ci fuziunea 
sufletelor. • find se con
fundă potențialul erotic cu 
iubirea, destrămarea cu
plului bate la ușă. • Psi
hicul omului are o marc 
influență asupra evoluției 
sănătății lui. • Dezordinea, 
incompetența ți prostia, ia
tă factorii destabilizatori 
ai unei tinere democrații. 
• ! ară benzină, motorul 
automobilului se invîrteț.te 
odată cu pămîntul. • Con
vulsiile politice învrăj
besc partidele, măresc con
flictele <le muncă ți scum
pirea vieții.

i. m tMiir

DEZLEG ARE \ CAREULUI 
„IIAȚISlRI- \PNRUT IN /.LARII 
NOSIRl DI -IMB Vl’.\ TRECUT!:

1) CĂLUGĂRI TĂ ; 2) ADEMENITOR . 
, DEVALIZĂRI; 4) AVARA — ALAT ; 
; SET TAT — CM. 6) TRAI IC — 

FEE; 7) R1 — UNIT] — T; 8) ATARE 
— R VRI ; 9) ROBA — NOROC ; 10) IR V- 
ITONAI 6

NI \ I IN 2 N|( | \ICI

( ontrolul poziției :
ALB : Rg7, Till. TI,. Na8

NEGRI : lleii, C'< 8. pcj

soil lit PROBLEMEI DIN MMIKII. 
DE SI MB tT t TRECI 1 \ :

1 UăO
' Dfi't

K*
mat i.imeninl.ire)

'Id i ;
1. . . . h.» 1 . ligi

Of.3 mat 2. 1)12 mat
1. . . . Rha 1. . . Ne!!
’ Dh, mat Dh.J mal

l.l NI. 21 FEBRUARIE 
PROGRAM Uf, I

• tljio Actualități • El,10 Calendarul 
zilei • 11,20 Mrorldnet I SI A • 15.05 \- 
vanprcinicra săptăminii • Ia,25 Gala ti
nerelor talente e 15,15 Casa și grădina e
16,15 Muzica pentru toți • 16,15 Ziua na
țională a Kuweitului • 17,00 Actualități
• 17,05 Emisiunea in limba maghiară •
18.35 Tezaur. Sub semnul florilor • 19,05 
Studioul economic • 19,30 Desene anima
te. Mice iii țara minunilor • 20,00 Actua
lități • 20,35 Această poartă a creștină
tății. Ep. II « 21.15 Restituiri — I.I . Ca- 
ragiale. Năpasta. I ilm realizat după dra
ma omonimă • 23,00 Repriza a treia • 
23,25 Cronica Parlamentului * Nctualități

PROGRAMUL II
e 16,00 Actualități o 16,15 Desene ani

mate. Aventurierii spațiului • 16,10 Tra
diții • 17,10 Veniți cu noi pe programul 
doi!... Toți intr-o barcă! o 19,10 Super 
< hanncl. \\orldnet l SI \ • 20,30 Magazin 
auto-moto • 21,1)0 Studioul muzicii de ca
meră • 21,30 TVE International. Telejur
nal in limba spaniolă > 22,00 TV5 Europe. 
Telejurnal in limba franceză • 22,35 BBC 
World Service.

MARTE 25 EEBRl ARIE 
PROGRAMUL I

• 10,00 Nctualități • 10,20 Calendarul
zilei • 10,30 Canal 1 rance International 
TV 5 Europe. Super Channel. • 12,10 Ora 
de muzică • 13,00 Interferențe • 13,30
Muzică pentru părinți • 11,00 Actualități
• 11,20 Tradiții... ialomițene • 11,50 A- 
v inpremiera TV' • 15,00 I’reunivcrsitaria. 
Admiterea in liceu • 15,30 Tclcșcoală • 16,00 
Agenda actualității muzicale • 16,30 Con
viețuiri • 17,00 Actualități • 17,05 Emisiune 
realizată de Studioul de Radioteleviziune 
Cluj : Repere transilvane • 17,35 Recital
• 18,00 Salut, prieteni ! • 19,00 Studioul 
economic • 19,30 Desern- animate. Alice 
u> țara minunilor • 20.00 Actualități •
20.35 Sport • 20,15 Tclecinemateca. Ora 
indrăgostiților. (Schiță cinematografică, 
Eranța. 1956) • 21,20 Memorialul durerii. 
Mărturii din infernul închisorilor comu
niste • 22,35 Cultura in lume • 23,05 Cro
nica Parlamentului * Actualități.

