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Aprovizionarea cu bu
telii de 
precum 
tați ale 
ne mai 
blemă. 
un 
presupune analiza cel 
puțin a doi factori : unul 
obiectiv — criza 
tan, și altul 
care ne vom 
delete.

Mai multe 
Brad ridică unele 
bări. 
costă 
vinde 
peste

aragaz Ia 
și în alte 
județ ului, 
mult decit
A lua in discuție

asemenea fenomen 
analiza

Brad, 
locali- 
rămî- 

o p ro
cu foc fără fum?

£

de bu- 
subicctiv, la 
opri pe in-

situații din 
între- 

Dacă o butelie 
41 de lei, de ce se 
cu 250 de lei. sau 
această sumă ? De

nu se ocupa l’ECO 
Brad exclusiv dc apro
vizionarea cu butelii a 
zonei, ci alți factori cola
terali acestei activități 
(preponderent sindicatele 
unităților din zonă)? Este 
prețul practicat real sau 
o parte din bani sînt 
băgați în buzunar de că
tre cineva ? în ce măsu
ră numărul bonurilor c- 
mise de primărie sînt c-

liberate corect pe fami
lii ? Daca, totuși, se eli
berează corect, de ce se 
ajunge la vânzarea la ne
gru cu 200 de lei bonul 
(200 de lei bonul -|- 250 
de lei butelia... ieftin ca 
braga), în special pentru 
zonele suburbane ? De 
ce oamenii satului nu au 
dreptul la cîteva butelii 
pe an, fiind astfel obli
gați să cumpere butelii

la prețuri de pînă la zece 
ori valoarea lor reală ?

Sau, în alte situații, 
cum este cea pe care ne-o 
semnalează dna Victoria 
Fruja, din Crișcior, șansa 
de a rămîne fără butelie 
este evidentă (butelia 
dumneaei ,,evaporîndu-se". 
Oare cine plătește pagu
ba — Sindicatul Minier 
Barza ?).

De altfel, din start nu

nc-am propus elucidarea 
acestui fenomen care a 
produs șl încă mai pro
duce mari nemulțumiri 
în rîndul oamenilor. Ci 
doar de a semnala fap
tul organelor cu atribuții 
conferite de lege, de a 
verifica legalitatea pre
țurilor, precum și substi
tuirea activității de apro
vizionare a zonei de alți 
factori decit cei în drept. 
Ori, să mai amintim pe 
această cale că mal în
țelept ar fi să cheltuim 
din banii țării pe butan 
și nu pe afacerile unora.

CORNEL POENAR
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Cit se poate și cit se

Dispunînd de o bună ex
periență în creșterea păsă
rilor și de o bază materia
la ce permite organizarea 
și desfășurarea activității 
in circuit închis — cu fer
me de reproducție, stație 
dc incubație și ferme de 
tineret pentru înlocuirea 
materialului biologic — So
cietatea Comercială -Avi
cola" S A. Deva reprezintă 
principalul furnizor de ouă 

i carne de pasăre pentru 
consumatorii din județul 
nostru Capacitatea de pro
ducție a acestei societăți 
este de l?o O'"*) 0(:-a bucăți 
de ouă pentru consum și 
1'0 tone de carne pe an. 
D.ică <ir funcționa la acești 
parametri, ar fi posibil ca 
de aii i să se asigure, în 
medie, in fiecare an, peste 
2(,: de ouă pentru fiecare 
locuitor al județului nos
tru, precum i cîtc 20 kg 
dc c.irnt de pasăre, ceea 
<-c. s-o recunoaștem deschis, 
ar însemna un serios cx- 

dent d ’ producție, luind 
in ■ altul și potențialul gos
podăriilor țărănești. Cit se 
produce, insa, in realitate ?

în fier-are din ultimii doi 
mi — respectiv in 1990 și 
I r'l — producția de ouă 
s-a silu it sub 80,5 milioa
ne dc ouă. iar cea de car
ne dc pasăre a reprezen
tat sub 7 000 tone. Rezultă 
deci, cu claritate, că o ma
re parte din capacitatea 
productivă a rămas nefo
losita, situații- din care nu 
s--- întrevede nici o ieșire,

in realitate
ci, dimpotrivă, se agravea
ză, avind în vedere lipsa 
furajelor combinate.

Realizările nemulțumi
toare se înregistrează în 
mod deosebit datorită fap
tului că nu s-au asigurat 
cantitativ .și calitativ fura
jele necesare, materiile pii-

S.C. „AVICOLA"

S A. I)EA \

me proteice primindu-sc 
doar in proporție dc (>1.4 
la sută in anul trecut. Si
tuația s-a agravat mult în 
ultima perioadă, redueîn- 
du-se la jumătate aportul 
materiilor proteice, ceea ce 
a determinat 
proporțională 
de ouă și a sporului 
creștere în greutate, 
perspective 
redresare ?
foarte sumbre, dacă avem 
în vedere că și prețurile 
la energie electrică, com
bustibili, tcrmoficare și 
costul furajelor s-au mărit 
de 25, -11, 55 și. respectiv, 
7 ori, ceea ce provoacă o 
scrie de. blocaje și greutăți 
financiare în derularea 
normală a activității pro
ductive. Ca urmare, socie
tatea este nevoită să ape
leze la credite purtătoare 
de dobinzi exagerate, iar 
subvențiile promise de l.i 
buget nu se acordă atunci

și scăderea 
a producției 

de 
Ce 

există pentru 
Sumbre, chiar

produce

cind realmente este nevoie 
de ele, neexistind nici o 
posibilitate de negociere a 
prețurilor în raport de cos
turile reale ale producției.

Asupra mersului produc
ției de ouă și de carne de 
pasăre, în acest an, pla
nează incertitudinea, de
oarece nu se știe cu clari
tate ce cantitate de furaje 
și care sînt furnizorii ce o 
vor asigura. Pornind de la 
acest element de bază, s-ar 
putea dimensiona optim ca
pacitatea productivă, pre
cum și parametrii de ren
tabilitate, numai așa fiind 
posibil să se evite falimen
tul. A merge pe bîjbiitc, 
a aștepta să hrănești pă
sările doar cind și cu ce 
aduc vagoanele, nu înseam
nă decit să fie ignorate cu 
bună știință posibilitățile 
reale de a folosi integral 
capacitățile productive ce 
le avem, de a produce can- 
tibilile de ouă și carne de 
pasăre care să acopere in
tegral consumul populației. 
Consiliul de administrație 
al societății a analizat pe 
toate fețele problemele cu 
care se confruntă, dar so
luțiile practice pentru ieși
rea din impas depind mai 
mult de influentele din a- 
fară, respectiv de reparti
ții de furaje, combustibili, 
fonduri bănești, materiale 
șa. Poate propunerile fă
cute în acest sens la mi
nisterul de resort vor găsi 
ecoul și răspunsurile cuve
nite
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FLASH!
dini Viorel Nan, 

de a transmite mulțu- 
dr. Marinela Suciu, din 
l’afa de Jos, Este o 
binevenită cu ace t

i
Nord pleacă spre 
6,30, in Zilele de luni, 
vineri Prețul unui 
avantajos ca la tren 
(Gli./.N.)

Deca, la ora 
miercuri, 

bilet : mai 
917 lei.

