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„După-atita frig șî ceață / Iar s-arală soarele / 
D -acum nu ne mai îngheață / Na ,ul și picioarele". 
Tot intr-un sfirșit de februarie și început de martie, 
și-a trimis Topirceanu gindurilj lui primămiratice 
spre contemporanii sui. Și era Imposibil ca noi, 
urmașii săi, sa nu-l urmăm pilda, să nu simțim la 
fel fiorul Venirii, să nu-1 strigăm in gura mare.

— Am văzut in brațele cuiva lujeri de salcie 
îmbobocită sau, cum le spuneam în casa părintească 
— „mițișon". Frumoși, pufoși, cărnoși! Instinctiv, 
am simțit tentația mingiicrii diafanului și, totuși, a 
realului fără seamăn, după o lungă perioadă de hi
bernare. /Așadar, anotimpul renașteri; și-a trimis 
întiielc semne. Vin si ghioceii, albăstrelele. Au fost 
destule doar citcva zile mai blindc pentru ca natura 

i • trezească la viață. Chiar dacă între timp ci
tcva nopți au încercat să ne sperie cu gerul lor, 
chiar cu fulgi grei de nea...

Să fim optimiști și încrezători din nou in viață, 
răci viața este splendid și răscolitor lucru ! Să a- 
runcăm hainele grele, tot ce ne-apasă și să ne pre
gătim pentru un nou anotimp al vieții!

MINEI. BOBEA oto PAVEL I.AZA

De dragoste
Am auzit iarna îndepărtindu-se.
Am auzit pașii primăverii apropiindu-sc. 

Am auzit acele plutiri plăpîndc, trcziiidii-se. 
Am auzit virteje albe traversind dealurile. 
Cascade de lumini rupte din jocul mieilor. 
Și am auzit glasul fetei înfierbintat de dor. 
Șoapta femeii născută sub dezmierdarea

iubitului.
Și mult mai bine am auzit petala de Mărțișor 

ridieîndu-se, arătindu-se, ca una dintre cele 
mai frumoase taine 
ale Timpului.

MIRON ȚK
i Xcstitori ai primăverii.
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COMUNICAT
în 28 

consiliilor
Pentru organizarea și desfășurarea alegerii con

siliului județean, a fost constituită comisia electo
rală de circumscripție, al cărei președinte este, con
form art. 72 din Legea nr. 70/1991, președintele Tri
bunalului Județean.

In baza art. 56 din 1-egea nr. 69/1991 a admi
nistrației publice locale, consiliul județean va fi 
compus din 15 de membri.

Alegerile vor avea loc la data de 29 martie 1992, 
in clădirea Palatului Justiției din Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 35, intre orele 8 și 20.

Candidaturile pot fi depuse pină la 9 martie 
1992, la adresa menționat.!, camera 137.

Deva, la 29 februarie 1992.
IULIE KUT ' Ș, 

președintele 
comisiei electorale 
de circumscripție

februarie 1992, s-a încheiat constituirea 
locale din județul Hunedoara.

SOCIETATEA COMERCIALĂ

CRĂCIUN & COMP

S. N. C.

• Desface către populație, în condiții avantajoase, prin Complexul

Comercial „Bachus", Piața Unirii, nr. 4, Deva

MOBILĂ STIL :

8 dulapuri B biblioteci 19 veselarc B mese 
® Livrează „en gros" pentru agenții economici i

C țigări import ■ ciocolată B dulciuri diferite B răcoritoare 
W cafea ness BH becuri import și alte produse.

Expoziția cu aceste produse este deschisă zilnic, la Complexul 
Comercial „Bachus ', între orele 3—18, cu excepția zilei de duminică. 
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multi faze de trans- 
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urmă,

spirituală a Ro- 
l'entru a nc da 

in ce măsură aceste 
; s-au realizat și se 

mai realiza.
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(Continuare în pag. a 2-a)

Iluminatul indian 1 
. .in. n (1889—1'133), 
11 de ani de viață, 
cut unele profeții privind 
misiunea 
mâniei.
seama . 
profeții 
vor mai realiza, vom cita 
citcva dintre ele, urmate, 
cu permisiunea dv, de sim
ple comentarii. Deoarece 
spațiul tipografic nu per
mite a da detalii la aceste 
comentarii, vom face trimi
teri la ziare și reviste. 
„Romania trece prin

mai 
formări fundamentale, 
venind in cele din 
grație spiritualizării sale 
exemplare, un veritabil 
focar spiritual, ce va pu
tea fi comparat cu miticul 
„Canaan", iar Bucureștiul 
se va transforma intr-un 
centru esențial al acestuia. 
Această capitală a spiri
tualității va fi aproape in 
întregime reconstruită (li
nele cutremure o vor dă-

IONEL MANOHJ
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GÎND :
tăind Dumnezeu incă nu știa cum vă 

facă apa, diavolul iși fierbea de mult țuica 
in cazan...

ÎN PAGINA A lll-A

• Caleidoscop 
duminical

• Săptămina 
la TV

Magazin la Deva
Ieri, la Deva, sir. Li

bertății, nr. 1 (fosta mă
celărie) s-a deschis un 
magazin al S. C. „Com- 
timaliincntara". Directorul 
comercial al societății, <11 
Vasile Munfeanu, ne-a 
spus că aici se desfac zil
nic. prinfr-o aproviziona
re ritmică, circa 61) de 
sorlimcnte de carne, pre
parate din carne de porc 
și vită, salamuri uscate 
și produse complementare 
(margarina, cafea, sucuri). 
Instalațiile și vitrinele 
gorifice, 
Cinlâriro

aparatele 
automată

fri- 
de 
ții

casele de marcaj asigură 
o hună păstrare a produ
selor .și măsurare exactă.

Programul <l< funcțio
nare a unității este 
nic intre orele 6—1'1 
I I—21), iar duminica 
la 7 la 11. Prețurile prac
ticate sini unice cu cele 
do la magazinele de pro
fil similar din celelalte 
orașe, unde Comlimul 
desface produsele proprii.

In ctirind un 
magazin va fi 
în municipiul

MC'OI \l

zil- 
si 

de

i asemenea 
deschis și 
Hunedoara.
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FAX
■ ANKARA. — Vizita 

oficială in Turcia a minis
trului român al Afacerilor 
Externe, dl Adrian Năsta- 
se, s-a încheiat joi, o dată 
cu întrevederile finale cu 
lideri ai țării-gazdă.

■ PIIAGA. — Cancela
rul german, Helmut Kohl, 
și-a încheiat vizita în Ceho
slovacia, al cărei punct de 
virf l-a constituit semna
rea Tratatului de prietenie 
dintre cele două țări.

H ( HIȘINAV. — Legea 
„Cu privire la migraliune", 
adoptată de Parlamentul 
Moldovei anul trecut, se 
respectă, in general, i s-a 
comunicat corespondentu
lui agenției Moldova — 
Preș la Departamentul pen
tru Statistică al Republicii 
Moldova. Astfel, potrivit 
datelor, anul trecut țiu ple
cat din Moldova 61739 
persoane, intre care 17 819 
evrei, 11968 ruși, 11527 
moldoveni, 10 819 ucrai
neni. în aceeași perioadă 
au sosit in republică 12 057 
persoane. între care 18 000 
moldoveni, 10 072 ruși. 8 250 
ucraineni.