PROGRAMUL II
• 16,00 .Actualități • 16.10 Recomandări 

din program • 16,15 Desene animate. A- 
vbntiirierii spațiului • 16.10 Documentar 
științific • 17,10 Studioul de literatură • 
18,10 1 ilm serial. Marc și Sophie • 19,10 
Sport-magazin • 19,10 Tribuna non-con- 
formiștilor • 20,00 Super ( hannel • 20,30 
Muzica azi • 21.00 De-ale pieței in eco
nomia Capitalei • 21,30 TVE Internatio
nal. Telejurnal in limba spaniolă • 22,00 
TV5 Europe. Telejurnal in limba franceză
• 22.35 BBC World Service. Telejurnal in 
limba engleză • 23.05 TV DEV A.

MIEltC l'RI, 26 1 EBRUARIE 
PROGRAMUL I

• 10.00 Actualități • 10,20 Calendarul 
zilei • 10,30 Film serial. Familia Pola- 
niceki. Ecranizare după Henryk Sienkie
wicz • 11,20 < anal Franci' International
• 12,20 Ora de muzică • 13.10 Virsta a 
treia • 13,10 Divertisment internațional • 
11,00 Actualități • 11.20 S.O.S. Natura!
• 11,50 Avanpremiera TV • 15.00 l’rcuni-
versitaria • 15,30 Teleșcoală • 16.IHI Ti
neri interpreți <h muzică populară • 16,20 
I urnea sportului • 16.50 Tragerea Prono- 
expres • 17,00 Actualități • 17,05 Arte
vizuale • 17,30 15. 16, 17, 18 • 18,00 Re
flector • 18,30 Studioul muzicii ușoare • 
19,00 Studioul economic • 19,30 Desene a- 
nimate. Alin' in țara minunilor • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 20,15 Film se
rial. Joseph Balsamo • 21.15 Exercițiu de 
admirație • 22,10 Pro musica • 23,05 Cro
nica Parlamentului • Actualități.

PROGRAMUL 11
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani. 

mate. Aventurierii spațiului • 16,Io Emi
siunea in limb) maghiară • 18,10 Teatru 
TV. Un capriciu de Vlfred de Musset • 
19,00 Super ( hanjiel « 20,30 Dialog cu 
edilii Capitalei • 21,01) Bijuterii muzicale
• 21,10 'TV E Intcrnacional. Telejurnal in 
limha spaniolă • 22,00 TV 5 Europe. Tele
jurnal in limba lranccză • 22,35 BBC

World Service. Telejurnal in limba engleză, 
JOI. 27 FEBRI ARIE

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

zilti • 10,30 VVoildnet USI V. Super ( liair- 
»< I • 12,10 Ora <le muziiă • 13,00 Oameni 
de lingă noi • 11,30 Jaz?-magazin • 11,00 
Actualități • 11,20 Horea. Documentar 
artistic • f 1,55 Preuniv ei silai ia. Bai ilau- 
reaf ‘92 • 15,35 Tcleșcoala • 16.U5 Muzica 
pentru toți • 16,30 Foiuin • 17.00 Vifua- 
lilăți • 17,05 Fiiiisrane reiliz.ilă ilr Stu
dioul de Radioteleviziune lași : Repere 

moldave s 17,35 Dosarele istm ici • 18,00 
Telc-discul mazilii populare • 18,20 Vir- 
stele peliculei... la nr. loo (seria a doua) 
o 19,00 Studioul economic o 19,30 Desene 
animate. Alicg in țara minunilor • 29,00 
Actualități « 20,35 spoit c 20,15 Film se
rial. DALLAS. Ep. 105 • 21.10 Reflecții 
rutiere o 21,55 Recita) V a.ile Șeicaru • 
22,10 Reporter '92 • 22,55 ( conica Parla
mentului • Actualități e 23,25 Stadion.