0 L'f.T l \IHE. Societatea 

,.Sp- ul" SA, din Valea Jiului, 
a d> >:•' ta ( 'ntrul orașului V- 
riiani, o brutărie cu vatră din 
cărămidă, cu o capacitate dc 7500 
plini pe zi Ne face plăcere să 
co" cmnăm ,-fl ,e produce o pil- 
nc. de buna ralilatc. [‘Scat că 
«u • poate fabrica mal multă, 
"dar, vorba unul cumpărător, bru
tarii să fină șla hrfu calității cit 
tnai sir. ! (SG)

Martie fiind aproape, facem pu
blică dorința 
din Arad, 
miri dnei 
Stațiunea 
felicitare

prib-J, pentru „comportarea (leo-
( bilă față de toți bolnavii", pre

cum și față dc personalul 
subordine, 
Ahitu răm 
nostru cu
(V n)

din 
dl Nan. 
Ziarului 
l'emcll

0 DEl' I III'( UNEȘTI Șl 
Iii l'L'll. Duminică, marți șl Joi, 
la ora 6,10, picară din Autogara 
Deva autobuzul pentru llucurești. 
La ora 16,15 e.le in Capitală, la 
Hotelul Nord. Tot de la Hotelul

0 UN INCEI'U 1’.
va Hrimărlei Shncria, filiala lo
cala a Il.A.G.C.L. Deva a dat in 
locație dc gestiune activitatea de 
salubrizare a orașului. Este, du
pă știința noastră un inccpul în 
județ această formă dc manda
tare in respectiva activitate. 
Sperăm să fie un început Imn, 
pe care să-l urmeze si alte lo
calități. (I.G )

I.a Inițiati-

O NOU NASCUII. l.a Spița- 
Iul din flrad, pe primele doua 
luni de la începutul anului, s-an

înregistrat 17 de nrișteri. Ulti
mul nou sosit pe lume este o 
frumoa ii fetiță, Alcrandra-loana 
Aclilm, de. 1550 grame. Părinții 
Murinda și Traian, fratele Da
niel din Crișcior, 
nica s-au bucurat 
nirea miru|ei in

precum și bu
ri espus (le vc- 
familic (Al.J.)

O CADOU!
doric „Ardeleana", din Hunedoa
ra, oferă astăzi un cadou muzi
cal tuturor femeilor din oraș: 
cinice, joc și voie bună. La ciu
lini „Sidcrurgistul", la ora 17,10. 
In sala timre. (Cili IN)

Ansamblul jol-

■ MOSCOVA. „I.a ce 
se așteaptă Comunitatea 
Statelor Independente in 
viitor ?“ — este titlul unc
ia dintre primele lucrări 
ale „Fondului Gorbaciov", 
care a fost inaugurat la 
Moscova. In document se 
subliniază că o primă va
riantă a evoluției eveni
mentelor prevede ca C'.S.I. 
să devină embrionul unei 
noi formațiuni statale, pe 
osatura căreia se vor dez
volta noi structuri comu
ne. Potrivit celei de-a 
doua variante, C.S.I, se va 
dezintegra, insă se vor 
menține unele zone de le
gături, o formațiune trai
nică, ce va include Rusia, 
Belarus și Kazahstan. Și, 
in fine, cea de-a treia va
riantă apreciază că C.S.I. 
se va dezintegra sub in
fluența noilor centre dc 
atracție, alit din Europa, 
cit și din Asia, va surveni 
o schimbare totală a spa
țiului geopolitic. în con
text, experții „Fondului 
Gorbaciov" nu exclud o 
evoluție a evenimentelor 
potrivit modelului iugoslav
— relatează agenția ITAR
— TASS.

■ VARȘOVIA. — Pre
ședintele Poloniei, I.ecb 
Walesa, a acceptat invitația 
omologului său rus, Boris 
Elțin, dc a efectua o vizi
tă oficială la Moscova, data 
acesteia urinind să fie sta
bilită pe calc diplomatică
— a anunțat purtătorul de 
cuvin! al președinției po
loneze, citai dc AFP.

I.a invitația trimisă șe
fului stalului polonez, pre
ședintele Elțin a subliniat 
că in cursul acestei vizite 
ar putea fi semnat tratatul 
bilateral de prietenie, coo
perare și bună vecinătate, 
document care este în curs 
dc elaborare.

B BUDAPESTA. — Azi 
va avea loc la Budapesta 
o reuniune a miniștrilor a- 
părării ai țărilor „trilate
ralei" — Polonia, Ceho-S|o- 
vacia și Ungaria — infor
mează agenția MTI. Vor 
fi analizate probleme le
gate de cooperarea militară 
trilaterală. Reuniunea va 
putea constitui, de aseme
nea, prilejul unor convor
biri bilaterale ungaro — 
polono și ungaro — ceho
slovace la nivel de miniș
tri ai apărării.

■ ROM \. — Federația
Presei Italiene (organizație 
sindicală a ziariștilor) a 
decis să inițieze o „Zi a 
tăcerii" pentru a protesta 
față de excesul de publici
tate, considerat cauza prin
cipală a crizei sistemului 
informațional de masă, 
transmite agenția France 
Prcsse, citind declarația 
făcută de secretarul fede
rației, Giorgio Santorini. 
Acțiunea se va desfășura la 
7 martie, cu participarea 
ziariștilor dc la agențiile 
dc presă și de la presa 
scrisă, și la 9 martie cu 
participarea celor dc la re
țelele publice ale RAI și 
celor trei canale particu
lare ale grupului Finin- 
vesl, controlai de Silvio 
Berlusconi.

(ROMPRES)

FL/ISH! FAX
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In zilele de 8 și 9 no
iembrie 1794, la Deva, in 
locul numit „După Ceta
te", deasupra Viilor Noi 
de azi, au fost uciși 34 
de țărani din oastea lui 
Horea. Scrie acad. David 
Prodan, în monumentala 
sa operă Răscoala lui Ho
rea : „Duși în dosul ce
tății, lingă drumul ce du
ce la Dobra, unul cite u- 
nul trebuiră să ingenuiv- 
chc in fața șanțului să
pat pentru aceasta, înso
țit doar dc un Tatăl Nos
tru al preotului, să-și ple
ce paloșului capul. Capul 
tăiat se rostogolea de la 
siix'. iar trupul i-l împin
gea călăul in șanț, unde 
au fost apoi acoperiți cu 
pămint. fn ziua următoa
re fură duși alți 11. de
capitați și ingropați in a- 
celnși chip".

Au trecut de atunci 
peste două veacuri și pl- 
nă azi nu există încă nici 
un semn amintitor al să- 
virșirii acestor martiri ai 
neamultri. Francisc Hossti 
Longin, unul dintre ve
nerabilii cetățeni ai Devei 
de odinioară (care ar me
rita și el măcar un nume 
de stradă în acest oraș) 
a fost intiiul care s-a gîn- 
dit la un monument în 
acel loc. „De multe ori 
— scrie el — am încer
cat ca să atrag atențiunea 
publicului și mai ales a

intelectualilor din Deva, 
ca să facem ceva cu a- 
ccste morminți, dar fără 
nici un rezultat". Și-au 
exprimat mihnirea în fa
ța impietății și alții, prin-

nat, pînă n-a mai rămas 
din el decît o biată placă 
memorial». Ea a fost pla
sată într-un loc discret, 
pe dosul soclului care sus
ține busturile lui Horea,

CONTRAPUNCT

Martirii fără Cruce
tre care personalități ca 
Iorga și Rcbreanu. Tot 
zadarnic : cu trecerea fie
cărui nou anotimp, Mar
tirii fără Cruce se cufun
dă tot mai adine în uita
re. Tn urmă cu vreo zece 
ani, mizînd pe apropia
tul bicentenar al Răscoa
lei lui Horea, am reactua
lizat această veche dure
re și, pe diverse căi, am 
propus -organelor" de a- 
tunci înălțarea unui obe
lisc amintitor pe locul 
supliciului. Obelisc deoa
rece, cum bine se știe, 
cuvintul Cruce sau Troi
ță nici nu se putea rosti 
public. Trebuie să recu
nosc că primul-secretar 
Radu Bălan nu numai că 
a acceptat cu promptitu
dine ideca, dar i-a și dat 
curs. Din păcate însă, a- 
pucînd pe calea ierarhi
că a birocrației totalitare, 
obeliscul s-a tot împuți-

Cloșca și Crișan, în fața 
Muzeului Județean. Din 
motive pe care nu le-am 
înțeles nici acum, însăși 
ceremonia dezvelirii s-a 
desfășurat oarecum con
spirativ, în afara orică
rei popularizări. Practic 
deci, acei țărani-martiri 
tot fără Cruce odihnesc 
și azi.