Este de nolat că majori
tatea persoanelor care au 
părăsit Moldova au plecat 
in țările occidentale, S.U.I. 
și Israel.

■ TOKIO. — Guvernu
lui japonez i-a fost înaintat 
un proiect asupra rcampla- 
sării capitalei țării, perma
nent amenințată de un 
cutremur devastator de 
genul celui din 1923, în 
urma căruia și-au pierdut 
viața 110 000 de oameni.

Acest proiect prevede 
Construirea unei noi capi
tale intr-o zonă situată la 
cel puțin 60 km de Tokio, 
intr-o regiune mai puțin 
afectată la seisme decit 
cea in cari- este amplasată 
actuala < ipiială, caro să 
poală cuprinde 600 000 de 
locuitori, pe o suprafață 
de 9 000 hectare. Costul 
lucrărilor se ridică la 108 
miliarde dolari.

■ HEI.GR\D. — Confe
rința C.E.E. asupra Iugo
slaviei iși va relua lucră
rile in plan „in următoa
rele 10 zih ”, a declarat la 
Belgrad lordul Teter ( ar- 
rington, președintele con
ferinței. Agenția Tuning, 
citind surse comunitare, a 
afirmat că această confe
rință iși va relua lucră- 
rih la 9 martie la Bru
xelles.

FAX
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S. P. L. Vața — o firmă cu . . . cherestea
„Alo, Bciuștil ! Vă rog 

frumos, trece și luna fe
bruarie și nu ne-ați plătit 
nimic din marfa livrată în 
acest an...". Ne cere scuze 
și continuă. „Sibiu, alo Si
biu 1 Faceți bine și ono
rat i-ne facturile măcar pe 
ianuarie ac. Sint citeva 
milioane bune... Avem și 
noi nevoie de bani". A ur
mat la rind Pâncota. Șeful 
Secției de prelucrare a 
lemnului Vața — dl Marcel 
Zbârcea — și-a repetat a- 
pelul către beneficiar pen
tru plata produselor expe
diate in acest an.

— Este durerea noastră 
cea mai mare — ne spu
ne. Noi lucrăm, livrăm 
marfa celor care ne-o so
licită, insă plata ei intirzie 
foarte mult, ceea ce gre
vează asupra desfășurării 
ritmice și eficiente a între
gii noastre activități. Este 
vorba de cherestea. La 
propriu și la figurat.

— Și aveți mult de în
casat ?

— Numai de la un be
neficiar 12 milioane de lei. 
In total, de la începutul 
anului, vreo 20 milioane 
de lei. Acest blocaj finan
ciar ne pune pe toți pe bu
tuci. Adică, ii afectează și 
pe cei care desfășoară o 
activitate productivă ren
tabilă, cum este și unita
tea noastră. (Probabil că, 
la această dată, o parte 
din aceste datorii a fost 
achitată — n.n.).

Discutăm în continuare 
despre evoluția S.P.L. Va
ța după revoluția din de
cembrie 1989, despre volu
mul și calitatea producției, 
despre starea socială a co
lectivului. Reținem că uni
tatea s-a înscris în bună 
măsură in coordonatele e- 
conomiei de piață, în sen
sul că efectivul a fost re
structurat substanțial, dar 
producția nu a scăzut, ci 
a crescut, cam cu 10 la 
sută, ceea ce înseamnă o 
sporire considerabilă a 
productivității, care, la rin-

dul său, s-a răsfrînt pozi
tiv asupra cîștigurilor sa- 
lariaților.

— In general — accen
tuează dl Marcel Zbârcea 
—, dispunem de capacități 
de producție și forță de 
muncă, de materie primă 
și materiale, ne realizăm 
programele de producție 
stabilite — de cherestea 
paleți, lăzi pentru export 
— și livrăm marfa către 
beneficiari la termenele 
prevăzute. Dar pentru că 
noi lucrăm, în principal, 
cu fabricile de mobilă, ale 
căror produse au atins pre
țuri exorbitante și, ca ata
re, nu prea se desfac, a- 
vcm probleme cu încasa
rea contravalorii mărfii 
produse și expediate bene
ficiarilor.

In pofida acestor greu
tăți, oamenii își fac dato
ria la locurile lor de mun
că, realizează produse de 
calitate și sint plătiți în 
mod corespunzător. -Nu 
obținem niște salarii foar
te mari, ci după munca de
pusă și rezultatele obținu
te, după posibilitățile uni
tății — subliniază dl Liviu

Gabor, liderul sindical al 
secției. Oamenii sint însă 
mulțumiți. Majoritatea sînt 
localnici, au gospodării 
frumoase, au locul de mun
că la doi pași de casă, așa 
că ținem cu toții la firma 
unde lucrăm, de unde luăm 
banii. Sigur, mai sînt și 
la noi probleme. De apro
vizionare, uneori, cu sor
timentele necesare de ma
să lemnoasă, de uzură a 
unor utilaje și instalații — 
iar retehnologizarea costă 
mult și n-avem bani —, de 
întîrzieri mari în plata 
mărfii livrate de către u- 
nii beneficiari. Insă ne 
străduim să le rezolvăm pe 
toate.

Da, este meritoriu pen
tru acest colectiv că a în
țeles să-și strîngă rînduri- 
le, că face eforturi pentru 
a-și pune în valoare, cu 
responsabilitate și eficiență, 
toate disponibilitățile teh
nice și profesionale, men- 
ținîndu-și echilibrul pe a- 
cest vas bîntuit de furtuni 
în drumul României spre 
economia de piață.

DIM1TRU GHEONEA

Chcresteaua se pregătești- cu 
migală.

Foto

îndeminarc și

I’AVEl. I.AZA

DE LA ASOCIAȚIA VETERANILOR 
DE RĂZBOI

Asociația Națională a
Veteranilor de Război, 
Filiala județului Hune
doara, aduce calde mul
țumiri Societății Comer
ciale „Coratrans" S. A. 
Deva, pentru înțelegerea 
și generozitatea dovedite 
prin acordarea gratuită
ții călătoriei pe autobuze 
a veteranilor de război, 
in baza legitimațiilor co
respunzătoare de veteran 
de război.

Ne exprimăm, cu acest 
prilej, convingerea că și 
celelalte societăți comer
ciale — Cri.șbus — Brad; 
Corvintrans — Hunedoa
ra ; Ilvatrans — Ilia;

Orăștictrans — Orăștic și 
Hațcgtrans — Hațeg — 
vor da curs aceluiași gest 
încărcat de înțelegere, 
generozitate și omenie fa
ță de această greu încer
cata categorie națională 
a veteranilor de război, 
ce se apropie iremediabil 
de „soare-apune”. In spe
ranța că vom găsi toată 
înțelegerea și bunăvoința 
cuvenită, exprimăm mul
țumirile noastre anticipa
te tuturor societăților co
merciale de transport de 
pe raza județului Hune
doara.

