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G)e 8 JHcii'lie
Femeia a fost creată de bunul Dumnezeu
Din multă suferință, puțină fericire.
Deși nu c iubită, vibrează <lc iubire. 
Deși nevinovată, jertfită e mereu.

Femcia-i Existența, c tot cc-i mai curat 
în lumea asta plină de ură și durere, 
în ochii-atit de limpezi, senini ca două stele. 
N-ai să zărești vreodată nici ură, nici păcat.

Femeia este sfintă. căci poartă-n trupul său 
Speranța că miine va fi pe Terra soare.
Si că-n buchetul vieții sc-adaugă înc-o floare... 
Iar cel ce o culege o apără de rău.

LILIANA MOȚA.
elevă

I n zimbi I rle 8 Martie cil.,. Mirabel.i Dauer.
l ot» I* WEI. I \Z \

Gînduri de 
„Postul Mare"
Cu ajutorul bunului Dum

nezeu, am pășit pe prima 
treaptă a drumului care 
duce spre vîrful glorios al 
mîntuirii noastre — Gol- 
gota. Este un drum care 
ne aduce în minte că pen
tru a săvîr.și această ope
ră de mîntuire a lumii. 
Domnul Iisus Ilristos a pe
trecut în post și rugăciune 
timp de patruzeci de zile 
și patruzeci de nopți I Du
pă definiția din învățătura 
Bisericii noastre, postul este 
înfrînarea de la mîncări 
și băuturi, de la gînduri 
pizmașe, de la dorințe ne
cuviincioase, de Ia pofte

Preot CORNEL U.K \ 
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Plictis in Parlament PIN ROAflANIH MU i

Reprezentanții națiunii in 
organul legislativ al țării 
— senatorii și deputății, 
pe care obștea i-a învestit 
cu răspunderi majore — 

u ajuns Iu această oră 
de final al misiunii lor Ia 
un soi de plictiseală, de 
saturație in lungi și obo- 
sitoarc ședințe. Pentru că, 
orice am spune, oricîtă ex
periență ar avea unii din
tre parlamentarii noștri in 
ședințe și conferințe — 

i foști membri ai vechi
lor structuri —, nu e ușor 
.i suporți atitea ore de 
discuții in fiecare zi. unele 
contradictorii, zgomotoase, 
>.i fii la curent cu hotă- 
rîri și acte normative mai 
vechi sau mai noi, să 
activezi in comisii de tot 
felul, cerute pentru acțiuni 
Je mai m ire sau rn.o mica 
importanță pentru țara, 
pentru popor.

Nu-i mai puțin .adevărat, 
insă, ca sînt și salarizați 
consistent, au diurne zil
nice pentru prezenta la 
ședințele parlamentului, se
natorii au și mașini la sca
ră. alte privilegii. Și a- 
tunci apare explicabilă in
dignarea electoratului față 
de absenteismul pronunțat 
al multora dintre aleșii săi 
de la ședințele parlamentu
lui, in care se dezbat legi 
importante, menite G așeze

România în matca demo
crației autentice, a țărilor 
civilizate din Europa. Este 
dezolantă imaginea scau
nelor goale din cele două 
camere — a senatului și dc- 
putaților —, pe care ne-o 
prezintă televiziunea, este 
ingrijorătoare insistența 
membrilor prezidiilor de 
a-i aduce in săli pe parla
mentari — de la bufet și 
de pe holuri — ori de a 
apela Ia catalog pentru a 
întruni cvorumul necesar 
adoptării unor legi. Dacă 
la un astfel de nivel se 
manifestă atita apatic, 
dacă oameni cu asemenea 
responsabilități in stat î.și 
ignoră cu atita nonșalanță 
atribuțiile, nu mai surprind 
indiferența și resemnarea 
din alte domenii — econo
mice, sociale, publice.

Sigur, misiunea primului 
parlament posteomunist d 
României se află spre sfir- 
șitul mandatului său. Unii 
senatori și deputați se gîn- 
desc — și bine fac — la 
revenirea în rindul pen
sionarilor, unde le-ar fi 
mai potrivit locul decit în 
parlament. Alții privesc 
cu oarecare îngrijorare spre

Itl'MIfltfl GIIEONE (

(Continuare in pag. a 2-a)

FLASH!
o COW.VCltARR ZiV SCO

PURI PRODUCTIVE. l.a Vafn 
juncțfonca.oi cu bune reziiRate 
o asocia)ie de tip societate. co
mercială. pentru creșterea și in- 
țrrășarea animalelor mari, valori- 
ficindu- .c în acest scop disponi
bilitățile. din zonă. la rezolva
rea completă a problemei apro
vizionării eu carne a populației, 
a hotârit «<i dea sprijinul nece
sar și primăria, prin autorizarea 
șf sprijinirea cu spații, in orna- 
nizarca asociației respective., și a 
activității de abatorizare și co
mercializare a cărnii (l. ('.).

O ci.firtin. „i'iT>i:i.ius" si. 
PA7A ItUNĂ ! Și-a reîncejrul ac
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joc /T
— Soția mra pic tcuzu.
— Ai noroc. \ mea cnd«i...

r >

tivitatea Școala de dresaj a Clu
bului pentru eiinl de pază, aim- 
rare companie și utilitate, „Eide- 
tins', Deva. I’rin instructori a- 
testați, se asii/ură dre.sajui de 
di .ciplinizare, ț/e.ne.ral și de spe
cialitate, al dinilor pentru înso
țire și pază personală, pa. ii a 
gospodăriilor, magazin lor și în
treprinderilor. In cadrul clubului 
in premieră pentni țara noastră, 
activează și o secție pentru fe
line (pisici). Cei interesați și pre
văzători se pot adresa la trie- 
'o.i jele 'i i(>7 ' \ T j

0 GROI’I. I'ină la pornirea 
stațiilor de pregătire a îmbră
cămintei asjaltiee. (după I apri
lie) întreprinderea Județeană de 
Drumuri și Poduri a intreprin 
mă.uri pentru rApararea unoi 
drumuri județenjL După arterele 
l’ăuli. Ormindea, Drănișea 
(lin, unde gropile au fost adu-

pa'e. rn priblură și cmid ie de 
bitum Ia rece, tirnicazd aeeasU'i 
operațiune și pe alte drumuri 
județene. Se așteaptă și Inter
vențiile primăriilor, în localități, 
unde gropile firea s-ar putea nu
mără I (S. C.i.

Q DARURI pentru ființele 
dragi de sec leniinin, cu prile
jul zilei de 8 Martie, pot (piși băr
bații și la bmifă/tir „f ido" IL t a 
al S.(.‘. „l-'lorcom" S'.R.L Costa 
tiii’, dulciuri, porțelanuri, con
fecții, tricotaje și incaitamiiite. 
de import sau indigene l:i pre
țuri acceptabile vă oferă maga
zinul deservit de i inzătoarele 
('rina (.'onduraidie si Smaruadn 
'/.imbrimnu. (V. R.).