Cred că a venit timpul 
să tocmim în sfirșit și a- 
ceastă cruntă nedreptate. 
Presupun că, în noua 
configurație a Primăriei, 
omul de bronz din Piața 
Unirii își trăiește ultime
le zile. Știu că s-a dis
cutat mult ce să se pună 
fn loc : un Mihai Vitea
zul, un Horea, un Avram 
Iancu, o întruchipare a 
Revoluției din Decembrie 
1989 ? Toate pot fi argu
mentate cu aceeași în
dreptățire. Socotesc însă 
că cel mai bine i-ar sta

acolo unul Monument al 
Țăranului Român. El ar 
fi o operă integratoare a 
tuturor sfintelor simboluri 
ale neamului românesc și 
ar deveni primul dc acest 
fel din țară. Pentru că 
țăranii au fost și vor ră
ni ine, sperăm, însăși țara. 
Tn toate timpurile ei au 
fost cel care au dat pli
nea, laptele, mierea și vi
nul, ei au dat țării mun
citorii și cărturarii, eroii 
și martirii. Așa cum în 
țărînă ne vom întoarce 
cu toții, din țărani am 
ieșit cu toții. Cine nu știe 
sau nu recunoaște acest 
adevăr zadarnic se numeș
te român. Un monument 
dedicat țăranului român, 
în plin centrul Devei, ar în
semna deci un gest repa
rator, un semn dc tîrzie 
recunoștință și un pios 
omagiu adus de acest o- 
raș bunilor și străbunilor 
care de-a lungul veacuri
lor și-au așternut oasele 
la temelia țării.

Ceea ce nu înseamnă că 
acolo, „După Cetate", înăl
țată deasupra pădurii și 
luminată noaptea, nu s-ar 
putea ivi o Sfîntă Cruce 
amintitoare a crînccnei 
tragedii de la care se vor 
împlini curînd 210 ani. 
Vom face oare ceva de 
data asta ?

RADU CIOBAN»
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DAN CONSTANTINESCU l
k

un an de la plecarea In veșnicie j

DE 8 M \RTII

Qhiacei
O, măicuța nu.i bătrină,
( c sub povara anilor te treii.
Mai torci și-acuma firul alb dc lină;
( md ghioceii ies, tu vrei să pleci ?!
E suptă fața ta și timpla ți-e căruntă...
Și trupul tău tresare la fiecare pas.
In timp ce strănepoții se pregătesc de nuntă,
Tu-ți pleci privirea-n urmă, să vezi cc-a mai 

rămas.
Rămine încă loc pustiu la rugăciune.
Biserica e goală după plecarea ta,
Așa cum codrul este pustiu ciml iarna vine,
Și frunza părăsește toată mărirea sa !
fn slova cea cerească, te pleci precum străbunii.
Și firul alb de lină îl lași la strănepoți.
Iar crucea de la groapă o semn al împăcării. 
Cu Dumnezeu cel marc și cu dușmanii toți. 
Veni-vi vremea cind toți vom trece, ca și tine, 
Si vom lăsa in urmă tot ce am iubit...
Cind ghioceii vor ieși și peste mine. 
Precum și pe mormintlil tău cel părăsit...

I'reot ( ORNI I I I K A VumIc Șrh’firli, dinii aulogrofr.

Bozăritul - vechi meșteșug oglindit in toponimia hunedoreană
Boz, sat în comuna Bră- 

nișca, este atestat documen
tar. primi oară în 1153. 
Numele localității provine 
de la apelativul boz 
..plantă erbacee cu miros 
neplăcut, cu flori albe și cu 
fructe negre" (Dicționarul 
explicativ al limbii româ
ne). Pe teritoriul satului, 
inspre Mureș, există un 
teren numit Păcura, unde 
a putut fi localitatea cu 
același nume, atestată în 
1516. Despre acest loc dc 
hotar, ce purta și denumi
rea Bozărie, țăranii Ciun 
Petru și Cian Romulus din 
Boz (ambii de 76 de ani 
în 1983) spuneau că este 
„uleios, păcuros șl, cind 
plouă, ies deasupra apei 
steluțe de ulei".

Toponimul se poate ra
porta, însă, șl la boză, 
termen cc nvc<i. în zonn 
hoțoman 5. înțelesul de 
„dohot, unsoare de car (din

prăvălie); cf. păcură” (Dic
ționarul limbii române), dc 
unde și Imzăric „grămadă 
de lemne de pin negru sau 
zadâ, de formă conica, fă
cută deasupra unei gropi, 
din care, prin ardere în
ceată, sc obținea un gu
dron, folosit la unsul roți
lor de care, la câlăgătui- 
rca corăbiilor sau la im
pregnarea lemnului mici
lor bărci pescărești", dcaicl 
și hozărit, numele mește
șugului descris, ale cărui 
urme sc mai întrevăd In 
nordul Olteniei și, în spe
cial, în județul Mehedinți 
(Vaier Buturâ).

întrebarea care se pune 
este dacă hozănu poate fi 
considerat ca un derivat al 
lui boz, plantă cerc — șl 
ea conține ulei volatil ți 
rășini ce puteau fi extra
se printr-un procedeu si
milar celui amintit.

J’c dc altă parte, faptul

privește o posibilă origine 
autohtonă a numelui de 
plantă boz, sc parc că a- 
cest termen este înrudit cu 
denumirile unor localități 
în marc parte stațiuni bal
neoclimaterice — ca Haz
na, Buziaș și bineînțeles 
Boz și Bozcș (sat în co
muna Gcoagiu). In sfirșit, 
în același sens, termenul 
boz poate fi raportat ți 
la Buzău, riu atestat din 
antichitate, numele fund 
socotit dc Vaslle I’îrvan 
ca autohton. In împrejuri
mile acestui rîu, există așa 
numlții „vulcani noroioși". 
Acești vulcani sînt rezul
tatul unor procese naturale 
de transformare a materiei 
organice în materie nnor- 
ganică, cc nu ca urmare e- 
libcrnrca la suprafață a 
unor gaze șl apă bogată 
in diferite substanțe chi
mico. Apa, în mișcarea el 
ascensională, antrenează ți

pâmînt, combinîndu-se cu 
acesta sub forma unei 
paste uleioase. Terenurile 
unde au loc asemenea pro
cese conțin și izvoare mi
nerale care poartă, în ge
neral, denumiri ca Bol- 
boroasa („Izvor dc apă care 
fierbe"), Puturoasa, Pu
cioasa, împuțita. De no
tat că în hotarul sa
tului F >z.cș există un loo 
numit împuțita. Iar la Bă- 
răștil lliei, sat învecinat, 
toponimul Gura împuțiți!.

O cercetare mai amănun
țită din partea specialiști
lor ar duce la cunoașterea 
unui meșteșug extrem d« 
util vieții românilor din 
această zonă sî, în același 
timp, străvechi, dacă sc 
ține ‘.cama dc faptul că 
termenul păcură (dc origi
ne latinii) s-a conservat 
pînă in prez.cnt ca topo 
nim.

Dr. MIRCEA \ ALEA
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La 13 martie, sc împli
nește un an de la trece
rea în lumile Domnului 
a unui marc om de cul
tură, specialist îndeosebi 
în literatura germanică și 
a Extremului Orient, poet 
delicat șl profund 
celași (imp șl unul 
cei mai însemnați 
cătorl, alături de 
Ion Pillat, Al. Philippide, 
Șt. Aug. Doinaș, pe care 
i-a cunoscut literatura 
română : Dan Constanti- 
nescu.