Comitetul Veteranilor
<le Război

(Vrmarc elin pag. I)

rima), răminind in cele din 
urmă un ansamblu de 
construcții in formă ii.e- 
lară. avind 7 km in dia
metru. ce va fi conside
rată de toate popoarele lu
mii drept un veritabil Nou 
Ierusalim". Adulții de azi 
vor muri, dar sufletele lor 
tot vor vedea ; cei mici vor 
trăi ;i vor vedea, „fir a- 

cele vremuri vor fi de o mic 
de ori mai fericiți toți Cri 
care vor urmări desăvir- 
șirea spirituală, trăind cu 
încredere deplină in Dum
nezeu". Atit Papa, patri
arhii. episcopii etc., cit și 
sectele religioase depun și 
vor depune o muncă neo
bosită pentru a îndruma pe 
cei necredincioși să creadă 
în puterea binefăcătoare a 
lui Dumnezeu „f ele ce 
vă spun cu că vor veni, 
luați aminte că sînt dure
rea a doua și raiul al doi
lea, căci prin prima durere 
ați trecut fără a vă văita". 
Da. ■> parte din prima du- 
rer a fost comunismul ; 
nu ■ ’.im ce va veni. In 
acele timpuri, scaunul Ju
decății de Apoi va fi sim
țit și va fi făcut de tot nea
mul omenesc deasupra Ro
mâniei. îi» mari le oraș 
sfint București, simbolic 
numit Noul Ierusalim, se 
va construi cel mai mare 
monument lăcaș spiritual 
«Ic comuniune cu Dumne
zeu, denumit Centrul Di 
vin Suprem, avind repre
zentanți evoluați spiritual 
din toate neamurile ce vor 
forma I rafcrnilalca Ve
ghetorilor Iluminați”. Vom 
trăi șl vom vedea, dacă nu 
noi, atîincl urmașii noștri, 
„în România se va con
strui un canal care va uni 
Marca Neagră cu Dunărea,

precum și un alt canal ca
ro va uni Dunărea cu noul 
oraș reconstruit al Bucurcș- 
tiiilni—.“. Prima profeție s-a 
re.'.lizat : s-a dat în func
țiune canalul Dunăre—Ma
rca Neagră ; va fi posibil 
să se realizeze, intr-un vii
tor nu prea -îndepărtat, și 
«analul București—Dunăre.
Basarabia va fi realipită 

României pentru totdeau
na". Profeția uimitoare a 
indianului va fi realizată 
in viitorul apropiat (vezi 
și revista Magazin nr. 48/ 
30.XI.1991. pag. 4, în arti
colul „Inocența este prefe
rată în dialogurile para-

în discuția O.N.U. și va a- 
vea .șanse de a fi realiza
tă. -Grație prieteniei ce o 
va lega de toate țările de 
pe fața pămîntului. Româ
nia va scăpa ca prin mi
nune «le conjunctura răz
boaielor". Să-i fie gura au
rită acestui indian și să-I, 
rugăm pe Dumnezeu să 
ne ferească de războaie. 
„Războaiele, panica și ne
înțelegerile de tot felul vor 
face ca marile puteri să se 
prăbușească, spre bucuria 
țărilor mici care Ic alcă
tuiesc". Da, colosul din 
răsărit (U.R.S.S.) s-a pră
bușit. Dl Iordan Puț-

Comentarea parțială 
a profețiilor 

lui Sundar Singh
normale"). De fapt, profe
tul amintit a prevăzut și 
cel ’dc-al doilea război 
mondial. „Intr-un viitor 
mai nwlepărtat. toate teri
torii^ învecinate României 
vor hotări împreună for
marea Federației Statelor 
Europene, lucru la care 
oamenii ajunseseră să se 
ginilească de mult". P«nă 
in prezent, s-a realizat Pia
ța Comună ; este posibilă 
șl realizarea unei Federații 
a Statelor Europene, așa 
cum s-a format și Comuni
tatea «le State Independen
te u Rusiei. „O forță ar
mată Internațională va a- 
parc ți va ii educată ți 
unificată pentru a fi uni
versală". Da, profeția este

caș din comuna Coș- 
deni, jud. Bihor, în ziua 
de 22 dec. 198!), a despicat 
un lemn gros în două, a- 
părînd în mijlocul lui un 
desen pozitiv șl unul ne
gativ, cu semnul crucii. Dl 
Nlcolae Prața din satul 
Hădărăii, comuna Lupșa, 
jiul. Alba, în ziua de 27 
martie 1990, a despicat tot 
un lemn gros șl a apărut 
în mijloc tot un semn po
zitiv șl unul negntlv, cu 
semnul crucii. Bucățile do 
lemn cu crucea «le Ia Coș 
«Icni au fost expuse în vi
trina unei librării din De
va. Ziarele vremii au scris 
«lcspre aceste cruci. Poate 
că mal sînt și alte minuni 
pe care subsemnatul nu lo

cunoaște. „Minunile fără 
număr c«' se vor face in 
această țară (adică Româ
nia) și tainele ce se vor 
descoperi în vremurile ce 
vor veni, in aceste locuri, 
vor face ca popoarele lu
mii să cerceteze, pline de 
dăruire, misterele dumne
zeiești. Iii România, Dum
nezeu va face cu putință 
apariția unor miracole pen
tru cei aleși să-l descopere, 
iar necredincioșii să se în
toarcă la credință. în acest 
popor «des al românilor. 
Dumnezeu a pus o inimă 
caldă și iubitoare, firea oa
menilor fiind deschisă...". 
•Sediul Crucii Roșii Inter
naționale se va stabili la 
București, în Noul Ierusa
lim...". „înainte însă de a 
ajunge aici. această (ară 
aleasă va trece prin mari 
frămintări, care vor pune 
lumi a la grea încercare. A- 
cesf popor ales va trece, 
înainte <l<" a ajunge aici, 
prin trei mari încercări. 
Sfirsitul acestor încercări 
va fi marcat de un dezas
tru planetar, care va în
grozi intrMga lume, iar cei 
foarte bogati iți vor pierde 
toate averile. Atunci, în 
acele timpuri viitoare, pe 
păinînlul ales al României 
se va zidi Noul Ierusalim". 
Sîntcm prea mici ți nepu
tincioși să șl im ce surprize 
ne va aduce viitorul. Acest 
viitor este cunoscut numai 
de Dumnezeu. Copiii co
piilor noștri vor vedea ce 
le va aduce viitorul. Ră- 
mînc la latitudinea citito
rului să-l considere pe 
Sundar Singh un bun sau 
rău profet. în ce mă pri
vește, îl consider pe acest 
profet ca filivl bun. ținînd 
seama că «anroane un sfert 
din profețiile lui s-au ade
verit.

Deschide, începînd cu 1 martie 1992, traseul 
DEVA — SIBIU — RM. VÎLCEA — PITEȘTI 
— BUCUREȘTI NORD.

Plecarea din Deva la ora 21,00 — în /lich
ele duminică, marți și joi.

Plecarea din București, tot la ora 21, in 
zilele de luni, miercuri, vineri.

Preț informativ — 917 lei biletul Deva — 
București.

Simultan, pleacă 
aparținind Societății 
TORI“ București.

Puteți călători la
București — Deva — Budapesta, cu plecare «lin 
Deva in zilele de marți, la ora 10,50 și vineri, 
la ora 24,00.