0 Dl risl.ll. hi cartierul 
..Aeroport" din l'eiiosani s-a 
hnbiril reile ediiderca cenlriilui 
d • idiimblfTc a buteliilor si fune-

întrecere 
la schi

Desfășurata de curind in 
Paring, a doua ediție a 
„Cupei Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului- Ia 
schi a avut o dublă sem
nificație. — atit pentru or
ganizatori, precum și pen
tru participanti. La star
tul competiției s-au înscris 
aproape 200 de concurent.i, 
impărțiți pe cinci categorii 
de vîrsta. După o între
cere pasionanta, benefică 
pentru concurenți și spec
tatori. s-au detașat în câș
tigători in ordinea locuri
lor :

• (alegoria pmă la 11 
ani : băieți — Cosmin Rus, 
Robert Miliuț, (îrigoraș 
Dragoș ; fele — Adriana 
l'lorean, Monica Citirea. 
■Maria \aduba. • Catego
ria 12—15 ani: băieți —
Robert Harta, ('riști Stan 
eu, I.aurcnțiu Târok ; fete 
— Codrula Domoltoș, Cris
tina Lupa. Ecaterina Ttin- 
drea. • ( alegoria 16-18 ani: 
băieți : Măritiș Bodoni,
Cristian Meterez. Alexan
dru Ștcf; fete — Ramona 
Bor. Eniko Sabfnl. Caroli
na I toucan. • Categoria 
l!i—lit ani: băieți — A-

CORNEI. POEN \tt

(Continuare in (tag. a 2.a)

ționarca celor două puncte i u- 
lanle. E bine! Dar, pro/t/enia 
de fond rămîne : numărul de 
butelii pline, cu bufon tui satis
face cerințele eelălenilor. i.S. ('.).

0 Tt.’l',\( I. 2<i, llodica
lorpu din l’.ucure: t,, sectorul ti. 
blocul 7. II a'p. td. eiiiafori'u p-' 
ruta V’ie’ia — Curt.ici llucu- 
reșli. l-raudulos, adica fard />/- 
let. S-a strecurat intr-un coni- 
l>artimenl re ervut. Spc.i ulind 
momentul cri un domn alipise, 
i-a furat ochelarii. Omul rama.. 
fără dioptrii a ierul ajutor Hoa
ța a fo t prinșii. 5»i „fidieitatâ", 
bineințide, (I. .1.).

FLASH!

■ ROMPRES, — într-un 
interviu acordat radiodifu
ziunii române, dl Adrian 
Năstasc, ministru de ex
terne, a calificat drept 
„nesatisfăcătoarc" relațiile 
româno—ungare.

Afirmînd că principiile 
respectate de România sînt 
cele europene, dl Năstasc 
a spus că în măsura în 
care și Ungaria î.și va în
suși aceste principii și le 
va aplica și în relațiile cu 
România va arăta că s-a 
acomodat la modul de gîn- 
dirc european.

Ministrul român de ex
terne a declarat că nu 
pune la îndoială adeziunea 
Ungariei la principiul in
clus îii Actul final de la 
Helsinki, care exclude 
schimbarea prin forță a 
frontierelor. „Nu avem 
nici o teamă de schimbare 
prin forță a frontierelor. 
De altfel, nici nu cred că 
din punct de vedere mili
tar Ungaria și-ar putea pro
pune un asemenea obiec
tiv" — a spus dl Năstasc.

-Problema de fond — a 
continuat dl Năstasc — 
se pune în alți parametri. 
Opinia publică din Româ
nia are sentimentul — 
creat de multitudinea Jc 
„semnale" pe care le-a 
receptat in permanență, mai 
ales în ultimii doi ani — 
că, in realitate, ceea .ce 
se urmărește este încerca
rea de a se crea o situa
ție internațională care „să 
justifice" o modificare „|>e 
cale pașnică" a frontierei.

■ PR \G ă. — Străinii 
nu pot răinine in Ceho
slovacia mai mult de 180 
de zile, stipulează legea 
privind regimul cetățenilor 
străini din această țară, a- 
probat recent de parlamen
tul federal, in intervenția 
sa parlamentară, ministrul 
de interne. Ian I.angos, a 
subliniat că noua lege ex
tinde posibilitatea dezvol
tării turismului, dar, in 
același timp, protejează 
( eho-Slovacia de „un val 
migrator nedorit" — relevă 
ITAR-TASS.

■ V ARȘOVIA. — In ul
timul timp, corupția în 
aparatul de slat al Poloniei 
a devenit o problemă de 
o deosebită importanță, 
consideră 86 la sută din 
parlicipanții la un sondaj 
de opinie publicat de zia
rul „Globe 21". Aproxima
tiv 50 la sută din cei in
tervievați au răspuns că 
dacă „nu-l ungi" pe func
ționarul din administrație, 
nu ți se rezolvă nici cea 
mai mică problemă.

■ BUDAPEST \. — Prin
cipalul nostru obiceiiv ii 
constituie consolidarea ga
ranțiilor privind securitatea 
Ungariei, a subliniat Erno 
Raffai, secretar de slat la 
Ministerul Apărării al Un
gariei, inlr-un articol pu
blicat de cotidianul „Neps- 
zabadsag", intitulat „Diplo
mația mililară — o mai 
marc securitate" — rela
tează agenția M'l'l.

Refcrindti-se la virila pe 
Care generalul locotenent 
A. Annus a efectuat-o in 
România, autorul precizea
ză că scopul deplasării l-a 
reprezentat angajarea unor 
relații reglementate între 
armatele ungară și roma
nă, de așa manieră incit 
contradicțiile naționale sa 
nu Ic pună in pericol, tn 
conlexl, Raffai a mențio
nai acordurile <lc inl.irice 
a încrederii militare. m- 
cheiale de Ungaria cil 
România. precum și cu 
alic țări vecine.

FAX
A
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Gîndun de „Postul Mare“
(Ui mure Jiu i>a" l)

vatam.ito.irc și dc ta fapte 
rele. în vederea primirii și 
înmulțirii Dumnezeiescul ni 
Har. Prin Post sc cură- 
țește sufletul, se păstrează 
sănătatea trupului, se ln- 
frinează patimile și se în
tărește virtutea Mintuito- 
rul însuși a postit, pro
rocii au postit. Sf. Apostoli 
au postit. Sf. Părinți și 
martirii au postit. Și noi 
sîntem datori să postim 
căci „împărăția lui Dum
nezeu nu o mincarc și

băutură". (Romani, 14,17). 
Prin Sfintul Post sc face 
curățirea și întărirea su
fletului. cea mai rodnică 
semănare în Duh (Galateni 
t>. 8). De aceea de regulă 
sc încheie prin împărtăși
rea cu Sfintele Taine.

A vinci in vedere faptul 
că ne aflăm și noi din nou 
pe acest drum, al Sfîntului 
și Marelui Post al Sfinte 
lor Paști, vă/.înd cite ros
turi și foloase trupești și 
duhovnicești are el in viața 
noastră, să nc folosim de 
el.