PROGRAMUL II
« 16,00 Actualituți o 16 10 Desene ani

mate. Aventuric’ii spaiiului • 16.35 Dic
ționar de personaje o 17,05 Emisiunea în 
limba germană • 18,05 C omerțul Orches
trei Naționale Radio. Transmisiune directă
• 20,30 Club SE o 21,00 Muzică populară 
in concert • 21,30 l’V E Internacional, Te
lejurnal în limba spaniolă e 22,00 TVS 
Europe. Teii jurnal in limba francezi ®
22,35 BBC World Service. Telejurnal in 
limha engleză.

V INERI. 28 FEBRI ARIE 
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul
zilei e 10,30 Film artistic. Sărutări furate 
(Franța, 1968) • 11,55 Super ( hanncl • 
13,00 Ora de rnuziiâ • 11,00 Actualități
• 11.20 Mondo-muzica e 11.15 Medicina 
pentru toți • 15,15 Bicentenar Rossini •
15.30 Prcuniversitaria • 16,00 Limba noas
tră • 16,30 Muzică pentru toți • 16.55 Ac
tualități • 17,00 Emisiunea in limba ger 
mană • 18,00 Pro patria. Emisiune rea
lizată de Ministerul Apărării Naționale •
18.15 Ecranul • 19,05 V iața parlamentară
• 19,30 Desene animale. Alice ii» țara mi
nunilor • 20.00 Actualități ■ 20,35 Sport
• 20,15 Film serial. Familia Chisholm. 
Ep .3 • 21,15 Pe aripile muzicii • 22,15 
Simpozion • 23,00 Actualități • 23,15 Top 
10 • 23,50 Gong ! • 0,20 ( âlătorie în patru 
anotimpuri. Ep. 1 : Iarna.

PROGRAMUL II
• 15,55 Actualități • 16,05 Desene ani

mate. Aventurierii spațiului • 16,30 Tra
diții e 17,00 Campionatul european de 
tletism in sală. Transmisiune directă dc 
la Genova • 20,00 Compozitori români : 
Anatol Vicru (II) • 21,00 Jazz-show • 21,30 
TVE Internacion.-il. Telejurnal în limba 
spaniolă • 22,00 TV5 Europe. Telejurnal 
in limba franceză • 22.35 BBC World Ser
vice.

SÎMB VTA, 29 FEFRUARIE 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! • 10.00 Actua
lități • 10,10 Tip-top, mini-top • 11,10
Descoperirea planetei • 11,30 Viața spi
rituală • 12,30 Ora de muzică • 13,30 
7x7. Evenimentele interne ale săptămînii
• 14,00 Actualități • 11,10 Tele-club *
16.30 Campionatul european dc atletiskn' în 
sală (semifinale și finale). Transmisiune 
directă dc la Genova • 17,30 Mapamond
• 18,00 Concurs internațional de dans 
sportiv (I) • 19,15 l'eleenciclopedia • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 20,45 Film se
rial. DALLAS. Ep. 106 • 21,40 Festivalul 
Internațional de muzică ușoară — »San 
Remo, 1992“ (I). Transmisiune directă •
23.15 Actualități • 0,05 Festivalul Inter
național de muzică ușoară — „San Remo, 
1992" (II) • 1,00 Campionului european de 
atletism in sală • 1.30 Festivalul Inter
național de muzică ușoară — -Sai» Remo, 
1992“ (III) • 2,00 TV DEVA.