Informații suplimentare și rețineri de lo
curi se pot obține la Autogara Deva, telefon 
13033. (188)

din București autocarul 
„AUTOTRANS CALA

Budapesta și cu cursa

S.C. MICRO MEGA COMPUTERS S RL. 
cu sediul în Hunedoara, str. Piața Libertății, 

nr. 8 (centrul vechi — ARDEALUL) 
înregistrată în Registrul* Comerțului, 

nr. J 20/682/1991
VINDE
• televizoare color, marca Samsung, 

gonala 51 cm, 6 luni garanție.
Preț : de la 99 900 lei. 
înscrierile se fac la sediul nostru.
De asemenea, vă oferim produse ale firme- 
KODAK, CASIO, JVC, PANASONIC,

cu

lor
ARTECII și anume : filme și aparate foto, cal
culatoare, telefoane, casete video și audio, radio- 
casetofoane, aparate radio, ceasuri și jucării.

Informații la telefon 13525 și la sediul fir
mei, zilnic între orele 9—18, iar simbă-a între 
orele 10—13. * (187)

S. C. MICRO MEGA COMPUTERS S.R.L.
Organizează cursuri pentru calculatoare 

IBM—PC compatibile si SINCLAIR — SPEC
TRUM compatibile (IIC, CIP, TIM-S), incepînd 
cu data de 1 martie 1992.

Pentru informații și înscrieri, vă rugăm să 
ne contactați la sediul nostru, sau la telefon 
13535. (187)

DIRECȚIA MUNCII 
Șl PROTECȚIEI SOCIALE

Are posibilitatea de a plăti agenților eco
nomici din județ cheltuielile de școlarizare în ve
derea calificării sau recalificării șomerilor și a 
altor persoane din evidență, în următoarele me
serii și specialități : operatori-ca'culatoare-PC, 
analist programator, montator reglor și depana
tor RTv, manichiurist, cosmetician, croitor, elec
tromecanic, reparator obiecte uz casnic, frizer, 
tinichigiu-carosier, mecanic auto, tîmplar, bobi
nator, fochist etc. ; precum și alte meserii spec 
fice ramurilor industriei, construcții (locuințe și 
drumuri), transporturi, tehnică publicitară, con
fecții și tricotaje, gospodărie comunală, alimen
tație publică.

în acest sens, Oficiul Forței de Muncă și 
Șomaj solicită oferte concrete de calificare (re
calificare) din partea agenților economici din 
județ, care se vor depune la D.M.P.S. Deva, str. 
1 Decembrie nr. 12, telefon 17048 sau la puncte
le de plasare somai din local'tăți’e Brad, Sime- 
ria, Orăștie, Hunedoara, Călan, Hațeg, Petro
șani, pînă la data de 7 martie 1992. (191)

S. C. COMBOR S. A. ORĂȘTIE
(FOST F.N.C.)

încheie contracte ferme, conform II. G. 51/7 fe
bruarie 1992, cu orice fel de proprietari de terenuri 
agricole, achitind in avans 59 la sută din valoarea 
producției contractate, fără a percepe dobîndă pen
tru înființarea culturilor de porumb, orz. orzoaică, 
ovăz, triticalc și mazăre boabe. Iar diferența suinei 
rămase se va achita la predarea cantităților <1«' 
cereale contractate.

I)c asemenea,
de achiziții în vigoare, nchltind 
custom în bani, la predare sau la 
Combinate, insăciiih* sau în vrac.

Informații suplirm ntarc In telefon 
sediul unității, din str. Luncii, nr.

achiziționează cereale la prețurile 
contravaloarea a- 

scliimb furaje

i
42:150 sau

3, Orăștie 
(182)

li

i
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PROGRAM

’’.'IO Bună din 
10,00 Actualită
10.10 Tip—top, 

mini—to]
11.10 Dcscopcr 

planetei
11.30 Viața spi
12.30 Ora de n 
13/10 7x7.

Evenimc 
interne t 
săptămin 

11.00 «^CualitS
14.10 Tetc-clul
16.30 Campion 

curo pear 
atletism 
Transmi: 
directă c 
Genova

17.30 Mapamo 
18,00 Concurs

internați 
de dansi
(I)

19.15 Tcleencii 
pet*'

20,00 Aeh-ulitc 
20,35 Sport 
20,45 Fii' ser

Ep. .
21.10 Festivalu 

Internațion 
de muzică

„San Rer 
1992 (I)

2.1.15 Actualită
0.05 Festivalu 

Internați 
de muzic 
„San Rer 
1992 (II

1.00 Campion 
european 
atletism

1.30 Festivalu 
Internați 
«Ic muzic 
„San Rer 
1992 (III

2,00 Tlf EV,

Dl’MINK 
1 M A R 1

PftOGL .M

6.30 TV DEV
8.30 Bună din

A rabela
10.20 Film seri 

pentru cc 
„Arabei k 
Ep. 9

10,50 Actualită 
11,00 Lumină c 

înmiiră
12,00 Viața sat
13.30 Aripă de 

maramur
1 1.00 Actualită
14.10 Atlas
11.30 Video-mîi 
17,00 Știință și

imaginați
17.30 Convorbi 

duminică
18,00 Concurs 

internați) 
de dans
(II)

20,00 Actualită
20.35 Film art 

„Ilansato 
norilor" 
(Anț”a, 1

22.20 Actualită
22.35 Magia in
23.35 Campion 

european 
de at let is 
îi> sală ((
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2-3vise,

de

de

șoară

*c de fapt 
streașină

urma noastră 
toți. în curind, căci ce 
Cuib de pe a cărui

Selecție
II.IE LEAIIU

mari"

d 
ișoară

I

sală

REFLECȚIA ZILEI
• „Dacă citesc o carte și imi îngheață întreg 

trupul, astfel incit nici un foc nu mă mai poate 
încălzi, știu că aceasta e poezie. Dacă simt, fizic, 
ca și cum mi s-ar reteza creștetul capului, aceea c 
poezie. Aceste.-» sint singurele feluri după care o 
recunosc. Mai există și altele?"

CU EMILY DICKINSON 1830 — 1886
—considerată cea mai mare poetă a Americit—

• „După cum in mintea noastră sint încăperi 
unde nu intrăm fără a ne cerc scuze, tot astfel tre
buie să respectăm zăvoarele altora".

• „Dacă nu am afla un cîștig și in pierdere — 
in desfășurarea ei, după cițiva ani, am avea o jal
nică înfățișare".

• „Nepăsarea este mai groaznică decît durerea, 
a crescutcăci ca c otava de pe pămintul unde 

durerea".
• „Dar toate faptele nu devin, oare, 

dată ce le lăsăm in
• „Vom zbura 

rămintul, decît un 
cădem cu toții

R I D E N D O
— Spuneți-mi, v-a ajutat 

crema ce v-am prescris-o?
— Ce să vă spun, die 

doctor, e un medicament 
minune ! Eu mi-am vin
decat reumatismul, băia
tul nu mai tușește, iar cu 
ce mi-a mai rămas, mi-am 
lustruit toată argintăria, 
de zici că-i nouă!

- Q -
— Trebuie să mă sfă

tuiesc cu tine, că-mi ești 
prieten vechi.

— Despre ce e vorba ?

— Mă îngrijorează com
portarea băiatului. In ul
timul timp s-a schimbat 
mult in rău. Ascultă numai 
de sfaturile unor idioți. Te 
rog mult, vorbește cu el!

- O -
— Ce-a zis nevasta, cînd 

•a aflat că ai cîștigat un 
milion la pronosport ?