întrecere la schi
(l'nnaie din pag I)

dri-in Pica. Bogdan Stoica. 
Mircea Bota : fete — Gcr- 
lindc Miliut. ileana Vla
dislav. Corin.i Vladislav 
• ( 'alegoria pt-ste 10 de

ani : bărbați — loan Sin. 
Petru llrcniuc. Costachc 
Vasiliu. femei — Gcorgeta 
S.oira. Mariana Mihuț. Ro
zalia Kovacs.

Ci ligătorilor li s-au ofe
rit premii in bani între 400 
lei , i 10 000 lei

i i

j IPROEB - S.A. BISTRIȚA
\ IN CALITATE DE PRODUCĂTOR

V A O F E R A
i cu promptitudine, pe bază de comandă, 
i produse electrotehnice de calitate, la prețuri 
' avantajoase față de concurenții noștri din țară : 
’ ■ MATERIALE ELECTROIZOLANTE
1 • Stratitcx tip B 650
' • Sticlostratitcx tip S 672
I — orice dimensiune în cadrul formatului 
\ (1450x 950) 1 50 mm și grosimi 0,5
; — 60 mm.
i • Tulntri rulate din birlic impregnată, 
. tip 620, diametrul 1 600 mm. t

■ MIJLOACE DE AUTOMATIZARE . 
• Tablouri electrice de .joasă și medic ten- ,

' siune, aparataj electric de înaltă ten- ’
' siune (inclusiv confecția metalică), cxc- ’
\ cutate in baza proiectului beneficiarului, \
\ punindu-vă la dispoziție și cablurile ț
( electrice necesare pentru legăturile exte- L
. rina re.
i Firma Il’ROEB — S.A. vă așteaptă la sc-

1 ditd ei (lin:
BISTRIȚA, str. Drumul Cetății, nr. 19, te- . 

( lefoane 990/50760, 50715, 50711, 50723, telex J 
\ 37312, fax 990/50717. (231) )

Plictis în
(t rniare din pag. 1)

posturile tie unde .iii ple
cat. temporar, cu doi ani 
in urma, șj unde ar dori 
s i iC întoarcă, spre cifrele 
le afaceri din firmele parti
culare la :.ire sint patroni 
sau acționari, ori iși pre
gătesc -apita! electoral în 
vederea alegerilor gene
rale.

Oricum ar fi. ci au pri
mit o misiune de la cetă
țenii din localitățile lor, pe 
caro trebuie s-o onoreze 
pina a ipăt, prin parti
cipare a unp licăre. Pentru

Parlament
că electoratul român s-a 
mai deșteptat. Pe cei pc 
• are nu i-a prea avut .da
turi la necazurile sale, pe 
care nu i a prea văzut sus- 
ținindu-i doleanțele, pc care 
ii simte acum apatici și 
obosiți — pe banii poporu
lui —. cu siguranță că nu-i 
va mai vota. Alegerile lo
cale au constituit un eloc
vent exercițiu în acest 
sens Nevoia de schimba
re apare azi la toate ni
velurile. la toate eșaloane
le politicului, legislativu
lui, executivului. Și poa
te a nu e râu Numai 
de-.ir fi bine

ț 
al- \

PRODIMPEX—COM S R L. DEV \ 
str. Libertății, bloc L 4, parter,

OFERĂ SI’RE VÎNZARE
mese si scaune din plastic (culoare 
bă) — ITAI.Î \ ;
drujbe, borinasini I5D-2O2 — GERMA- ț 
NIA ; ț
combine frigorifice 280 I ; i
țigări RO\ \LE ;
gumă de mestecat, bomboane 100 gr, ’ 
ciocolată 100 gr — UNG/ARIA ; 1
televizoare color „l»E!<<)“, diagonala 1 
56 cm ; \
pantofi (piele) pentru femei. |
frigidere, congelatoare \

Hunedoara, telefon 957/15213,1 
(257) |

Informații
telefax 956 — 121 15.

1st'" o] <•'(<•
;; .••fU'id vi li ala de <• i i .boi
ta ,i : Puția marelui im
periu te \e întindea pc 
două . intinerite — Europa și 
Asia—și care cuprindea in 
osatura ți măruntiiltle -ale 
p.-.'.’ trei tute de popoare 
diferit' Dar riu -u

ă • at”‘ știutorul
nomi tui ,1 lini/vistul de 
renume mondial loslf l’i- 
■irionv !-.j (l pricaz ,a

• ifra "oului popor „otno- 
r/eii" ă nu depășească li
mita m.nimă <le 100 nea- 
muri, așa < ă s-a pornit la 
aju "ir.-, si s-a tot ajustat 
ajungi plu-se la o sumă 
rotundă de 99 care insă 
i i <puneau păsurile cu a- 
mnr in pe,te 230 de gra
iuri. \iei n-a mai ținut 
„redw erea" Xie't in <c pri
vește ensul. Oficial pri
mul una : „să se introdu

că ,. .te tot literele chiri
licei" Dar moldovenii au 
in-rțiut să folosească alfa
betul latin In care au auzit 
pentru prima oară încă 
din l'ar/ăn cuvintele ma
mă ./ țara, că „mult c dul- 

.1 frumoasa/ limba c-o 
vorbim" a scris Mateevid, 
aauî care din neamul lor 
obora. (lăi/ăuzii foto cilii 
tlfabetul <tree iar jiopoarel" 
din sud si ud-ic t, alfa
betul arab.

Vicisitudinile . on rtri'irpt- 
rilor -au amplifh at și mul 
puternic pe mă .ură iX po
litica de ruslficare forfotă 
m -,1' Uiiilă de losif Vi.a- 
rionovir t și cohorta de lin- 
•lai lua amploar '. ( ilet a
■ițre ini edificatoare in 
a ca hi privință. Prin po
litica de ruslficare s-a a- 
iun". In peste 75 1)00 001) ruși 
ă fie trimiși ă „intă- 

rcasi ă" miiH' ii m ceh' mai

îndepărtate extreme ale 
întinsului imperiu. Erau 
trimiși in mod „democra- 
H " conform principiului 
„i entrali -mulul democrație" 

■i „ale i“ de sus in jos in 
tuncfii de conducere in 
treburile r. pubiiciior. zi șa 
:-:i ii.ci’put marca ru ifi- 
ii. Il-'iiubllca Kazakstan

■ ‘era una din cele mai eloe-
■ '.'r.'i' oijlmdlrl in arest

fundalul unei economii a- 
fiate in plină derjrinrjoladă. 
Produefia industriala na
de rertic/inos, an de an. 
Anul I9!>l a < uno.scut o 

lidere de 17,5 Iar inflația 
arabi in hidoasa el in- 

făfi.șare. Piuă in anul vii
tor prafurile vor unoaste 
o cr 'șteri' de H50—700 la 
sUtU.