Născut la 6 februarie 
1921 în Hunedoara, Dan 
Constantinescu urmează 
cursul liceal la Orăștle și 
face strălucite studii în 
științe filozofice la Uni
versitatea din Cluj—Sibiu, 
pe care le termină cu brio, 
„magna cum laudae” la 
Lucian Blaga.

A frecventat, ca student, 
renumitul „Cerc literar" 
de la Sibiu, împreună cu 
personalități ale culturii 
noastre: Ion Ntijolțescu, 
1. D. Sirbtt, Radu Stanca, 
•Șt. Aug, Doinaș ș.a.

Pînă la exilul său în 
Germania, acum aproxi
mativ 10 ani. Dan Con
stantinescu a publicat în 
țară două volume de ver
suri — „Unde", (FA. pen
tru literatura, 
„Vatra", (FA. 
1978) și, între 
a tradus ceea 
poet oină la el nu s-a în
cumetat, integral Pitice 
— „Sondele către Orfeu" 
și „Flegiile lui Dulno”.

fn a- 
dintre 
tradu- 
Blaga,

19G9) și 
Emlncscu, 

alte opere, 
ce nici un

Soerantă

Ca om, a fost de o pro
bitate mărală fără reproș, 
de o sensibilitate ieșita 
din comun, modest, in
transigent cu Sine și cu 
semenii, de o bunătate su
fletească rară.

Cu puf in timp înainte 
de sfîrșitul său pămîn- 
tesc. Dan Constantinescu 
a depus la Biblioteca Ro
mână din Freiburg, stră
vechi oraș medieval undi 
se stabilise, volumul tri
partit de versuri origina
le, intitulat „Dcmpreti- 
nul-a-fi“, precum șl tra
ducerea completă a celor 
81 de poeme — aforisme, 
„Tao-Te-King", 
leptulul chinez 
care a trăit în secolul ol 
VI-lea î. de Chr.

Pot anunța că în numă
rul pe martie al revistei 
„Cariatide" vor opărea 
pagini omagiale incluzind 
traduceri din Lao-tse.

Dan Constantinescu est’’ 
înmormântat intr-un mi 
cimitir din Freiburg, a- 
proape de locuința sa, și 
t-am văzut mormîntul în- 
tr-o noapte de septembrie, 
potopit apoteotic de lumi
na dulce a lunii, ca intr-o 
baladă de burg medieval. 
Bl. care jucase cu „cer- 
chistii" fn studenție, la 
Sibiu, rolul Prințului din 
„lleidelberg“-ul 
dată.

Odihnească in 
pămint primitor

ale înțe- 
Lao-tse,

de altă-

pace fn 
gr > man'

IV MARTlNOVICI

Cruci, cruci...
Cea infinită 
îndurată din vecie de Domnul, 
cea a pămîntului 
pe caro a purtat-o. ca nealtul, lisus, 
crucea ta pe care, uneori, 
ai vrea s-o treci pe umerii altuia 
cînd ți se parc prea grea.
Și. totuși, din atîtea cruci, 
chiar nevolnic tîrîte, 
nli va iradia niciodată, 
de sus și pînă jos, 
de-a lungul și dc-a latul tuturor lumilor, 
mulcomitoarea, izbăvitoare», 
denemaiîntunecata Iubire ?

Tablou anonim /
Singur, pe cărarea aproape ncșfîrșiiă 
către I.acrimă.
Spada, rămasă în urină, 
nn-1 mai poate lovi.
Jos de toi, balaurul întunerecului 
se destramă pe-ncctul. i 
Cc s-ar mai putea întimpla 
ca nici măcar singuratecul acesta 
să nu njungă Acolo ?

Tablou anonim H
Cerul, deasupra, — tăciune, 
lisus, între lacrima Domnului 
și vulturul beznei 
iși poartă Crucea 
mintuirii păinîntului 
daurind
și Crucea Infinitului
ce-l străbate deasenienea.
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VINERI

6 MART

I’ROGRAMI
i

10.00 Actualităl
* Meteo

I 10,20 Calendar; 
zilei

10.30 Film arti’ 
„Greșeala

^domnului 
Ilonorc 
de Balzac 
Premieră

12,05 Super Ch; 
13,00 Ora dc 

muzică
11,00 Actualităț

* Meteo
11,20 Mondo 

muzica
ll.lOț divina 

pentru toț
15.10 Bicentena 

Rossini
’ 15,25 Prcuniver 

16,00 Limba 
noastră

16.30 Muzica 
pentru toi

16.15 Tragerea
1 16,55 Actualităț 

17,00 Emisiune; 
limba ger 

18,00 Pro Patri;
i 18,45 Video ghi 
I 19,05 Viața 

parlamen
19.30 Desene 

animate
20,00 Actualităl 
20,35 f rț
20.45 K-.ii seri; 

familia 
Chisholm 
Ep. 1

21.15 La ceasul 
viselor tîi 
Melodii ii 
primă au< 
dc Toni 
Constanți

22,05 Simpoz.ioi 
22,55 Actualităl
23.10 Top 10
23.45 Gong !
0,15 Poveste 

dc iarnă. 
Program 
dc variet’

I’ROGRAMI

16,00 Actualităț
16.15 Desene 

animate
i 16,10 Tradiții

17.10 Dacă c vi 
c— sport 
și muzică

20,00 Studio dc 
c^r tempo

21,00 Serenada
21.10 TVE 

Intcrnacii
22,00 TV5 Eur«
22.15 BBC Woi 

Service.
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foțbalPROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI Al
ETAPA A 18-A (8 martie) 

Sportul Stud. — F.C. Bacău 
Petrolul Ploiești — Dinamo 
Gloria Bistrița — F.C. Cori inul 
F.C. Argeș — F.C. Brașov 
Univ. Craiova — Dacia U. Brăila 
Steaua — Rapid
Poli- Timișoara — A.S. A. Tg. IM. 

Farul — Oțelul Galați 
Inter — Elcctroputcrc Cv.

ETAPA A 19-A (15 martie) 
Dinamo — Sportul Stud. 
F.C. Corvinul — Petrolul 
F.C. Brașov — Gloria Bistrița 
Rapid — F.C. Argeș
A.S. A. Tg. IM. — l'niv. ( raiova 
Dacia Unirea Brăila — Steaua 
Oțelul Galați — „Poli" Timiș. 
Elcctroputcrc — F.C. Farul 

Bacău — F.C. Inter
ET APA A 26- A (22 martie) 

Farul — I.C. llacau 
Inter Sibiu — Dinamo 

Sportul Stud. — F.C. (orvinul 
F.C. Argeș — Dacia Unirea 
I ( Brașov — Rapid 
Steaua — A.S.A. j g. 51. 
l’niv. ( raiova — O,eiul Galați 
..Poli'' Timiș. — Elcctroputcrc 
Gloria Bistrița — petrolul

Daeia-Unirca — Elcctroputcrc ( v. 
l’niv. ( raiova — Sportul Stud. 
Steaua — Petrolul Ploiești 
Gloria Bistrița — F.C. Farul 
„Poli" Timiș. — F.C. Inter Sibiu

ETAPA A 27-A (U) mai)
F.C. Corvinul — F.C. Brașov 
I.C. Bacău — l)acia-l nirea 
Dinamo — Rapid 
Electropulcrc — A.S.A. 
Oțelul Galați — Gloria 
Petrolul Ploiești — F.C.
F.C. Inter Sibiu — Univ. ( raiova 
Sportul Stud. — Steaua
F.C. I arul — „Poli" Timiș.