PROGRAMUL II
• 10.00 TV DEVA • 16.00 Actualități

• 16,15 Desene animate. Aventurierii spa
țiului • 16,40 Video-clipuri • 17,00 Con
viețuiri • 17,30 Campionatul european de 
atletism in sală (semifinale și finale). 
Transmisiune directă de la Genova • 18,30 
I ilm artistic. Au făcut din mine un cri
minal ! (SUA, 1939) • 20.05 „Vivat Rossi
ni !" • 21,30 TVE International. Telejur
nal in limba spaniolă • 22,00 TV5 Europe. 
Telejurnal in limba franceză • 22,35 BBC 
World Service. Telejurnal ii> limba en
gleză.

Dl MINK A. 1 M VRTIE
PROGRAM l 1. 1

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună dimi
neața ! • 9,30 Abracadabra ! • 10,20 Ulm 
serial pentru copii. Arabei.-). Ep. 9 • 10,50 
Actualități • 11,00 Lumină <lii> lumină • 
12,00 Viața satului • 13,30 Aripă de cintec 
maramureșean • 11,00 Actualități • 14,10 
Atlas • 11,30 N ideo-magazin • 17,00 Ști
ință și imaginație • 17.30 Convorbiri dc 
duminică. Max Bănuș • 18,00 Concurs 
internațional de dans sportiv (11) • 20,00 
Actualități • 20,35 Film artistic. Dansato
rul norilor (Anglia, 1987) • 22,20 Actua
lități • 22,35 Magia modei • 23,35 Cam
pionatul european <le atletism in sală (fi
nale).

PROGRAMl I. II
• 13,55 Fotbal ; Progresul — Rapid, in 

„16-iniile" dc finală ale ( upei României, 
'l’ransmisiune directă de la București • 
15,50 Pop-club e 16,10 (Ciii.ililăți • 16,20 
Desene animate. \\enlmierii spațiului •
16.15 < nnvîi țniri * 17,1» l ampionatul eu
ropeni <|e atleii-m ln -.alu (finale). Trans
misiune iliieeln de l.i Gi:n>i;i a 19,00 Se
rata muzicală IA o l’t.iu |A'E Intcrn.-i- 
eional. Telejurnal m limba .paniolă • 22,00 
IA a Europe leii i, ra ■! , : imba france
za • 22,35 Bill Wu.l.l Sia'iiee.
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Abo. amente a z arui
Pentru u uvea certitudinea primirii ziarului, 

I cea mai sigura modalitate de a intra in posesia 
» lui o reprezintă aboname tu) lunar, trimestr-al 
J sau anual. Prin abonamente, costul pe exemplar 
i al ziarului nostru este mai mic decît ce! pe zia- 
, rul cumpărat de la chioșcuri.
i

„CUVJNTUL L!BER(I
COSTUL UNUI ABONAMENT, ÎNCEPÎND CU ! 

LUNA MARTIE, ESTE DE 120 DE LEl PE LUNA, | 
LA CARt SE ADAUGĂ TAXELE POȘTALE.

Abonamentele pentru luna martie, trimestrul 
l| și anul 1992, se fac la factorii și oficiile poș- î 

tale, pînă la data de 28 februarie a.c., inclusiv.

SOCIETATEA

COMERCIALĂ

ROXETE S.A.

ANIVERSARI
• CU ocazi:i zilei de naș

tere, soțui Sor.n ți copiii 
Sorina ți Alexandru urea
ză dragei lor soții ți ma
me, Sanda Ardelean, mul. 
t t sănătate, fericire și tra
diționalul -La mulți ani !*'. 