Datoria c eternă si defi-

Un tablou sumbru
la început de drum...

la o populație de 
l'i.ti miliiun- de locuitori, 
II la sută rfni ruși și nti- 
n; ii di la sul c-izai i, '> la 
,Uld u< ralneii', 6 la sută 
i/crmani rămnsi și w lima- 
lizați aici din timpul răz
boiului, iar 2 la iută tă
tari. Mindrii • azaci, acei 
oameni care au purtat pe 
întinsul continentelor unul 
din vele mai vii/uroase dilu
ări caza! locul — au a- 

jnn să fie furați de (ară 
pc nesimțit,’ si să devină 
iu propria lor fură o na
ționalitate conlocuitoare, la 
(hiriihîzla, procentul ruși
lor este de 2'i la sută, in 
'Piiremen/a 13 la cută, in 
t'' ruina 21 la sută, in l.cto- 
nia de Ti la sută, in Esto
nia 31) la -ută, în Moldir a 
de H la sută, iar in Uz
bekistan de 1<) la suta, 
lată < um ariilit un sinop
tic tablou al ruslficârii 
slalinl.ste.

Ilepubli ile din fosta l'- 
niune Sovieticii au neșansa 
de a < iib a !n libertab' pe

< itul buțp’tar al reiiub'.ici- 
lor sini triste moșteniri ale 
trecutului, care insumează 
sume fabuloase : tiI ml- 
liarde de dolari in l!‘'K) și 
78 miliarde in P>'>1. Defi
citul buip’tar in 1991) se 
cifrează la I !0 miliarde 
ruble.

lo-Z'-rvcl,' de combu .1 ihil 
de u.emenea sini deficita
re. Țara care nu cn mult 
|imț> in urmă avea cea mai 
mare firoduijle de fifel din 
lume, ta trebui să impor
ți' petrol in 1993. De ase
menea o problemă de trin- 
!icntă necesitate, de viață, 
o con lituie și i>rodu'jia 
de paze naturale, iiitiucit 
eon.untul acestora a crescut 
si continuă să crească ver- 
tlțllnos iar producția sta
ționează. <) situație simila
ra e.ste și in ceea ee pri
vește encri/ia elcclrii'â.

Problema cea mai țirrii 
de rezolvat este cea a m’- 
cesarulul de cereale țn'a- 
(ru hrana populației. Din 
72 milioane tone necesare

pina ia noua recoltă, s-au 
achi-iționat doar 25 mili
oane tone și din punct de 
vedere, al finanțelor s-a 
ajuns la o ituație. aparent 
fără ieșire. Simjura solu
ție viabilă este ajutorul 
internațional.

■Scade numărul și valoa
rea devizelor incit nu mai 
pot fi onorate comenzile 
eilcrne. Siad și .stocurile 
de. metale prețioase aflate 
in depozite.

Omul simplu isi pune în
trebarea chinuitoare: Unde, 
in eg cotloane se tcurți 
toate uriașele bmiății ' l/ăs- 
țmnsul a venit eu intir- 
ziere, dar e le elocvent 
•le.’ t colos' uriaș are nerole 
de o platoșă care sâ-l țiună 
la adăpost. Esența este 
închiderea ventilului de 
consum. Eristența unei 
armate de 4 milioane os
tași și .> milioane de lu
cratori in domeniul țiro- 
ducțici militar este o mare 
jmrară iwntru oricare țarii 
Tehnica și producția mili
tară, acum sc știe, au m- 
i/lobat marele imperiu de 
la răsărit, fără ieșire. Ma
rca jiuterc nucleară a fostei 
t'.ll.S.S. constă in 30 000 
foioa.e dintre care SO la 
suta sc află pe teritoriul 
llu .ici. Cifra iți provoacă 
fiori reci, t ind le runde.11 

•’ rnvațlli au fih ut doar 
două bombe la llirăflma

i. h'ațiasachl...
Există șansa unei așezări 

• le pace in această pai te a 
lumii ! Micile sau marile 
lirobleme de ordin etnic 
sau chiar de granițe pot 
și trebuie s<i fie rezolvate 
de ciitrc popoarele înseși 
aflate iu eon filet, fără nici 
un umestee din partea pu
terii eeiifrale.
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DROJDIE 
PROASPATA.

maunJ//iâyă>
Cu o cantilcift3 ruica dc dro/dip 
intr-un timp 'duet obțineți

4 »

aluat ui pftîf‘zi''it, 
CUMPĂRAȚI Sf CISTIC]ATI
n\'60AM A- clanțe', rf f hi e6

tiv viitSU itrh'B'ilcencij pr fel 90 152773 
fa 121369

SOCIETATEA „SIGMA" S.C.S. 
ORGANIZEAZĂ 

ÎN DEVA
Cursuri de formare analiști programator,- 

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

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu 
dc ore pc calculator, și se organizează de 
pină vineri, între orele 18 și 21. Inscrie- 

sc fac pină Ia data dc 15 martie 1992. Sc 
înscrie și elevii claselor a XH-a. Locuri

150 
luni 
rilc 
pot 
limitate.

Absolvenților li se asigură diplomc-certi- 
ficat, eliberate de Ministerul învățămintului șî 
Științei și de Comisia Națională dc Pregătire 
in Informatică.

Informații la telefoane 15667 (intre orele 
8,00 si 15,00) sau 1 1067 (intre orele 15,00 și 
22,00). (235)

ÎN ATENTIA TUTUROR AGENȚILOR 
ECONOMICI INTERESAȚI

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

Deschiderea unui depozit en gros, 
pune la dispoziția 
stat și particulare :

® încălțăminte 
gistrate • pixuri 
băuturi O citrice ® 
cole electronice etc.,

la prețuri foarte avantajoase.
Informații suplimentare la tclefcn 96.8/ 

26606, între orele 8,30—18. (134)

Unde
societăților comerciale d"

• confecții • casete înre-
• brichete • dulciuri ® 
cafea ness ® diverse arti-

SPITALUL C.F.R. SIMERIA
cu sediu) in Simeria, str. Avram Iancu, 

nr. 26, județul Hunedoara
Organizează concurs pentru ocuparea pos

tului de
• TEHNICIAN DENTAR

cu respectarea prevederilor legale (Ho- 
tărirea Guvernului nr. 307/1991).

Relații suplimentare la sediul unității, te
lefon 60681. (248)

SOC IETATEA COMERCIALA 
\RCONSERV S. A. ARAD

Livrează la prețuri foarte avantajoase 
ietăților comerciale de stat și privatizate

• conserve legume ;
• băuturi răcoritoare brifeor, cu concen

trație d<- zahăr de 11 la sută.
Livrarea se face pc 

plată ferma.
Relații suplimentare

1 1 130 sau I 1 150, interior

SO

<

bază de comandă

la telefoanele 1511'
150. (24(1)

SOC I El A IE A COMERCIALA 
„ALIMENTARA" S.A. DEVA

cu sediul in Deva, bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30 
O R G A N I Z E A Z A:

In data de 23 martie 1992, ora 9, la sediul 
societății, licitație publică pentru închirierea 
următoarelor spații comerciale :

• chioșc ziare, reviste și mărfuri nealimen- 
tarc din cadrul complexului comercial ,.( l’\- 
l'R\l.“ IJ’va (intrarea principala) ț

S spațiul disponibil din cartierul „Oiluz" 
Deva, complex comercial.