— A rămas mută 
uimire.

— Ca să vezi cite bucu
rii ți-au venit deodată 1

Culese și prelucrate 
de II.JE I.EAIIU

ÎN BUCĂTĂRIE 
lipsește cintarul sau paharul gradat, 
să cunoaștem unele mici „secrete", 
o cintărim in felul următor : o lingură 

o lingură cu vîrf = 25 grame ;

Dacă ne 
este necescar 
Astfel, făina 
rasă — 15 grame ; 
un pahar pentru apă, obișnuit = 125 grame. Zahărul 
tos : o lingură plină = 30 grame ; un pahar pentru 
apă, obișnuit = 200 grame. Zahărul pudră : o lin
gură plină = 35 grame ; un pahar obișnuit = 180 
grame. 1-aptelc și uleiul : o lingură = 20 grame; 
un pahar pentru apă, obișnuit = 250 grame ; o ceașcă 
pentru cafea — 50—60 grame ; Sarea : o lingură = 
30 grame ; o linguriță = 10 grame ; Nuci pisate : o 
lingură =- 20 grame ; un pahar = 125 grame ; Sta
fidele : o lingură = 25 grame; Pesmetul: o lingu
ră 15 grame ; un pahar obișnuit = 100 grame ; 
Grișul : un pahar = 175 grame ; Orezul : un pahar 
obișnuit 200 grame.

i! 
ișoarâ

APARENTE

rr4 |5 [6 7 8

4

5

B r

L a.
8 i ud

rl__

9

10 --E--•

ORIZONTAL: 1) Predispus pentru me- 
rtit.itie ; 2) Cu lentile de contact (sg.) — 
Gusturi rafinate : 3) Reverberație de na
tură poetică — Partea opusă ; 4) Tratat
de medicină — Intrare la subsol 1; 5) A 
programa în reluare — Sperietoare de 
păsări ; 6) Visuri spulberate 1 — Nit prind 
rădăcini ; 7) Mărturia tensiunilor patetice 
— Cedează trecerea . 8) Schimbată în mă
runțiș — Cadrilul bătrînilor ; 9) Luată de 
la gură — Dă buzna la cîntecul sirene
lor ; 10) Are multe însușiri.

VERTICAL: 1) Tip dc anticipație; 2) 
Fruntaș la instrucție — Cerc muzical co
regrafic ; 3) Ușor mișcat — T< nmen dc 
gîndire ; 4) Semnal ile pj'i are — I ie sor 
ba între noii; 5) Datutoaic dc viuțu in 
concepția străbunilor — Bate in rclragc- 
re ; 6) înfățișată după na,tura — < ur a 
pentru înotători ; 7) Pămintul fagaduin* 
— Țipăt enlgmist ! ; 8) Parte implicată 
intr-un tratat — Parte dc vorbire ; 9) No-

• O întrebare pen
tru un primar: Ino
rogul dumneavoastră 
cffi „oameni 
s-au născut ?

— La noi ? Nici u- 
nul ' Toii s-au născut 
mici!

UTtltVIZIMIt I
LUNI, 2 MARTIE

• La școală, copiii 
il Întreabă pe învăță
tor : „Citc state inde
pendente există în Eu
ropa?" „înainte cu 2-3 
ore erau 29“.

Culese și adaptate
Dr. GII. MĂRII

Deva

>PRE«PTA >
✓i

Desen de
CONSTANTIN

GAV RII.A

țiune de necuprins — Primar începător ;
10) Revenire de fond.

VISILE MOI ODF.T

DEZLEG VREA CARE! 1 I I 
„V ARI VNTE", 

AP VRUT fN ZIARUL NOSTRU 
Dl SIMBA TA TRECUTĂ:

1) PARAPLEGIC ; 2) ATAC — GROTA; 
3) REȚEA — OLAR . 1) ALA — CATA- 
NA ; 5) CA — PAGIN — C ; G) L — SA- 
RAC — LA ; 7) ILICIT — MIT ; «) ȘIRA 
— AMICI ; 9) ETATE — UZAT ; 10) RE
GENERARE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției :

ALB: R g 3, D g 4, Ce 2, p:g2 
NEGRU: f h 7, p : g G.

N <1 5 
...C c 7
Ț f 0

2.
1.
2.

PROGRAMUL I
• 11,00 Actualități • 11,10 Calendarul

zilei • 14,20 Worldnct USIA • 15,20 A- 
vanpremiera săptăminii • 15,10 Copiii
noștri — viitori muzicieni • 1G.00 Cheia 
succesului • 16,30 Muzica pentru toți • 
17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea în lim
ba maghiară • 18,35 Televiziunea vă as
cultă I • 19,05 Studioul economic • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități • 20,35 
Tezaur • 21,00 Teatru Tv. Restituiri I. L. 
Caragialc. „Vocea patriotului naționale"
• 22,20 Lumea ideilor * Cultura istorică 
și societatea civilă • 22,50 Repriza a treia
• 23,15 Cronica Parlamentului * Actua
lități • 23,15 Confluențe.

PROGRAMUL II
• 16.00 Actualități • 16.15 Desene ani

mate • 16,10 Tradiții ale pictorilor țărani 
din Laz (Alba) • 17,10 Vcniți cu noi pe 
programul doi ! „Crimă și pedeapsă". An
chetarea unui caz de omucidere dc la A 
la Z • 19,10 Super Channel • 20,30 Ma
gazin auto-moto • 21,00 Studioul muzicii 
dc cameră • 21,30 TVE International • 
22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC World
Service.

MARȚI, 3 MARTIE

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

zilei • 10.30 Canal France International ♦ 
Super Channel • 11,10 Bulgaria contem
porană • 11,55 Ora de muzică • 12,45
Interferențe • 13,15 Muzica pentru părinți
• 13,15 Imagini din Maroc • 14,00 Actua
lități * Meteo • 11,20 Tradiții • 14,50 A- 
vanpremicră TV • 14,55 Preunivcrsitaria
• 15,30 Telcșcoală • 16,00 Muzica pentru
toți • 16,30 Conviețuiri • 17,00 Actuali
tăți • 17,05 Repere transilvane. Emisiu
ne realizată dc Studioul dc Radiotelevi- 
ziune Cluj • 17,35 Recital. Richard Cley- 
derman • 18,00 Salut, prieteni ! • 19,00
Studioul economic • 19,30 Desene anima
te • 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 
20,15 Telecinemateca. „Ran" (Japonia — 
Franța, 1985). Premieră pe țară • 23,30
Cronica Parlamentului * Actualități • 
21,00 Cultura în lume • 0,30 Jazz-fan.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.15 Desene ani

mate • 16,10 Cercetarea științifică agri
colă • 17,10 Studioul de literatură • 18.10 
Film serial. „Marc și Sophie". Ep. 4 •
19.10 Sport — magazin • 19,10 Tribuna 
non-conformiștilor • 20,00 Super Channel
• 20,30 Studioul muzicii contemporane • 
21,05 I)e-ale pis tei it» economia Capitalei
• 21,30 TVE Internacional • 22,00 TV 5 
Eurone • 22,35 BB( World Service • 23,05 
TV DEVA.

MIERt CRI, 1 MARTIE

PROGRAMUL I
• 10,00 Actualități • 10,30 Film serial. 