ETAPA -A 28-A (13 mai)
A.S. A. Tg. IM. — F.C. Bacău 
Dacia-I'nirea — Dinamo 
Rapid — F.C. Corvinul 
Oțelul Galați — Electropulcrc ( v. 
1 .( . Argeș — Sportul Stud. 
I.C. Brașov — Petrolul Ploiești 
Gloria Bistrița — Poli" Timiș, 
l'niv. ( raiova — F.C. rarul 
Slcatia — > .(’. chlcr Sibiu

Tg. 51. 
Bistrița 
rgeș 5

J z 
i 
i
•r
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COMEMORĂRI
• CU profundă durere 

in suflet, amintesc că se 
împlinesc patru ani de 
cind moartea nemiloasă l-a 
răpit de lingă mine pe 
scumpul meu soț. care a 
fost

A RON 51 A NEA.
Parastasul de pomenire 

va avea loc in 8 in irtie, la 
Biserica Ortodoxă din Bră- 
nițea. Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! Soția (ol
teni. î, copiii ți nepoții.

(682)

DECESE

I
*

Hunedoara, nr. 363 (fosta Baza 6 Peștiș)
cco-j 

cu • 
i

I*
I

Da- >■
I
i

S.C. „METALUL" S A. PEȘTIȘU MARE

Desface prin depozitul său, agenților 
nomici, precum și persoanelor particulare, 
plata in

tTin A 21 A (29 marii. )
l nirca Brăila — F.C. Brașov 

— Sportul Sluti. 
Bistrița
F.C. .Argeș 
I nit. (Taiov a
Steaua

— „Poli" Timiș. 
F.C. Farul 

F.C. Inter

Dacia
I’i'troliil Ploiești 
Hapul — („oria 
AVA. Tg. M. — 
Elcctropuicrc — 
Oțelul (taiați 
I ( Barau 
Oioamo — 
I ( . ( ori inul

ETAPA A 29-A (21 mai) 
Sportul Stud. — I .C. Brașov 
F.t Corvinul — Dacia-lhiirea 
Petrolul Ploiești — Rapid 
Dinamo — A.S A. Tg. IM.
F.C. Bacău — Oțelul Galați 
Elcctroputcrc — Gloria
F.C. Inter Sibiu — 1 .(’. 
„Poli" Timiș. — l’niv.
1 .(’. Farul — Steaua

• CHIPUL tău cel 
ilra<) și blftid/ Va ră- 
mine pe pămfnt / Sl<- 
fl tul si duhul tău / De 
par!ea Iui Dumnezeu.

CU adincă durere în 
suflet, familia îndolia
tă, mama, țața ți su
rorile anunță decesul 
fulgerător al dragului 
lor fiu și frate

numerar sati cu CEC. următoarele 
anvelope 825 x 15 ; 1 100 x 38 
camere 900 x 20 
acumulatori 
becuri cu incandescență 
aspiratoare si elcctropompe pentru 
cia 1 300 
faianță și gresie 
cuie, țeava, tablă 
profile laminate 
bronz și aluminiu turnat in bară 
executăm confecții metalice, reparații | 
utilaje si unelte agricole.

(226) I
s

I

ETAPA

Bistrița 
trgeș 

< raiova ■ ■

ETAPA A 22-A (I aprilie) 
l'niv. ( raiova — I .C. Bacău 
I .( . Farul — F.C. Corvinul 
.Poli' Timișoara — Dinamo 
Rapid — Dacia-I'nirea 
I.< Brașov — A.S.A. Tg. 51. 
F.( . Argeș — Oțelul Galați 
Steaua — Elcctroputcrc ( raiova 
Gloria Bistrița — Sportul Stud.

Inter Sibiu — Petrolul

(31 mai)
Elcctroputcrc' — F.C. Bacău 
Otelul Galați — Dinamo 
A.S.A. Tg. M. — F.C. ( orvinul 
Rapid — Sportul Stud.
Dacia-I’nirea — Petrokd Ploiești 
Gloria Bistrița — Univ. ( raiova 
Steaua — „Poli" Timiș.
F.C. Argeș — F.C. Farul 
I.C. Brașov — F.C. Inter Sibiu

1

IIAI’A A 23-A (12 aprilie)
Oțelul (..nați — F.C. Brașov
A.'. A. Tg. 51. — Rapid 
l>acia-l nirca — Gloria Bistrița 
Electropulcrc Cv. — I .< Argeș 
Ihnamo — (niv. ( raiova
F.t. Bacău — Steaua
I .( . (orvinul — „roti" Timiș. 
Pejrolul Ploiești — 1 .( Farul 
Sportul Stuc). — F.C. Inter Sibiu

FT APA A 21- A (19 aprilie) 
Argeș — F.C. Bacău 

steaua — Dinamo
I niv. (raiova — I.C. (oriinul 
Dacia-I uirea — A.S.A. Tg. 51. 
Rapid — Oțelul Galați
I .< Brașov — Electropulcrc * v.
I .( . I irul — Sportul Sturl.
Poli - Timiș. — Petrolul Ploiești 

Gloria Bistrița — F.( . Inter Sibiu

ETAPA A 25- A (26 aprilie) 
lin iu — I .C. Brașov

Oțelul Galați — Dacia-I »ir< a 
Flc< troputere Cv. — Rapid
A.S. A. Tg. 51. — Gloria Bistrița 
Dinamo — I.C. Argeș
Petrolul Ploiești — l niv. < raiova

1 ( . ( orvinul — Steaua 
Sportul Stud. — „Poli" Timiș.

Inter Sibiu — I ' . Farul

ETAPA A 26-A (29 aprilie) 
Rapid — I .( . Bacău
I .( . Brașov — Dinamo
• •* Argeș — F.C. Corvinul
A.S A. Tg. 51. — Oțelul Galați

Expoziție... dulce
Cofc'ări.i 

„Florcom" 
făcut un 
ca zilele 
expoziții 
cofetărie 
zate în 
priu. A-IL’I 
ți ziua do Mărțișor, 
cei care n-am fost prezenți 
la ora deschiderii cofetăriei 
am avut ce regreta, căci 
salturile, pâlcurile și eo 
zonacii s-an... topit imediat. 
Din cele )2 sortimente de 
produse, în juni) prînz.u- 
lui de simbătă, 29 febru

„Li.Io", a S.C
S.B I. Deva, și-a 

obi'-ci din a mar
ile ' ărbătoarc prin 

cu produse de 
îi patiserie, r< ali- 
labor.atornl pro

ci întlmpinnt 
Dar

ET.ll’.A A 31-A (7 iunie) 
Gloria Bistrița — F.C. Bacău 
F.C. tarul — F.C. Brașov 
Sportul Stud. — Dacia-lhiirea 
F.C. Inter Sibiu — Rapid 
Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. 51. 
F.C. Corvinul — Oțelul Galați 
Dinamo — Elect roputere Cv. 
„Poli" Tiniiș. — F.C. Argeș 
Univ. < raiova — Steaua

ETAPA A 32-A (11 iunie)
F.C. Bacău — Dinamo 
Electroputri-c — F.C. Corvinul 
A.S.A. Tg. IU. — Sportul Stud. 
Oțelul Galați — Petrolul Ploiești 
Steaua — Gloria Bistrița
F.C. Argeș — I niv. ( raiova
I.C. Brașov — Poli'' Timiș. 
Rapid — I .C. Farul
Daeia-l 'nirca — I.C. Inter Sibiu

ETAPA A 33-A (17 iunie) 
I .( . < orvinul — I .( . Bacău 
Gloria Bislrița — Daiiimo 
l'niv. ( raiova — I.C. Brașov 
F.C. Iacul — Dacia Unirea 
„Poli" Timiș. — Rapid 
I < . Inter Sibiu 
Sportul Stud.
Petrolul Ploiești — 
Steaua — F.( .