Informații suplimentare la telefon 16406. 
zilnic intre orele 7 și 15. (23 !)
* 4 4 4 MM» 4 «»M 4 • — ••
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GHIOCEI 
PENTRU MAMA

»*♦<**<♦ » •-
REFLECȚIA ZILEI

• „Femeia este ființa eare proiectează eea 
mai mare umbră sau eea mai mare lumină în 
visurile noastre**.

OII. BAUDELAIRE
♦aaaaa ța

MOZAIC SPIRITUAL 
O DE ZIUA FEMEII 0

• "*\u cx*st^ *u largul lumii un drum mai plin 
de emoții, de neprevăzut, de lucruri uimitoare ți dc 
zigzaguri mai năzdrăvane dccit sufletul unei femei".

Camil Petrescu
• Nu se poate cunoaște inima femeii, tot ața cum 

nu este cu putinței să cunoaștem cerul".
Proverb egiptean

• -O femeie frumoasă place ochilor, o femeie 
bună place inimii ; una este un giuvaer, cealaltă o 
comoară".

Napoleon
• -Intre un -DA» ți un «NU» al femeii nu în

cape nici un v îrf de ac".
Proverb românesc

• „I'ii pulbere sub pății mamei tale, fiindcă 
raiul este acolo unde calcă pății ci".

Proverb arab
• I cmcia rea ți gerul sint cei mai mari dușmani 

ai omului".
Proverb scandinav 

Selecție do II IE LE.AIIU

* Uo fun<:;ionar ol căi
lor ferate engleze xe apro
pie de un bărbat care se 
afla culcat pe șine, pe 
• are-i întreabă :

— Ce faci aici, tima- 
bile

— .Vf-ant plictisit de 
îa',ă... rni-arn pierdut ser- 
j iul, m-au dat afara din

locuință, rn-a lăsat nevas- 
tn. Vreau ca expresul de 
Londra să pună capăt zi
lelor mele.

— Expresul de Londra?!
■ miră funcționarul, in

SĂPTĂMINA LA TELEVIZIUNE

Ai miinile aspre Ma
mă și fața ți-e zbircită, 
doar ochii tăi mă pri
vesc la fel ca tn cooi- 
lăirie, in ei aflu toată 
căldura perii și cerul 
mereu senin, ochii tăi 
mă învăluie cu bunăta
te și chiar de ml-au a- 
părut și mie riduri pe, 
față 'fu mă vezi același 
copil.

Ghioceii sint pentru 
tine .Mamă firavă p: - 
măvară în palma ta fier
binte și d’ nu pot să-ți 
dăruiesc mereu bucuria 
zilei în care m-ai năs
cut mă vei ierta așa cum 
iert și cu cînd două 
miini mici întind spre 
mine curatul ghiocel și 
spun :

— La multi a n i. 
Mamă

INA DEI.EANU

acest caz vă rog să vă așe
zați pe linia cealaltă. Pe 
asta trece numai expresul 
de Manchester.

eT
• Vindecat complet, ce

tățeanul a hotărit să se 
intoarcă imediat Ia spital: 
După sora medicală... 
Culese de II IE LE.AIIU 

Ce ne hărăzesc astre'e ?
Sint la modă horoscoa

pele Mulți sint curioși să 
afle ce le hărăzesc astrelc. 
Pentru i interesați, a „ci
tit" in -„tele Galina Ku- 
• enko, membru al Aso- 
iali.-i astrologilor din Re

publică Moldova. date pu
blicate de „Delovaia Gaze
ta" (..Ziarul oamenilor de 
af.v ■ ri“) ți citată de Mol
dova I’r- .. lată ce .mi .1- 
fi.it :

In una martir începe a- 
nul astrologi. ți .istrono 
mi-, - ind soarele trece de

hino tiul dc- primăvară 
i avan . ază din zodia Peș

tilor in zodia Berbecului. 
In .t : --.tii perioada, soarele 
dă un puternic impui' tu
turor vietăților, excr-iitind 
o puternică a liune ți asu
pra organismului omului.

. aveți dc gind să vă 
f.ivăți rezerve de cn rgie 
p>ntiU întregul an, stră- 
duiti ’.a ea. timp de 20 de 
z.lc <10- 01 martie), să vă

deșteptați cu puțin înainte 
de răsăritul soarelui și să 
vă plimbați în aer liber. 
Veți constata cit de rapid 
v i se regenerează forțele, 
acumulindu-sc altele noi. 
Sub influența soarelui dc 
martie sporește și activis- 
mul omului, deci ți perse
verența lui, care urmează 
să fie corelata cu voința 
•Ielelor.

Pentru a evita erorile și 
pierderile fără sens, tre
buie luate in calcul po
zițiile aștrilor, imbinîndu-)c 
<n propriile planuri de 
.faceri. Pentru tranzacții 

alegeți zilele care vă pro
mit venituri suplimentare 
— ti. 7. <1, 18, 21. 28. Iar 
in ih-lc de I, .1, -I. (>, H, 
10. L3, 17, l'l. 21, 20. :n 
i-ons.’iiTați-vă altor afaceri, 
pentru a evita prejudicii 
substanțiale. In ziua dc 12 
martie evitați orice f< l dc 
operațiuni bancare. Pe 1!) 
martie fiți cit m ii pru

denți, această zi ttflindu-.se 
sub semnul fragilității con
tractelor cu partenerii stră
ini.

Zilele dc 1. 2, 22, 26 le 
puteți consacra cumpărării 
de loturi dc pămint, dar pe 
.1, 6, 8, 15 renunțați la
orice fel dc deci'ii. Daca 
intenționați să schimbați 
locul <le muncă, orientați-vă 
pentru 26. Dacă schimbați 
locuința, sint preferabile 
zilele dc 2, 5, !), 11, 25,
21). Delegațiile ți călătorii
le dc lunga durată pltinl- 
ficați-lc pentru 2, 24, 25, 
iar scurtele călătorii cu 
avionul c mai bine să le 
efectuați la 11, 12, cu
tronul — l!i. 20, iar la 
1. -, 3, ii, l’>, 15, 16 c mai 
indicat să nu vă deplasați 
nicăieri. 9, 16, 17, 21 sint
zile cu im gr id înalt do 
pericol și traumatism. I iți 
atenti 1

V a uram su.-ces.
(Roinprcs)

'/ZA’AWAV.WZA'AV

(Si RPRIZ V)

in seama !.i facerea lumii ; 1) Parola de 
re unoașterc in masa anonimii — Daruri 
alo Parcelor ce se păstrează in marc tai
nă — Aflate in călătorie pc lună 1; 5)
Mugurel de cinice românesc — Tip dc 
blnnița lucrata do mină; 6) Ziua eternă 
a iubirii dc-o viața — Cunoștințe avansate 
de limba franceza (sg ); 7) Taxă dc bună 
cuviința feminină, plătită cu timpul — 
Piese dc rezistență in tactica Pcnclopei ; 
>1) Zugrăvită pc dinăuntru ru-n penel 
muiat in smoală — fratele pricopsit al 
unei familii dc pălmași ; 9) Epitaf redus 
la un episod dc război I — Cizmari din 
tata n fiu, cunoscut i pe ntreagă Terra: 
10) Expresie dc surpriză cu tripla uimire' 

' rina a meritorii- a unei i moscutc 
ai itoarc.