„Familia Polaniecki". Ep. 2 • 11,05 Canal 
France International * Super Channel • 
12,20 Ora de muzică • 13,10 V'irsta a treia
• 13,10 Divertisment internațional • 14.00
Actualități * Meteo • 11,20 Civilizația mon
tană • 11,50 Avanpremieră TV • 11,55
Preunivcrsitaria • 15.30 Telcșcoală • 
16.00 Tineri interpreti de muzică popu
lară • 16,30 Lumea sportului • 17,00 
tuafități • 17,05 Arte vizuale • 17.30 15,
16. 17. 18 • 18,00 Reflector • 18,30 Mu-
zicorama • 19.00 Studioul economic • 
19,30 Desene animate • 20.00 Actualități • 
20.35 Sport • 20,15 Film serial. „Joseph 
Balsamo". Ep. 6 • 21,15 Exercițiu de ad
mirație • 22,10 Universul cunoașterii •
23.10 Cronica Parlamentului ‘ Actualități
• 23,10 Pro musica.

PROGRAMUL II
• 16,01) Actualități • 16,15 Desene ani

mați* • 16.10 Emisiunea în limba maghiară
• 18.10 Teatru TV. Oamenii cavernelor"
de William Saroyan • 20,00 Worldnct
USIA • 20.30 Dialog cu edilii capitalii • 
21,00 Bijuterii muzicale • 21,30 TVE In- 
(ernaclonal • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BB( World Service.

JOI, 5 MARTIE

PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,30 TV 5 Eu
rope • 12,10 Ora «le muzică • 13,00 Oa
meni de lingă noi. Copiii străzii .. copiii 
riim’iiuii ? ('•) • *'* 3'1 • ■ -1*1 1.00
Actualități * Meteo • 11,20 Audio-vizual

studio • 14,50 Preunivcrsitaria • 15,25
Telcșcoală • 16,00 Muzica pentru toți •
16.30 Forum • 17,00 Actualități • 17,05 
Repere moldave. Emisiune realizată do 
Studioul dc Radiotclcviziunc Iași • 17,35 
Drumuri în memorie • 18,00 Tclc-discul 
muzicii populare • 18,20 Stadion • 19,00 
Studioul economic • 19,30 Desene ani
mate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport •
20.45 Film serial. „DALLAS" Ep. 107 •
21.40 Reflecții rutiere • 21,55 Microrccital 
Caterina Valente • 22,05 Reporter ’92 •
22.35 Cronica Parlamentului * Actualități
• 23,05 Virstcle peliculei...

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

mate • 16,35 Motor! Incursiuni în lu
mea filmului • 17,05 Emisiunea în limba 
germană • 18,05 Concertul Orchestrei Na
ționale Radio • 20,30 O viață pentru o 
idee * Ilic Murgulescu • 21,00 Muzica 
populară în concert • 21,30 TVE Intcr- 
nacional • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBO 
World Service.

V INERI, 6 MARTIE

PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități * Meteo • 10,20 Ca
lendarul zilei • 10,30 Film artistic. „Gre
șeala domnului Ilonore de Balzac". Pre
mieră pe țară • 12,05 Super Channel • 
13,00 Ora de muzică • 11,00 Actualități * 
Meteo • 11,20 Mondo muzica • 11,40 Me
dicina pentru toți • 15,10 Bicentenar Ros
sini • 15,25 Preunivcrsitaria • 16,00 Lim
ba noastră • 16,30 Muzica pentru toti •
16.45 Tragerea Loto • 16,55 Actualități
• 17,00 Emisiunea îi» limba germană • 
18.00 Pro Patria • 18,45 Video ghid • 
19,05 Viața parlamentară • 19.30 Desene 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,45 Film serial. „Familia Chisholm".
Ep. 4 • 21,45 La ceasul viselor tîrzii. Me
lodii in primă audiție de Toni Constanti- 
nescu • 22,05 Simpozion • 22,55 Actua
lități • 23,10 Top 10 • 23,15 Gong ! •
0,15 Poveste de iarnă. Program de varie
tăți.

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

mate • 16,10 Tradiții • 17,10 Dacă c vi
neri, c... sport și muzică ! • 20,00 Studio 
dc dans contemporan • 21,00 Serenada •
21.30 TVE Internacional • 22,00 TV 5 
Europe • 22,35 BBC World Service.

SÎMBĂTĂ. 7 MARTIE

P R O G RAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! • 10,00 Actua
lități • 10,10 Club „ANDA" • 11,10 Des
coperirea planetei. O noapte Ia Paris •
11.30 Viața spirituală • 12,30 Ora dc mu
zică • 13,30 7 x 7. • 11,00 Actualități • 
11.10 Telc-club • 15,55 Mapamond • 
16.25 Rugby : Scoția — Franța, în Tur
neul celor 5 națiuni • 18,00 Balul Mărți
șorului... la Puiul Rece • 19,00 Melodii 
îndrăgite • 19,15 Telcenciclopedia • 20,00 
Actualități • 20.35 Film serial. „Cara
catița" Ep. 6 • 22,10 Săptămina sportivă
• 23,00 Profil pe 625 dc linii. Varietăți • 
24,00 Actualități • 0,15 Film artistic. 
„Lungul drum către casă" (SUA, 1981) • 
2,00 TV DEVA.

PR OG RAM VI, II
• 10,00 TV DEVA • 16,00 Actualități

• 16,15 Desene animate • 16,10 Convie
țuiri • 17,10 Film artistic. „Duna dc 
nisip" (Uzbek Film, 1990) • 18,30 Video- 
clipuri • 18,10 Bicentenar Rossini • 21.10 
Armonii corale • 21,30 TV E Internacîo- 
nal • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBO 
World Service.

DUMINK Ă. 8 M VRTIE

PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEVA • 8.30 Bună dimi
neața ! • 9,30 întreabă-mă ! • 10,20 Film
serial pentru copii. „Arabela". Ep. 10 • 
10,50 Actualități * Meteo • 11,00 Lumnă 
din lumină • 12,00 Viața satului • 13,30 
Flori dc cintcc românesc (I) • 11,00 Ac
tualități * Meteo • 11,10 Atlas • 11.30
Viileo-magazin • 15,25 Fotbal : Petrolul
— Dinamo, Transmisiune directă de la 
Ploiești • 18,05 Știință și imaginație •
18.35 Convorbiri «Ic duminică • 19,10 Film
serial. „DALLAS". Ep. 108 • 20,00 Ac
tualități • 20,35 Film artistic. „Domni
șoarele din Rochefort" (Franța. 1966) •
22.40 Actualități • 22,55 Duminica snor- 
(ivă • 23,20 Maeștrii * Toma Caragiu.

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

mate • 16,10 Conviețuiri * Comunitatea 
romilor • 17,10 Pop-club • 17,30 Orașe și 
civilizații • 18,00 V ed« ie in concert • 18.30 
Serata muzicală Tv • 21.00 Cîntecul ini
mii mele * Melodii populare • 21,30 TVE 
In’ernac'onn! • •’() TV 5 Europe • 22,35
BBC World Service.
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ANIVERSĂRI

• UN sincer „La mulți 
ani“ bunului nostru tată 
șl socru, Miruț Nedel, din 
Chișcădaga, cu ocazia zilei 
de naștere și a pensionării. 
Otilia și loviță Male.