A.S. A. Tg. 51. 
Oțelul tlalați 

Eleclropulcrc 
A rgeș

I TAP A
Dinamo — I.C.
Flcciropulerc — 
I .( . Bacău — 
I (. Argeș — < 
Rapi<l — Univ.
F.C. Brașov — 
Dacia-Unirea — ,Poli" Timiș.
A S. A. Tg. IM. — I .( . 1 arul
Oțelul Galați — I.C. Inlcr Sibiu

A 31 A (21 iunie) 
. Corvinul 
- Sportul Sluti. 

1’clrOlul l’loieșli 
Gloria Bistrița

( raiova
Steaua 

,1’oli" 
I .( .

:ț

t

•. 
•'

■

arie, se mai găseau i-itcxa 
f'luri de prăjituri și tor 
turi. Vînzarca rapidă I 
produselor vorbește despre 
arta lucratoarelor labora
torului condus de Ani 
Mura : Susana Ihițuleae, 
Luminița Dobrcscu, Mihac- 
)a Hormon și Maria 
roii.i, care au optat ți 
realizat... exponatele, 
desfacerea for nu dat, 
e și firesc, n mină 
ajutor, vînzZrtoarcle
tăriei Ana Bologh, Florina 
Rovinar, Anca l’urdui i 
Ramona Șchioponic.

(. 'o - 
au 
La 

cum 
de 

cofc-

Pentru e,i începutul .a 
'■'■•.tei luni mai cuprinde 
o sărbătoare — 8 Martie — 
..lado" va oferi consumato
rilor săi un sortiment șl 
mai variat de produse în 
cadru) expoziției deschise 
vineri ți simbălă (6-7 mar- 
1 ir).

Devenind Ia expoziția... 
dube, singulara deocam
dată In Deva, căci celelalte 
cofetarii n-au răspuns 
provocare, sperăm ca 
să devină o acțiune t 
dllională pentru zilele 
sărbătoare. ( liiar dacă 
spune că doar cu 
nu se face 
(A R.).

la 
ca 

tra
de 

i se 
o floare 

prima vara.

PETRU TAI.POȘ, 
în virstă de numai 
31 ani. înmormintaren 
va avea loc sîmbătă, 
7 martie JIJ92, ora 14, 
in Simcria. (1218)

• REGRETAM dis
pariția fulgerătoare a 
celui care a fost un Imn 
ți iubito., sot si tată,

PETRU TALPOȘ, 
în vîrstă de .31 ani. 
Dumnezeii să-I odih
nească in pace !

(1218)

• CIJ inimile îndu
rerate, soțul ți rudele 
apropiate anunță de
cesul dragei lor, 

AURELIA
MOLDOA'AN, 

(REI.I), 
in virstă de 69 <lc ani. 

înmoi militarea va a-
vea loc do la ('aia
Mortuară Dr va, azi,
6 martie, nra 1.3.

Te vom păstra în
amintire ;u rum ai
fost, silK'eni și ^cnr-
roasa. (1265)

ÎN ATENȚIA 
AliENȚlLOR 
ECONOMICI

I’< ntrti a economisi 
timp si bani, ri'dacțiti 
ziarului „Cua intui 
I .iber“ \ inc in spriji
nul agenților econo
mii! care doresc s;1 
facă reclamă la presa 
centraki (ziarele „A- 
<le\'.irul“, „România 
liberă** și altele) pen
tru diverse activități 
și servicii pe car<i le 
prestează.

Informații supli
mentare se pot obți
ne la fax 956/18061 
sau la telefon 11275. 
Vă așteptăm cu ofer
tele dumneavoastră.

SOC I ETA TEA COM ERCIA L Ă 
„CORVINUL" S. A. HUNEDOARA

<ii sediul in Hunedoara, str. Moldovei, nr. 8 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 

3P1990, II.G.R. nr. 1228/1990, H G R. nr. 140/ 
1991 organizează în data de 25 martie 1992, | 
ora 10, la sediul societății, 1..........
preluare în locație de gestiune 
unități :

6 laborator de zaharoase
• bufet CH1ZID
• bufet DIANA
• depozit Peștișul Mic — 
Documentele cu privire la

i
I
I

licitație pentru ; 
a următoarelor |

I
I 

închiriere. * 
condițiile de I 

preluare în locație de gestiune și închiriere pot 
fi consultate și preluate de la sediul societății, 
str. Moldovei, nr. 8, telefon 12316.

(225)

I*
I
i

str,
\ iude prin 

neri, 13 martie 
in fiecare zi de
societății, următoarele 
bile :

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
ROMCAMION S. A. DEA A 

Depozitelor, nr. 1 7 
licitație publică, 
1992, ora 10, și 
vineri, la aceeași 

mijloace

in ziua de vi- 
in continuare 
oră, la sediul 
fixe disponi-

I 
J 

i
I
I

11 autobasculante R 19215 DEK
2 autobasculante R 12215 DI'K

1 autocamion 
8135 MH
1 autocamion
BI) 7
1
1
5
I
1
1
1
1

eu macara IITAB — R

basculabil R8I35F —•

R — 10215 I
cu șa — R 8135 FS

1

«I

I
s

I
I
I
*

I

autocamion 
autotractor 
autotractoare cu șa — R 10215 FS 
autotractor cu șa — R 19256 DFS 
autoturism ĂRO — 244 
autoturism ARO— 10-1 
autovidanje SRD — 6135 
autodubă R 8135 1''

11 remorci auto
5 semiremorci pentru transcontainerc 
interesați pot obține relații suplimenta- 

prccum si la telefoanele 
(229)

Cei
Ia sediul unității, 

13030 si 13031.
re

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
..I.C.S.H.** — S.A. HUNEDOARA

Str. Dr. I’. Groza, nr. 8
Este firmă licențiată iu evaluări, organizări 

conduceri de licitații la vînzarca de active 
cu capital de stat,

i
i
I
s

I
I

1
și
ale societăților comerciale 
conform I efții 58/1991 și II.G. nr. G3I/J991.

Informații la telefoanele 957/11496, inte
rioare 140, 232 si 957/12603, zilnic, între orele 
7,00 și 15,00.

I
*

I
I
I
<1

I
SANATORIUL 1BC BRAD

angajează prin concurs
(bărbați) în meseriile :

• lăcătuș mecanic
• îngrijitor animale, 

înscrieri si1 fac pînă
1992. Relații suplimentare la telefoanele 51650, 
51051. (234)

muncitori

• fochist

la <la(a de

calificați

• zidar

23 martie

0 • 0

I
I
I
ț

I
I
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I UBLiriTHTE
ANIVERSARI

• PENTRU Dorina, cu 
toată dragostea, un buchet
u 25 de garoafe și „La 

multi ani !". Ciprian.
(1214)

VINZARI - 
CUMPĂRĂRI

• S.C INTERNATIONAL 
Multiprest Deva vinde, la 
cele mai avantajoase pre
țuri din județ, cn gros și 
en detaille, televizoare co
lor, video și alte pro
duse electronice. Oferim 
gar mție 6 luni. Bdul De- 
cebal. bl. C -parter, telefon

3488. (850)
• VlND Mercedes 240

Diesel, COBRA, autodubă 
„Barkns”. Deva, telefon 
0023. (1266)
• VI ND apartament sau 

s himb cu similar Arad. 
Deva, telefon 27729.

(1142)
• VlND casă cu 5 came

re și 2 bucătării, dependin
țe, vie și grădină 20 ari, 
preț convenabil Informații 
sftt Bretea Strei, Borza 
Maria.

• CUMPĂR mobilă 
antică în valută. Infor
mații hotel .Deva”, 
camera 105.