V VSII.E MOIODFț

III ZI 1 G VREA ( VREI I I I 
„VI* V RENTE", 

VP .1(1 I IN ZIARUl. NOȘTRI 
DE SI VIII VTA TREI I TA :

OHIZOk 1 Al I l'l l'.MI I. I l '-ll I
• ER'I ICAL 11 Sunt din v< Imn. •> 

pe total no- '-, i l-*pi ud pc. u-ii.i . n e
alungă prietenii; ) Ofr-rta „> li i ■■ n
tril si ultieri i neîncrederii Pom t de
alra< ți., cu l.'cncfi n mercantili' , I) lai ita

1) l'HI .l’ VItVI'OH 3) RAMA ARO
A 1

.1
1) 1 f O IN V'.IIC ; 1) VATA MAT

I i’.’i MV US — P ; o)
VRIln: , ,) AU CAV Al .1 R

K> T V 1 \ VBA ; ')) OR VI.
l< . 1") R VP VCITATE.

LUNI, 9 MARTIE

P ROGR A M U L I

• 13,00 Sfinții 10 de mucenici din Se- 
vasta • 14,00 Actualități • 14,10 Calenda
rul zilei • 11,20 Worldnct USIA • 15,10 
Copiii noștri — viitori muzicieni • 16,00 
Casa și grădina • 16,30 Muzica pentru 
toți • 17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea 
în limba maghiară • 18,35 Misti icare sau 
adevăr ? (II) • 19,35 Desene animate • 
20,00 Actualități • 20,35 Tezaur • 21,00 
Teatru Tv. „Al matale, Caragialc". Scena
riu de Mircea Cornișteanu, după cores
pondența, publicistica și proza lui I. L. 
Caragialc • 22,10 Studioul economic •
22.35 Repriza a treia • 23,00 Cronica Par
lamentului * Actualități • 23,30 Con
fluențe.

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

mate. Aventurierii spațiului • 16,10 Tra
diții • 17,10 Ve-niți cu noi pe programul 
doi... la Athcncc Palace ! Milionarii se 
prezintă • 19,10 Worldnct USIA • 20,30 
Magazin auto-moto • 21,00 Studioul mu
zicii dc cameră • 21,30 TV E Intcrnacio- 
nal • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 URC 
World Service.

MARȚI, 10 MARTIE

PROGRAMUL 1
• 10,00 Actualități * Meteo • 10.20 Ca

lendarul zilei • 10,30 TV 5 Europe • 12,10 
Ora de muzică • 13,00 Interferențe •
13.30 Muzica pentru părinți • 11,00 Actua
lități * Meteo • 14,20 Tradiții • 11,55 
Preuniversilaria • 15,30 Telcșcoală • 
16,00 Agenda muzicală • 16,30 Conviețuiri
• Comunitatea romilor • 17,00 Actualități
• 17,05 Repere transilvane * Emisiune
realizată dc Studioul dc Radiotclcviziune 
Cluj • 17,35 Recital. Jose Feliciano • 
18,00 Salut, prieteni ! • 19.00 Studioul
economic • 19.30 Desene animale. Alice 
in țara minunilor • 20,00 Actualități •
20.35 Sport • 20,45 Telecinemateca. „Mo- 
romeții”. • 23,10 Cronica Parlamentului * 
Actualități • 23,10 Cultura in lume • 0,10 
Meridianele dansului.

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

mat)' • 16,10 Documentar științific • 18,10 
Film serial. „Marc și Sophie". Ep. 5 •
19,10 Sport—magazin • 19,10 Tribuna non- 
conformiștilor • 20,00 Worldnct USIA •
20.30 Studioul muzicii contemporane • 
21.00 Dc-alc pieței in economia Capitalei
• 21,30 TV E Inii-rnacional • 22,00 TV 5 
Europe • 22,35 BBC World Service • 
23,05 TV DI VA.

MIERCURI, 11 MARTIE
P R O G R A MUL T

• 10,00 Actualități » Meteo • 10,20
Calendarul zilei • 10.30 Film serial. Fa
milia Polaniecki". Ep. 3 • 11,15 Canal
France International • 12,20 Ora dc mu
zică • 13,10 V lista a treia • 13,10 Diver
tisment internațional ■ 11,00 Actualități
• 1 1,20 S.O.S. Natura ! • 1 1,50 Avanpre
mieră TV • 1 1,55 Preuniversilaria • 15,30 
Telcșcoală • 16,00 Tineri interpreți de 
muzică populară • 16,20 Lumea sportu
lui • 17,00 Actualități • 17,05 Vrie vizuale
• 17,30 15. 16. 17, 18 • 18,00 Reflector.
Cămniul — „casa" noastră • 18,30 Stu
dioul muzicii ușoare • 19,00 Studioul eco
nomic • 19,30 Desene animate • 20,00 
Actualități • 20„35 Sport • 20,15 Film 
serial. „Joseph Balsamo". Ultimul episod
• 21,15 în fața națiunii. I’arlidele politice
• 22,05 Pro musica • 23,20 Cronica 
Parlamentului * Actualități • 23,50 Lumea 
ideilor.

I’ R OG R V M U L II

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani
mați- • 16,10 Emisiunea in limba ma
ghiară • 18,10 Teatru Tv. „John Gabriel 
Borkman" de IE Ibsen • 20,05 Worldnct 
USIA • 20,30 Dialog cil edilii ( apitalci
• 21.00 Bijuti rii muzical» • 21,30 'IA I 
Inicrnacional • 22,00 IA 5 Europi' • 22,35 
BB< World Service.

JOI. 12 MVRIIE

PROGRAMI'I. 1

• 10,00 V< fii.ilit.iți ‘ Meteo • 111,20
Calendarul zihi • 10,10 Worldnct I SIV
• 12,10 Ora <l<- muzica • 13,00 Oameni dc
lingă noi • 13,30 Jazz.—magazin • 11,00 
Actualități • 14,20 < ulorili Maramure
șului • 1 1,55 l’rcimiversitaria. Il.'ualaui’eal 
'92 • 15,35 Telcșcoală • 16,05 Muzica Pț'n- 
iru toți • 16,30 l orum • 17,00 Actualități
• 17,05 Repere moldave. I.misiune reali
zata de S'udioul dc Rîi'li'i'elcviziune lași
• 17,35 Dosarele istoriei • 18,110 Tde-

discul muzicii populare • 18,20 Virstele
peliculei... în vizită la Bcrlinală • 19,00 
Studioul economic • 19,30 Desene animate 
• 20,00 /Actualități • 20,35 Sport • 20.45 
Film serial. „DALLAS". Ep. 109 • 21,4<) 
In fața națiunii. Partidele politice • 
22,05 Reflecții rutiere • 22,20 Microrc- 
cital. Veroniquc Sanson • 22,35 Reporter 
*92 • 23,05 Cronica Parlamentului * Ac
tualități • 23,35 Stadion.