(668)

• CU ocazia .aniversării 
zilei de naștere, dragă 
Cosmina, mămica, bunica,

moșii Dorica. Luminița, 
Sorin și Răzvan iți doresc
mult i sănătate, fericire și
un 
ani ’’

călduros „La multi 
(1922)

• I.A împlinirea fru-
rnoasei virste de 28 ani,
soția. Mihaela și copiii u-
rcază soțului. Nelu Abor-
diencei. din l’estis, „La
mulți ani (380:

• CU .aria împlinirii
Vii i (k- 3'- ani. părinții
Floare v :;i Traian, fii i
An inia urea a dragei lor
Va’ •niin;: Cr -a un căl-
din • „I - mt i ini •"

(385'

• \ n.id ,: . .j o. p,.n-
tru M.'tn ■ i Do-
va, L'i nirca vir.tci
de ani. din [.ir’ -a soliei.
fii. Liliuf: ,. ginereluiD . nu. *?i Râul - și
a SflViior. D 1

VlNZ, RI -
CUMPĂRĂRI

• ■ run N ATION AL
M . ;r .; De', t vinde, la 
cei rnai .<• ■ pic
turi cin ie l -ț. cn g ,i 
en <1 :He. tclevizoat.- co
lor video -i Hte pro- 
du ■ el. trnnice. Oferim 
garrii“.'ie 6 imii. Bibi! De- 
cebal 13 C cier. telefon 
22488. (850)

• Vi ND ilubiță Merce
des 207 Die 1. microbuz 
Toyota. autoturism Renault 
(8 Turbo Telefon 966/ 
lefon HGlil (1066)

• V1ND autobuz Ikarus 
811. stare • cepțională. De

va, str. N. Grigorescu, nr.
21 (peste calea ferată), te
lefon 11618. (1066)

• VÎND urgent cisternă
Steyer Tigrotto, capacitate 
4 500 1. stare perfectă, cu 
instalație de absorbție — 
refulare. Simeria, telefon 
60643. (1089)

• VlND tractor 650 U, 
fără cabină. Informații 
Șoimuș, telefon 68189.

(1093)
• VlND televizor Sport, 

mașină cusut, transforma
tor sudură, biciclete vechi. 
Deva, telefon 14720.

(1091)
• \ ÎND frigider, ladă 

frigorifică, televizor alb- 
negru Diamant, televizoa
re color Grundig și Phi
lips. Deva, telefon 24975.

(1100)
• VlND 50 oi, comuna

Raita, sat Ilărțăgani, nr. 1, 
Rad Petru. (1092)

• VÎND televizor alb-
negru Sirius, mașină de 
cusut Singer 3/4. Telefon 
16941, Deva. (1071)

• VlND casă în Deva, 
cu grădină și curte mare, 
str. M. Emincscu, nr. 124, 
lingă Poliția Județeană De
va. Telefon 956/71654.

(1040)
• VlND grădină în De

va, 2700 mp. Informații 
Deva, bdul N. ■ Râlcescu, 
bl. 3. ap. 8, sc. G. (1085)

• VlND casă, sat Fiz.eș.
Deva, telefon 28209, după 
ora 17. (1076)

• VlND casă în Deva, 
str. Călugărcni, nr. 34 A 
Deva, telefon 13132. (1070)

• \ ÎND casă, grădină, 
teren agricol, C'îrjiti 70.

(1052)
• VlND remorcă monoax 

pentru Aro, televizor, trac
tor, pătuț copil, fin. Tele
fon k’fî’-lB, Deva. (1080)

o VÎND fin calitate, preț 
convenabil. Informații în 
Deva, telefon 11748. (1063)

e ÎN data de 10 martie 
1962, ora 12, la sediul 
K.G.C.I., Hațeg, str. Dece-
bal. nr. 15, se va ține li
citația pentru închirierea 
spațiului din str. Libertă
ții, nr. 32/C. (1091)

• VLND Aro Diesel, ri
dii-ibil imediat. Orăștic, 
telefon 11111 (till)

• \ 1N D ladă frigo
rifică, 1 sertare. Hune
doara, telefon 11005.

(387)

• VÎND Skoda S 100, sta
re foarte bună (90 000 km) 
si piese motor Dacia 1300. 
Hunedoara, telefon 21360.

(381)
• \ ÎND remorcă pentru

Vaeia și piese schimb pen
tru Lada. Hunedoara, tele
fon 15810. (38")

«■•■•■••■aaBaaaaaaaaa

CLUBUL OAMENILOR
l)E AFACERI LA HUNEDOARA

In urînd la Hunedoara, 
după Itueurc-ti. Timișoara 
și alte m ir' orașe, se va 
des, hide C ibul Oamenilor 
de Af iceri. I.ocul unde se 
roi face cunoștințe, se voi 
lega prietenii, se vor în- 
rfieia afai-'.-ri, se vor primi 
șl d i informații.

Clubul Oamenilor di 
'Afa o i va fi di r> hi. tu

turor celor interesați, so
cietăților comerciale cu 
capital de stat sau pri
vat, tuturor celor care vor 
să contribuie Ia redresa
rea economică a orașului 
nostru, la prosperitatea Hu
nedoarei și locuitorilor el.

în acest scop s a înfiin
țat șl funcționează un 
corniței de Inițiativă.

• VÎND apartament 4 
camere central. Deva, te
lefon 11047, după ora 17.

(1116)
• VÎND casă, Deva. str.

Marășcști nr. 3. Informații 
telefon 20679. (669)

• VÎND dulap 3 uși, ca
napea, fotoliu pal, stare 
foarte bună. Deva, telefon 
28196. (G67)

o VÎND apartament. De
va, central, 2 camere de 
comandate, în valută. Te 
lefon 23510. (670)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB casă, curte, 
dependințe, grădină mare, 
Oră.știe, cu similar Deva 
sau apartament cu garaj. 
Deva, telefon 21310. (1095)

• SCIIIMB apartament 2
camere Lugoj, cu similar 
Deva. Informații telefon 
15289. (1101)

• SCIIIMB apartament 2
camere cu apartament 3—4 
camere în Deva. Telefon 
19285. (1106)

• PREIAU contract apar
tament. Ofer recompensă. 
Șoimuș, telefon 68189.

(1093)

PIERDERI

• PIERDUT carnet de 
credit nr. 21164865, elibe
rat de Cooperativa „Dece- 
bal" Deva, pe numele l’o- 
pa loan. 11 declar nul.

(1112)

OFERTE DE SERVICII

• S.c. „PRESTSERV- 
TANIGECO" SRL, str. Al. 
Pă<ii, bl. K 3/13, telefoane 
12165 sau 16772, Deva, exe
cută următoarele : instala
ții de încălzire centrală, 
insla’atii sanitare, confec
ții metalice diverse și con
fecții mobilier metalic.