(357)
VÎNZARI - 
CUMPĂRĂRI

« S. C MEI.KART
— BIBICU vinde cn 
gros următoarele pro
duse de import : lichio
ruri. cremă de cioco
lată. helas ți alune. 
Relații Deva, zilnic, 
la telefon 2H3rj. între 
orele 9—19. (964)

• SC I’.Ti RN ATIONAL 
Multiprcst Deva vinde la 
cele mai m mtajoase pre-

rțflr! din județ, en gros ți 
en det.iille. televizoare co
lor, videouri ți alte pro
duse electronice Oferim 
garanție 6 luni. Udul Dc- 
cebal, bl. C'-parter, telefon 
23488. (850)

• VlND tele vizor color.
Oevti, telefon 17101». (948)

• VIND garsonieră. De
va. str. Măruții, bl. 5, ap. 
23, parter, preț 700 000 lei 
(bună pentru spațiu comer
cial). Informații simbătă 
intre orele 7—18. (946)

• VIND urgent casă, a-
nexu, grădină, Călan — Va- 
leasîngeorgiu, telefon 15365, 
Deva. (9-15)

• VINO D.ria 1 300. li
cență franceza (pentru Cer. 
mania). Deva, telefon 12585.

(911)
• Vi ND motor . i piese

VW Urii ani, str. 23 August, 
nr. 4. (94.3)

• Vi ND Skoda S 100,
preț convenabil, Calau, te
lefon 957/31275. (940)

• Vî ND Renault 10 Ma
jor, eventual piese de 
schimb. Deva, telefon 25680.

(938)
• VIND mașină de spă

lat Automate Deva, str 
A) Crinilor, bl t 13, ap. 5.3

(937)
• VIND motor ți piese

VW Golf, planetare, par
brize etc. Brad, telefon 
51981. (927)

• VINI) m i in i de cusut
electrică, sigilată. Simcria, 
Teilor, nr. 29. (845)

• CUMPĂR mașină uni
versală pentru prelucrat 
lemn. Ghelari. telefon 957/

(952)

n VIND VW Golf. Deva, 
telefon 21127. (950)

• VIND camion Merce
des—benzină, 305 Diesel, 
11. nomag Hensel 400 Die
sel. motor Mercedes Diesel 
2 000 cmc. Relații Deva, 
telclon 13487, intre orele 
15—23. (949)

• VIND Lada 1 200, sta.
re perfectă, 480 000 lei. De
va, telefon 11957. (953)

• Vi ND casă modestă,
grădină, gaze, cu posibilități 
extindere (str. Romanilor, 
nr. 127). Relații Hunedoara, 
bdul Traian, nr. 12. bl. U 2, 
ap. 12. (355)

• VlND ARO 10-4, nou.
Hunedoara, telefon 22770 
sau 22691 (354)

• VIND antenă paraboli
că Samsung, la preț con
venabil ți cutie viteze VW 
Golf, 4 trepte. Hunedoara, 
telefon 14421. (352)

• VIND înscriere Dacia,
mai 1(190. Hunedoara, str. 
Mărțișorului, 2/23. (6967)

• V î ND boxe voci 100 VV. 
Deva, telefon 20976.

(956)
o MAGAZINUL „Consig

nația”, bdul Dcccbal, lin
gă restaurantul „Miorița", 
vinde ir irgnrinS import 
Germania, televizoare Fu- 
nay și Samsung, vopsele 
auto import Germania, u- 
leiuri Castrol (motor, cu
tie viteză — inclusiv auto- 
m .tică), antigeb (959)

• VLND grădină 20 ari, 
în Birsăir Informații Bă. 
cia, telefon 7211.3.

(962)

DIVERSE

• SCHIMB mașină de 
s ris, car marc cu alta por
tativ.i. Telefon 15606.

(957)
• CU autorizația nr.

6040, din 2 decembrie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Margareta", cu sediul în 
Hațeg, avind ca obiect de 
activ itate comercializarea 
de produse alimentare, 
băuturi răcoritoare, țigări, 
dulciuri, produse de cofe
tărie, cafea, sandviciuri, 
înghețată. (958)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră, 
confort sporit, cu aparta
ment 2 camere, sau 2 gar
soniere, cu apartament trei 
camere. Exclus Dacia ți 
Micro 15. Telefon 26192.