• VlND microbuz VW 
Diesel 1982, camionetă Mer
cedes 608, 1977 și televizor 
c olor japonez. Deva, te
lefon 19530. după ora 19.

(1271)
• VlND sau schimb a- 

p.rtament confort I, et. I, 
două camere, dependințe 
cu similar Sibiu. Telefon 
•56/15149, Deva, respectiv 
•2102159, Sibiu (1211)
• VlND camionetă Ha- 

nomag Ilcnchel 3,5 tone, an 
fabricație 1985. Geongiu, 
telefon 956/48211

(1243)
• \ IND microbuz VW,

• locuri, radiocasetofon au-
• > nou, două verighete aur
1 I k Deva, telefon 24935.

(1249)
• ’. ÎND Volskwagcn BNS, 

4 locuri Orăștie. 41760. 
(1250)

• S C BR \TU & TA- 
11 ACU S.NC DEVA ofe- 
r i produsele firmei „Bucu
re ti—Berlin" : lichioruri,, 
whisky, vodcă, cognac, ți
gări I1B și KIM precum și 
televizoare color, aparatu
ră audio-video și de tele
comunicații, produse elec- 
trocnsnice și cosmetice. In
formații telefon 956/19310 
■ ei str Horea, nr 19, Deva.

(1272)
• CUMl’AR apartament 

4 camere sau schimb cu 
Audi 80, plus diferențe, ex
clus Micro 15. Deva, te
lefon 15777, după ora 18.

(1254)
• VlND OJt.it Club 11 

ft M Hunedoara, telefon 
' ■ i/>. intre orele 16—18.

(1270)
• VlND uși, ferestre șl 

unida Rapolt, telefon
i/ipi'. între orele 16—20.

(1269)
• VlND autobuz Ikarus

2 in stare bună de
fun- ționare Hunedoara, te
lefon 1.:|?O. (1264)

• V lND apartament trei
camere, confort 1, Bucu
re.ti Informații Deva, tc- 
l -fon 21198. (1263)

• VlND apartament zona
pieței. Deva, telefon 19377, 

: oi > 16. (1273)
• VlND motocultor cu

motor diesel 15 CP, consum 
o, : I motorină/oră în sar- 
' iria, cu următoarele an- 
..irrible : cositoare, plug, 
pr.ișilo.'irc. rariță, freză, re
morcă 1 tonă. Preț infor
mativ 700 060 lei sau va
lută Informații Brad. str. 
Go-,1, nr. 30. familia Bulz 
Nicol.ic .au Deva, telefon 
20911 (1262)

• VlND pupitru control 
mon! >i filmări video Sony

RM-E 300. Telefon 968/ 
26417. (409)

• VlND disc ambreiaj, 
bloc motor, cutie viteze și 
caroserie Trabant. Hune
doara, telefon 21588.

(411) 
o VlND Fiat 1 800, 6

locuri, cu piese rezervă, 
ireproșabil și țuică de pru
ne pentru nunți. Hunedoa
ra, str. Dorobanților, nr. 
32. (Ciangăi). (413)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere din București cu 
apartament 2—3 camere în 
Deva. Informații Deva, te
lefon 21198. (1263)

• SCHIMB garsonieră 
proprietate, confort I, eta
jul I. Bălcescu. Dorobanți, 
cu apartament 2—3 came
re (exclus Micro 15). De
va, 14322 .

• SCHIMB 
proprietate, str 
II. Deva, cu 
2—3 camere, 
fon 20118.

• SCHIMB 
Constanța. 2 
similar Deva 
Deva, telefon

(125G) 
garsonieră 

Mărăști, ct. 
apartament 
Deva, tele- 

(1240) 
apartament 

camere, cu 
Informații 

21345,
(1237)

PIERDERI
• PIERDUT autorizație

nr. 2389 din 22 octombrie 
1990, eliberată de Prefec
tura județului Hunedoara, 
pe numele Popa loan. O 
declar nulă. (1238)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, pe numele Stin
gă Doina, eliberată do 
Ăleropa S. A. Hunedoara. O 
declar nulă. (411)

DIVERSE
• CU autorizația nr. 

4806, din 20 mai 1991, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială, 
cu sediul în Simeria, re
prezentată prin Șimon loan, 
avind ca obiect de activi
tate comercializare măr
furi alimentare și ncali- 
mentare, indigene și im
port. intrate legal în țară.

(1200)
• CU autorizația nr. 

1239, din 13 iulie 1990, eli
berată de Primăria ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială, 
„La Gilbert", cu sediul în 
Hunedoara, reprezentată 
prin Spărios Saveta Trcja, 
avind ca obiect de activi
tate croitorie cu material 
propriu și desfacere.

(1211)
• CU autorizația 6112, 

din 10.01. 1992, eliberată de 
Prefectura județului Hune
doara, s-a deschis Popas 
Turistic „Duncea", cu se
diul în Riu Bărbat, avind 
ca obiect de activitate ali
mentație publică, popas tu
ristic, producere și desfa
cere preparate din carne, 
produse patiserie, cafea, 
dulciuri, produse alimen
tare. comercializare țigări.

(1224)
• CU autorizația nr. 

2872, din 19 XI 1990, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
••Moca", cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Hcdcr 
Clara Rozalia, avind ca 
obiect ele activitate im
port—export, comercializare 
produse alimentare și nca- 
iimcntarc, consignație.

(1t07)
• CU autorizația nr. 

2364, din 22 X. 1990, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Brad, repre
zentată prin Tătar Cornelia, 
avind ca obiect de activi
tate patiserie, preparare și 
desfacere, cafea, băuturi al
coolice, țigări, fructe din 
import, bere, vizionări ca
sete video, închirieri video 
și casete video.

(1191)
• CU autorizația nr. 

2157, din 28 IX, 1990, eli
berata de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat

ființă Asociația Familială, 
cu sediul în Hunedoara, 
reprezentată prin Crișan 
Erica, avind ca obiect de 
activitate croitorie cu des
facere. (1209)

• CU autorizația nr 
222, din 23. IV, 1990, eli
berată de Primăria județu
lui Hunedoara, a luat ființă 
Activitate Independentă, re
prezentată prin Spărios Mi- 
rela Rodica, cu sediul în 
Hunedoara, avînd ca o- 
biect de activitate confec
ții îmbrăcăminte și impri
meuri — croitorie.

(1212)
• CU autorizația nr. 

5013, din 3. VI. 1991, eli
berată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială, 
cu sediul în Deva, repre
zentată prin Miron Costel, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare produse 
alimentare, preămbalate, 
neperisabile și nealimenta
re. indigene și import, in
trate legal în țară.

(1199)
• CU autorizația nr.

3274. din 17. XII 1990, eli
berată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Patiserie Parc", cu sediul 
în Hunedoara, piața Liber
tății, reprezentată prin 
IToropciuc Olga, cu obiect 
de activitate fabricarea și 
desfacerea produselor de 
patiserie în local și ambu
lant. (1230)

• CU autorizația nr.
3705, din 25. II. 1991, eli
berată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială. 
..Mimoza", cu sediul în 
Hunedoara. reprezentată 
prin Hamza Luminița, cu 
obiectul activității produ
cerea și comercializarea de 
înghețată și produse de 
patiserie în local și ambu
lant. (1232)

• CU autorizația nr.
3706, din 25 februarie 1991,
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Pelicanul", cu sediul în 
Hunedoara, reprezentată 
prin Porfircanu Elena, a- 
vind ca obiect de activi
tate răcoritoare, înghețată, 
produse de patiserie, mici, 
vir.șli, dulciuri, cafea, con
serve și țigări în local și 
ambulant. (1234)

• CU autorizația nr. 
1004, din 3 iulie 1990, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă, cu sediul în Orăștie, 
Dacilor, nr. 1, reprezentată 
prin Nistor Traian Vasi- 
lc, cu obiectul activității 
consignație și comerciali
zare bunuri de consum a- 
limcntare și ncalimentare, 
în local și ambulant.