(1098)
• CAUT femeie pentru 

îngrijire copil (10 luni). 
Deva, telefon 29011. (111 1)

• CAUT femeie pentru
îngrijire copil 3 ani, de 
preferință pensionară. In
formații — Șoimuș, telefon 
68189. (1093)

COMEMORĂRI

• CU profundă durere 
in suflet, amintesc că la 
1 martie se împlinește un 
an de cind moartea nemi
loasă l-a răpit dc lingă 
mine pe

RODOS MIRON 
Dumnezeu să-1 odihnească 
în pace. Soția Ana. (666)

• SOȚIA și copiii amin
tesc celor care l-au cunos
cut cu .n data dc 1 martie 
se împlinesc 6 săptămîni 
de cînd a plecat fulgerător 
dintre noi dragul nostru

( OSCEI, I’UȘC vs 
Ia numai 42 ani.

Chipul tău drag va fa
mine veșnic în amintirea 
noastră. Nu te vom uita 
niciodată. Parastasul dc po
menire duminică, 1 martie, 
la Biserica Ortodoxă din 
Simeria. (1103)

• ÎNLĂCRIMATE glo
duri și pioasă reculegere la 
împlinirea a 3 ani de la 
trecerea în veșnicie a iu
bitului no-tiu soț, tat/i, so
cru și bunic

IOXN M VIHNII \ 
Dumnezeu slt te odihneas 
ca in pace ! Familia. (1097)

• LA 1 martie se 
împlinesc 2 ani dc la 
nedreapta dispariție a 
dragei noastre fiice și 
m .me

DELIA POPA 
(născută STRA I') 

la numai 31 de ani.
Durerea și tristețea 

vor rărnîne veșnic in 
inimile părinților Adri
an .și Verginia și a fe
tiței Mihaela. Aminti
rea chipului ei drag' 
și blind ne va însoți 
mereu. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace !

(1079)

• COMEMORAM 
azi, 1 martie, cu ghio
cei înlăcrimați, pioase 
gînduri și amintiri, 6 
săptămîni de ],i trece
rea în neființă a bu
nului nostru soț, tată, 
bunic și străbunic 
NICOI.AE ARDELEAN' 
din Bejan, comuna Șoi
muș. Somnul etern 
să-i fie lin și țărîna 
ușoară ! Familia (1068)

• T.A 1 martie se 
împlinesc 6 luni de 
lacrimi și suferință 
prin pieiderca soțului 
meu

MITRĂ PUNGĂ 
Te vom iubi și te vom 
plînge. Sanda, /Adrian, 
Cristian. Mulțumim co
lectivului S.C. „Orien
tal" și în special fa
miliei Mareș, care au 
fost alături de noi.

(376)

• CHIPUL tău cel 
drag și blind! Pa ră
mâne pe pămint! Sufle
tul și duhul tău! l)e 
partea fui Dumnezeu.

S-au scurs 6 luni de 
dor și durere sufle
tească pentru cel care 
a fost 
ing. VIOREL If \N( II

(UȚL)
care ne-a părăsit la 
numai 38 ani. Te plîng 
neîncetat soția, fiica, 
fratele, cumnata și 
părinții. (1117)

• PIOS omagiu la 
împlinirea a 6 luni de 
la trecerea in neființa 
a celei care a fost în
vățătoarea

GlNA RUS AN
Nu te vom uita nicio
dată dragă Gina. So
țul Emil, fiul Daniel, 
părinții și fratele Do 
ru. (383)

• SERVICIUL ener
getic din cadrul -Side
rurgica" SA. Hune
doara aduce un pios 
omagiu, la împlinirea 
a 6 săptămîni dc la 
dispariția fulgerătoare 
a celei care a fost o 
bună și stimată colega 
ing. DESPLN \ 1IHKI

Dumnezeu s o odih
nească în pace ! (386)

DECESE

• I vMILÎA Bogdan Ga
vrila. clin Deva, anunță cu 
durere încetarea din viață, 
intr-un tragic* accident, a 
marnei

AN V HOGII Vs
în viista dc 86 ani. lnnior- 
mintnrca azi. "i februarie 

la Ilia. (1115)

TELEVIZIUNEA DEVA j
Anunți ci in emisiuni li- de simbâlâ noaptea și ) 

duminică dimineața (29.62./ 1.6:1.1992) va fi difuzai im , 
■ nt'-rviu cu domnul Dvidiu Ragea, noul primar al 1 
murii* ipiului Deva. 1(

.1/26/618'1991
( oul : 30797,6661 B.C. Di va

R’DU |l V SI ADMINISI RA'fl V ;
2 700 Deva. sir. I Decembrie, 35, 

ludețiil lliincdrnrn 
Telefoane : 11275. 12157, 11’69 

T< lefon 'I ipogrnfie ; 25901 
înv : 18061

9 
\ 
\ 
\ 
\

i

l

FRONTUL SALVĂRII NAȚIONALE
ANUNȚĂ j

Luni, 2 martie 1992, ora 17, la Casa Sindi- ' 
calelor, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, va avea 
loc Convenția Municipală Deva a Frontului 
Salvării Naționale.

Sint invitați toți membrii și simpatizanțîi, 
care sînt rugați să aibă asupra lor legitimațiile.

(211)

S.C. BANC POST S.A. DEVA 
cu sediul in Deva, bdul Decebal, 

bloc P (mezanin)
Oferă servicii bancare agenților economici 

persoanelor fizice, incepind cu data de 4 
irtie 1992. Programul dc lucru tu publicul :

I 
!

PATRONAJ UL NAȚIONAL ROMAN 
U.E.R.I.P.

FILIALA JUDEȚULUI HUNEDOARA — DEVA 
Vinde FAX tip SIEMENS, 

gidere tip ARTIC.
Informații telefon 113.39.

sigilat și fri-

(210)

MACON — S.A. 
Str. Sintuhalm,

Valorifică, prin licitație, 
durată de serviciu expirată 
grupele IH, IV, V, VI și IX. 
loc pe data de 12 martie 1992, 
diul unității.

• asistență tehnică TV 12 — 1 buc, 
preț de pornire 275 000 lei ;

• ARO 10 1 T — 1 buc,
preț de pornire 160 000 lei ;

• tractor 10 10 DT — 1 buc, 
preț de pornire 1 400 000 lei.

Listele se găsesc la serviciul mecano — 
energetic al unității, telefoane 13930, 13931, 
int. 1.4’1. (209)

DEVA 
nr. I

mijloace fixe cu 
și neexpirată, din 

Licitația va avea 
orele 9, la se-

1 MARTIE 1992

TR AGERE \

IXTRAORDLN \RĂ

L O T O

A MĂRȚIȘORULUI
ATRIBUIE :
autoturisme Dacia 1 310 
ciștiguri in numerar , cu valori unitare 
variabile ncplafonate.
Se efectuează 12 extrageri cu un total 
de 120 numere în 3 faze.
Câștigurile fazei a IlI-a (suplimentare) 
se acordă din fondul special al siste
mului LOTO
Biletele dc 50 Ici participă la toate cele 
12 extrageri.

Vinzarea biletelor pină simbătă, 29 fe- 
1992. (186)
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S.C. MICRO MEC.A COMPUTERS SRL ( 
Comercializează, în calitate de distribuitor | 

firmei
M B L COMPUTERS S R L 

COMPUTERLAND BUCUREȘTI
• calculatoare MBL-AT 280, 386, 

EPSON,
486, 

imprimante EPSON, rețele de calculatoare, 
tclcfaxuri AUDIOVOX, accesorii și consuma
bile pentru tehnica de calcul.

I
1

Tiilreagn răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.C. „Polidava” S.Ă.
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