(929)
• SCHIMB apartament 

Brad, cu similar Hune
doara sau Deva. Hțjne-

doara, telefon 20951, orele 
20—22. (353)

• SCHIMB garsonieră 
confort I, cu apartament 
2—.3 camere. Deva. str. 
Al. Pescarilor, bl. 30, ap. 
35, et. I, exclus Micro.

(960)
• SCHIMB garsonieră

confort sporit, cu aparta
ment 2—3 camere. Deva, 
telefon 22654. (963)

• SCHIMB apartament 
2 camere proprietate, garaj, 
cu similar Craiova. Infor, 
mâții Deva, telefon 22102.

(969)

PIERDERI

• PIERDUT carnet ve
teran de război, pe nume
le Postolachc Gheorghe. îl 
<!• ir nul. (942)

• PIERDUT legitimație 
serviciu ți carnet artifi 
cier, pe numele Bonciu 
Nicolae, eliberate de „Si
derurgica- S. A. Hunedoara. 
Le declar nule. (358)

ÎNCHIRIERI

• C'AUT apartament sau 
garsonieră pentru închi
riat. Deva, telefon 18613.

(911)

OFERTE DE SERVICII

• SOCIETATEA „ASAR",
grup Deva, intermediază 
cumpărarea de teren ți 
construirea de locuințe in
dividuale sau în bloc, în 
Deva. Informații Deva, 
telefon 24895. (762)

• OI'ER recompensă ce
dare contract apartament. 
Deva, telefon 25321, între 
orele 16—20. (939)

• FIRMA particulară c-
xccută transport marfă cu 
camion de 5 tone. Deva, 
telefon 18550. (903)

• S. C. „TOUR SERV 
MP MODERN- SRI an
gajează un administrator 
ți un vînzător (și femei), 
salariu negociabil. Relații 
Deva, telefon 22552.

(947)
• s. C. AGROSERV SRL 

Băcia, telefon 72145, pri
mește comenzi pentru pro. 
curare de gresie și faianță 
in condiții avantajoase.

(961)

COMEMORĂRI

• SE împlinește un an 
de cînd a trecut în eter
nitate omul de aleasă ome
nie, agent agricol, pensio
nar ți cantor la biserică,

NICOLAE SOC OLAN
Comemorarea, duminică, 

23 februarie 1992, la C'er- 
bia. Fie-i țarina ușoară și 
memoria binecuvîntată! Nu 
te vom uita! Familia Ioan 
Socolan, fiul, cumnata I u- 
creția, nepoatele Ana, E- 
lena, Domnica ți Ghizela.

(914)
• COLECTIVUL Servi

ciului de pașapoarte Hune
doara este alături de co
lega lor, Vichi Ivan, în 
greaua încercare pricinuită 
de decesul mamei sale,

\ I( TORIA FLOREA, 
și transmite sincere con
doleanțe familiei, (951)

• SOȚIA Maria, fiicele 
Lia și Camelia, fiii, Sany, 
și Tați reamintesc tutu
ror celor care l-au cunos
cut că astăzi se împlinesc 
6 luni de cînd ne-a pără
sit pentru totdeauna cel 
care a fost un bun soț, 
tată si bunic,

< ORNEI, STOIC 1. 
din Deva. Comemorarea 
are loc azi, 22 februarie 
1992, la catedrala din str. 
Libertății, Deva, la orele 
12. Dumnezeu să-1 odih
nească în pace ! (941)

• A trecut un an trist 
ți greu, de cînd m-am des
părțit de bunul și iubitul 
meu sol ,

MIRON CANDA
Amintirea Iul va dăinui 

mereu In inima mea în
durerată. Aurelia Cânda.

(954)

C O M U N I C A T 
COMISIA ELECTORALA

DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 1 DFA A
fnciinoștiuțcază electoratul din municipiu! 

Deva că pentru alegerile locale din 23 februarie 
1992 buletinele dc vot sînt tipărite pe hîrtie 
albă cil cerneală albastră. (184)

flLIALA „DACI A SERVICE** DE\ A
Comercializează autoturisme din gama

■ Dacia și Oltcit
și asigură desfacerea acestora către populație, 
la sediul său din Deva.