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

mate • 16,35 Dicționar de personaje • 
17,05 Emisiunea în limba germană • 18,05 
Concertul Orchestrei Naționale Radio •
20,30 Club S.F. Exobiologia • 21,00 Ar
hive folclorice • 21.39 TVE Internacio-
nal • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BB<1 
World Service.

VINERI, 13 M VRTIE

PROGRAMUL I
• 10,00 ^Actualități • 10,20 ( alendarul

zilei • 16.30 Film artiștii. „Căsătorie bles
temată’’ (Franța, 1990) • 12,10 Ora de
muzică • 11.00 Actualități • I 1,20 Mondo- 
muzica • 11,10 Medicina pentru toți •
15.10 Bicentenar Rossini • 15,25 l’rcimi- 
versitaria • 16.00 Limba noastră • 16,30 
Muzica pentru toți • 16,15 Tragerea Loto
• 16,55 'Actualități • 17,00 Emisiunea în 
limba germană • 18.00 Pro Patria • 18,45 
Ecranul • 19,05 V iața parlamentară •
19.30 Desene animate • 20,00 Actualități •
20,35 Sport • 20,15 Film serial. „Familia 
Chisholm". Ep. 5 • 21,15 Simpozion •
22.30 Pe cărări de munte, pc cărări dc
dor... Melodii populare • 23.30 Actua
lități • 23,15 Gong! • <1,15 Top 10.

P R O G R A MIL II
• 16JI0 Actualități • 16,15 Ib sene ani

mate • 16,10 Tradiții... ale comunității 
românești din Bulgaria • 17.10 Dacă e 
vineri, e... sport și muzică ! • 20,00 Con
cert extraordinar dc muzică japoneză •
21.30 TVE Internațional • 22,00 TA 5 I u- 
ropc • 22,35 BBC World '-elvi<l..

SÎMBVTA. 11 MVRIIE

PROG R AMl'l. I
• 9,00 Bumi dimineața! • 10,00 ',e-

(ualilăți • 10,10 Feriți-vă d< măgăruș! •
11.10 llinerarii. Drumul mătăsii • 11,10 
Viața spirituală • 12.30 Ora dc muzică •
13.30 7 x 7. Evcniineiilcl,- interne ale săp
tămâni • 11,00 Vctualilă'i • 11,10 T> le- 
Club e 15,25 Fotbal. Rapid — F.C. Argeș. 
Transmisiuni- directă • 17,20 Ați între
bat ? \ ă răspundem .’ a 17,30 Mapam ml
• 18,00 IJicenlen'ir Itossini • 19,00 Mun
te, munte, bra:l fruin >s 1 Melodii ind a- 
gite • 19,15 Tefeenciclojiedi.i • 20,00 /Ac
tualități • 20,35 Film artistic, ,,1’ină cînd 
ne vom revedea (Vnglia, 1989) • 22,20 
Săptămina sportnă • 22,10 Actualități a 
22,55 Film serial. ,,Eu spOnez" (SUA, 
1966). Ep. I • 23,59 lop — 12 • 0,50 Viileo- 
disi’Oleiă a 1,15 IA DLV V.

l’ROtill.V Ml I. II

a 10,00 IA DEV V a 16.00 Vclualități • 
16,15 Desene anima''- a 16,10 Conviețuiri 
a 17,10 Film artistic. „I Itimul rendez-vous 
al președintelui (I ranța, 1989, a 13.15 
Video-clipuri a 19,00 Bicentenar R< .sini 
a 21,00 Armonii corale a 21,30 TA E Iuti r- 
nacioml a 22,00 TV 5 F'.iiope a 22,35 >tH<* 
World Service.

DLMIMt V. 15 MVRIIE

l’Ri'GII V '.I I ’ I. I

a 6,30 TV l)l<\ \ a 8,30 Buna dimi
neața ! a 9.30 ( lovnisxinio a 10,20 li’» 
serial pentru copii. „V am in". Ep. 11 a 
10,50 Vctualilă'i a II,Ou I iminâ din lu
mină a 12,00 Viața satului a 13,30 Aripă 
de cintec maramureșean a 11,00 A< leali
tăți a 11,10 Atlas a 11.3'1 Vidco-magaz.ii> 
a 18,10 Știință și im Rna’ic. Antologie 
Raj Bradbury a 18.1 I t onvorbiri de du
minică. Edgar l’.ip i • 19.10 I ilm seri ii.
DAI I VS". Ep. 110 o 20,”0 Vitualități a 

20,15 Film a lislic. „Slav ifeky" (Frai <a, 
197 1). Cu : .lean Faul Belm >ndo, Francois 
Perii r... a 22, 'â Sin lio il șlagărelor a 
23,05 Vel na li Mi <■ 23,2 1 Duminica s|bir- 
livă a 0.H5 51a.- I ii. '-om ana Teoiln a 
I .uca< io.

P II <' < I V Vi 1 I. II

a 16.00 Velu ilit iii a 16.15 Desene ani
male a 16.10 < onv iețuiri a 17.10 Pop-club 
• 17.30 Orașe și cil iliz-iiii a 18,00 Varie
tăți inli'i nalionah1 n la 30 Serală muzi
cală Tv. a 21.0" < i il iu’-m'.i mele. Me
lodii o mula o e 'A l', Liternacional
a 2’’ I IV .5 luiope a 22, .5 BBC World 
Servile.
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ANIVERSĂRI

• CELE mai frumoase
flori și cele mai alese gîn- 
durl pentru colegele noas
tre de la S.P.I.A. Brad, cu 
ocazia zilei de ft Martie. 
Să vă fie viața frumoasă, 
ca florile primăverii ! Co
legii. (1049)

• CU ocazia aniversării 
zilei de naștere, soțul, fiii 
și nora urează dragei lor, 
Crișmar Victoria, din Ba
lata, multă sănătate, fe
ricire și .I.a mulți ani I"

(1267)
• CU ocazia aniversării 

.t 4 anișori, părinții, bu
nicii din Orăștioara și Do
bra. unchiul Valentin urea
ză Cristinei Manolescu, din 
Orăștie, multă sănătate, o 
copilărie fericită și un căl
duros „I.a multi ani!"

(1242)
• SINDICATUL SANI-

T AS felicită domnișoarele 
și tloamnele care fac parte 
din sindicat cu ocazia zilei 
dc 8 Martie și le urează 
.La multi ani !« (1302)

• CU ocazia aniversării
zilei de naștere, mama și 
tata urează fiului drag, 
Osidiu Valea. „La mulți 
ani sănătate și multă 
fericire. (1295)

• AZI, mama și bunica 
noastră. Sofia Nicoară, din 
Ceței, împlinește 88 ani. Cu 
acest prilej, copiii și nepo
ții din Sebeș—Alba o îm
brățișează cu drag și ii 
urează încă multe primă
veri, cu sănătate și „La 
mulți ani !". I.ili, Amalia, 
Coclrin și Adam Nicoară.