(1235)
• CU autorizația nr. 

2505, din 22 octombrie 1990, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Blănărie Rașca", cu sediul 
în Orăștie, str. Viilor 89, 
reprezentată prin Adam 
Carmen, cu obiectul acti
vității blănărie, desfacere 
produse industriale, con
fecții și tricotaje, consig
nație și transport de măr
furi intern șl extern.

(1236)
• CU autorizația nr.

2383, din 22 octombrie 1990, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă, cu sediul în Hune
doara, reprezentată prin 
l’leșa Adriana, avînd ca 
obiect de activitate trico
taje și croitorie impri
meuri. (1239)

• CU autorizația nr. 6155, 
din 10 ianuarie 1992, eli
berată de Prefectura Jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă „Magio", cu sediul 
în Hunedoara, reprezen-

tată prin Izdrăilă Octaviu 
Iulian, avind ca obiect de 
activitate comercializare 
mărfuri industriale, indi
gene și import, intrate le
gal în țară. (1261)

• CU autorizația nr. 5153, 
din 1 iulie 1991, eliberată 
de Prefectura județului Hu
nedoara, a luat ființă Aso
ciația Familială, cu sediul 
în Hunedoara, reprezenta
tă prin Bumbu Constanța, 
avind ca obiect de activi
tate comercializare ciorapi, 
încălțăminte, îmbrăcămin
te, aparatură electronică, 
țigări import, dulciuri, su
curi, jucării indigene și 
import, intrate legal in 
țară, ciocolată, gumă, ba
loane etc. (1268)

COMEMORĂRI
• 13 ani au trecut 

de cind preoteasa

SABINA I’OPA, 
n-a mai primit de ziua 
femeii nici o floare, 
în toți acești ani, flo
rile i-au fost puse pe 
mormîntul ei trist, aflat 
aproape de altarul bi
sericii. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
duminică, 8 martie, în 
Biserica Ortodoxă din 
Rădulești, unde te vor 
plinge toți cei dragi.

• PIOS omagiu la 
împlinirea a 6 săp- 
tămini de la trecerea 
în neființă a celui care 
a fost un bun soț, ta
tă și bunic,

II.IE BASANGIU
Nu te vom uita nici
odată. Soția, copiii, no
ra, ginerele și nepoa
tele. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace !

(412)

• SÎNT 6 săptămini 
de cind scumpul nos
tru

ing. CRISTIAN 
DIMĂNCESCU, 

plccind dintre noi, ne-a 
lăsat numai lacrimi și 
dor pentru toată via
ța. Mama și familia 
Paul (soră și cumnat). 

(1259)

• SE împlinesc șase 
săptămini de cînd mi
nunatul nostru soț și 
tată

ing. CRISTIAN 
DIMĂNCESCU,

39 ani, a plecat dintre 
noi. Zîmbetul lui cald 
și optimist s-a stins 
fulgerător, ncmaiputîn- 
du-se bucura de viața 
pe care o iubea alît dc 
mult, lăsînd în urma 
lui un gol nemărginit. 
Pe această calc mul
țumim tuturor celor 
care au fost alături de 
noi și îi invităm la co
memorarea ce va a- 
vea loc sîmbătă, 7 mar
tie 1992, la Biserica 
Ortodoxă de pe str. 
Libertății (I.cnin), De
va, la ora 10- Soția 
Adriana împreună cu 
copiii Oana și C’osmin.

(12G0)

• MÎINE, 7 martie, 
comemorăm la Biserica 
Sfintului Nicolac, De
va, 10 ani de la dis
pariția fulgerătoare a 
iubitei noastre

CONSTANTIN \ 
AOANE1.

Tc vom păstra me
reu în amintirea noas
tră Familia, (1274)

CONVOCARE
Primarul municipiului Deva convoacă toți con

silierii din cadrul Consiliului Municipal, in ședință 
extraordinară, pentru data de 9 martie 1992, ora 15, 
cu următoarea ordine dc zi :

1. Alegerea viceprimarului.
2. Aprobarea numărului și a componenței comi

siilor pe diferite domenii de specialitate.
3. Aprobarea programului principalelor acțiuni ce 

urmează a se realiza în localitate, în anul 1992.
(236)

\ R.A.G.C.L. DEVA
\ Anunță toți consumatorii dc apă din orașele 

Ilatcg, Călău, Simeria si municipiul Deva
\ SISTAREA TOTALA A FURNIZĂRII APEI 
'ț în ziua de 10 martie 1992, între orele 7 și 21. 
• întreruperea furnizării apei potabile se 
t datorează unor intervenții dc reparații a ava

riilor in Statia de tratare Orlca si pe conducta 
magistrală 0 1000 ORLEA — DEVA. (238)
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NOU ! NEW !

remit company
oferă, pentru prima dată în România, 

produsele cunoscutelor firme americane 
UNOCAL și PENZZOIL

• ULEI MOTOR • ULEI TRANSMISIE
• LICHID DE I RINA ETC.

DULCIURI :
• NAPOLITANE • BISCUIȚI ® ACADELE 
Deva, telefoane 956/23645, 22390. (232)

SOCIETATEA „SIGMA** S.C.S.
ORGANIZEAZĂ

In deva
Cursuri de formare analiști programatori- 

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

Durata cursului este de 10 săptămini, cu 
150 dc orc pe calculator, și se organizează de 
luni piuă vineri, între orele 18 și 21. înscrie
rile se fac piuă la data de 15 martie 1992. Se 
pot înscrie și elevii claselor a XH-a. Locuri 
limitate.

Absolvenților Ii se asigură diplomc-cerli- 
ficat, eliberate 
Științei și de 
în Informatică.

Informații 
ț 8,00 si 15,00) 

22,00).
\ ---------------------
j SOCIETATEA COMERCIALA
\ „ALIMENTARA** S.A. DEVA
\ cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30
\ ORGANIZEAZĂ:
ț în data de 23 martie 1992, ora 9, la sediul 
i societății, licitație publică pentru închirierea 
i următoarelor spații comerciale :

I
® chioșc ziare, reviste și mărfuri nealimen- 
larc din cadrul complexului comercial „CEN
TRAL** Deva (intrarea principală) ;

• spațiul disponibil din cartierul „Oiluz*’ 
Deva, complex comercial.

ț Informații suplimentare la telefon 16406, 
L zilnic între orele 7 si 15. (239)

dc Ministerul învățămintului și 
Comisia Națională de Pregătire

la telefoane 15661 (intre orele 
sau 11067 (intre orele 15,00 si 

(235)

S.C. „COMLEMN** S.A. DEVA
cu sediul in Deva, bdul Decebal, bloc C-parter, 

Organizează în data dc 2 aprilie 1992, ora 
10, la sediul societății, licitație publică pentru 
vinzarea depozitului dc combustibil din Ghelari.

Consultarea documentației și preseleeția 
ofertanților se face la sediul societății, pînă la 
data «le 15 martie 1992, ora 12.

Relații suplimentare la telefon 2G0G2, pre
fix 956. (233)
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Simbătă, la ora 9, la S.C. „Sau Sere** Sin- i 
tandrei arc loc o (

expoziție cu demonstrații practice de moto- (
X. a • r’/» 1 . . I «1/X r.z t I -1-   — — — . ț

’ •

(242) )

DEMONSTRAȚIE CU MOTOCULTOARE

cultoarc, cn setul dc mașini aferent de prove
niență italiană, ale firmei IJ.C.S.

Expoziția arc menirea dc a face o testare 
a pieței, producătorii agricoli pu(îndu-și expri
ma opțiunile. ț