Ordinea de vînzarc se stabilește în funcție 
de solicitările depuse la secretariatul unității.

De asemenea, execută prin toate, unitățile 
sale

• reparații la autoturismele de fabricație 
indigenă, folosind

— seturi-motor Borgo
— cuzineți import
— uleiuri Castrol.
Informații și r| lății suplimentare la telefoa

nele 18810, 23840, 25811. (172)
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S.C. „MATEX“ S.A. DEVA
Str. Dorobanților 34,

* angajează 3 foihiști autorizați pentru ca
zane dc abur și apă fierbinte tip CRIC» și CAF 
din gr. II, în virstă de pînă la 50 ani, cu o ve
chime în meserie de minimum 5 ani, bărbați. 

(180)
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j/20/618/1091
Cont : 307050601 B.G. Deva

; REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I
2 700 Deva, str. 1 Deccmhrle, 85, 

J județul Hunedoara
; Telefoane: 11275. 12157. 11269

Telefon Tipografie: 25901
Fax : 18061

sediul 
telefoane

„cn gros** și
e
©

cu

dc

in Timișoara, bdul 16 Decembrie, 71, 
nr. 153027 și 155750, produce și vin- 

„en dctaille** :
saltele pat 190/90
plapume 
saci dc dormit
umbrele de soare pentru terase 
melană
ață diverse culori 
capse Mcco 
echipamente de protecție :•

— veste vătuite
— haine vătuite
— mănuși blană protecție
— halate
— salopete
— bonete
Vă informăm că utilizăm tipare inspirate 

după modele franceze, italiene și suedeze, la 
prețuri dintre cele mai reduse practicate pe 
piața internă. (151)

REGIA AUTONOMĂ R0MPIR0 
SUCURSALA ORÂȘTIE
2600 0RASTIE :>r, Codnilji nr 26 4

95:. -2.0:0. C.A'53 fir, 62 050. iu'. 4

*

i

i

()

ț

î 
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Organizează cu personal autorizat jocuri dc 

artificii pentru ocazii festive (nunți, botezuri), 
manifestări sportive și culturale în aer liber.

Produce și livrează en gros și prin maga
zinul propriu :

• o gamă largă de produse pirotehnice dc ( 
distracții și jocuri dc artificii pentru utilizare 
individuală ;

• mijloace dc furnizare pentru agricultură, 
cinematografic, spectacole ;

• mijloace dc semnalizare luminoase, ra
chete pentru vînători, pescari, salvamontiști, tu
rism. (169)

111

S.C. „AGROTRANSPORT** S.A. DEVA 
scoate la licitație mijloace fixe din dotare, 

ziua dc 27 februarie 1992 :
• 1 basculantă 10 tone, stare bună
• scule și dispozitive
• alte mijloace fixe din dotare. (177)

ț
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i
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S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA
bdul Traian, nr. 9

Angajează de urgență, prin examen sau concurs:
• șef-contabil cu o vechime minimă în spe

cialitate dc 8 ani;
• jurist — cu vechime minimă în speciali

tate de 5 ani (acceptăm și jurist cu 1/2 
normă).

înscrierile se fac la sediul societății — bi
roul personal, pînă la data de 2 martie 1992. 
Concursul va avea loc in data dc 3 martie 1992, 
orele 11,00, la sediul unității. (171)

S.C. I.U.G. S.A. HUNEDOARA
str. Pcștiș nr. 1

Anunță vinzarea prin licitație a unor
■ mijloace fixe de mică și mare mecani

zare cu durata de serviciu neexpirată.
Licitația va avea loc în data de 28 februa

rie 1992, ora 13, la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 957/11287. 

(183)

(I VfNIQJLIBI R
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întreaga răspundere pentru conținutul J 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.O. „Polldava** S.A.

Deva, str. 22 Deccmbrlo 257