(1195)
• AZI, cinci prinzi în

buchetul vieții tale al 20- 
lea trandafir, dragă Anca 
Antochi. mama, surorile și 
tata iii urează „La mulți 
mi •• (1316)

ViNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• SC. INTERNATIONAL
Mul tiprest Deva vinde, la 
cele mai avantajoase pre
țuri din județ, en gros și 
en detail Ic, televizoare co
lor, video și alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție 6 luni. Bdul De- 
cc-b.il, bl C-parter. telefon 
2318B («50)

• S.C. „C'I (VERSANT"
SRL OR V.Ș'ITE, str. Repu
blicii 26 (alături de Cate
drala), oferă imediat, cu 
amănuntul și ridicata, ur
mătoarele : televizoare co
lor Goldstar, televizoare 
tlb-negru mărcile Sirius, 
Olt și Sport. (1291)

• S. C l'ROCOMSERV 
MfIM Sltl. DEVa vinde 
en gros dulciuri, ciocolată, 
băuturi alcoolice, cafea și 
țigări. Str. Kogălniccanu. 
nr. 11, Consignația Rouă 
(vizavi de Ulpia). (1287)

• Vi ND Dacia 1 100 S,
4 991. Casa Cărții. 11135 sau 
schimb cu instalație sate
lit. (1291)

• VlND transformator
sudură și cuptor electric 
220 V, import. Deva, te
lefon 24587. (1286)
• VÎND Dacia 1 410 TDX,

Vulcan, Dealul Babei, 7, 
telefon 70740. (1285)

• VÎND Renault 20, sta
re excelentă. Deva, tele
foane 16821 și 22186.

(1284)
• VÎND motor Diesel

nou (Cîmpulung), planetare 
Audi 80, cutie viteză, ra
diator, portiere, punte 
spate și altele. Deva, te
lefon 18948 . (1282)

• VÎND mașină tricotat 
ciorapi. Deva, telefon 
20141, după ora 19.

(1258)
• VÎND ARO 10, 4x4.

Colan, telefon 30188, Isac 
Constantin. (1193)

• VÎND Dacia 1 300 și 
Rostov 105, preț negociabil. 
Deva, telefon 27636.

(1215)

• CUNIPAR mobilă 
antică. Informații hotel 
„Deva", camera 105.

• VÎND garsonieră,
parter, zonă Gojdu, ex
celentă pentru cabinet 
medical, birou. Deva, 
telefon 28794. (1220)

• VÎND loc perimetru
construibil în Deva. In
formații O. Dcnsusianu, 
nr. 2. (1255)

• VÎND cărți tehnice 
(tot registrul electromeca
nic, economie industrială, 
matematici superioare, mi
nerit). 400 volume. Deva, 
telefon 11592, după ora 20.

(1288)
• VÎND garaj demonta-

bil, fără teren. Deva, te
lefon 20819. (1290)

• V ÎND urgent aparta
ment 2 camere, Simeria, 
str. 1 Decembrie, bl. 4, ap. 
1. (1298)

• VÎND Mercedes Die
sel 240, cameră de luat ve
deri Tens ii, vidcorecordcr 
Hitachi, Sarph, radiocaseto- 
foane auto Philips șj Blau- 
punkt (cjuatrofonice), fil
tru cafea inox (24 cafele), 
toate noi. Prețuri negocia
bile. Informații Deva, te
lefon 25908. (1297)

• VÎND generator pro
dus curent 220 V, 2 kW, 
mașină de spălat vase, a- 
ragaz cu 2 ochiuri, butelie 
sifon 25 litri ungurească, 
frigider, mașină de spălat 
rufe nemțească. Hunedoara, 
telefon 1 1467. (419)

• VÎND apartament 2
camere, decomandate, con
fort I, Hunedoara, tele
fon 16732. (118)

• VÎND ARO 213 D, ne
ridicat șl remorcă. Hune
doara, telefon 1 1776. după 
ora 16. (417)

• IN data de 12 martie 
1992, ora 16, la sediu) CAP 
Izvoarele, comuna Teliuc, 
se va ține licitația mijloa
celor fixe din dotare : că
ruță. motor, elcctropompă, 
circular, diferite motoare.

(415)
• VlND Skoda S 100, sta

re perfectă. Hunedoara, te
lefon 957/11912. (410)

I AGROMEC S.A. ILIA
(S.M.A. — ILIA)

Ekc« utA reparații la tractoare, mașini ugri- | I <ol«*. motoare D-IIO, D-115, Saviem, D-127, ■ 
| pompe de injecție, ritbobiiiîiri motoare electr!- I J ce, allrrnatoare și demurourc diverse. Fabrică I I mori cu ciocănele, circulare tAi.it lemn, con- > I (reții metalice, bolțari. semănătoare și prăși- | 

toarc cu tracțiune animală. (-IH)

SOCIETATEA DE ASIGURARE 
ROMÂNO — GERMANA 

„UNI I V S.R.I.. — SUCURSALA DEVA
Caută mijlocitori, respectiv. agcnțl generali | 

I si ocazionali) pentru încheierea asigurărilor Ia- | 
I cultalivc ile bunuri și persoane și încasarea ■ 
I primelor de asigurare scadente pentru locali- I 
I tățile județului Hunedoara.

Condiții : cel puțin studii medii.
Informații zilnice la telefon 25!) 15, Deva, I 

I intre orele 7,30—16,00. (213) ,

• VÎND căței Schnautzer
uriași, 5 luni. Telefon 956/ 
60936. (1310)

• S.C. RIAL SRL Deva
vinde frigidere și congela
toare fabricate la Găești. 
Telefon 12829. (1311)
• VÎND apartament patru

camere, etajul I, extracen- 
tral și garaj, cumpăr a- 
partament 2 camere, de
comandat. Deva, telefon 
16254. (1308)

• VÎND apartament 2 
camere, central, pe valută. 
Deva, telefon 21934.

(1309)
• VÎND televizoare co

lor, diagonala 61 cm, preț 
avantajos. Deva, telefoa
ne 11874 și 17354.

• VÎND loc de casă, 
grădină 1 000 mp, in satul 
.Cărpiniș. Telefon 13985.

(1307)
• VÎND urgent aparta

ment 2 camere in Deva, 
cartier Dacia, bl. 35, ap. 
42. (1306)

• VÎND casă Deva, stra
da E. Varga 45. Informații 
Deva, str. 22 Decembrie, 
bl. 26, ap. 55, telefon 25378.

(686)

ÎNCHIRIERI

• OFER pentru închi
riat în Deva apartament 
2 camere. Chiria in avans 
pentru 1 an. Informații, 
telefon 17188, după ora 
17. (1290)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
proprietate personală, în 
Hunedoara, confort I, cu 
cedare contract apartament 
2-3 camere, zonă centrală 
Hunedoara sau schimb 2 
garsoniere proprietate per
sonală, confort I, cu a- 
pnrtament 3-4 camere pro
prietate, cu diferențe dc 
preț pentru confort. Hune
doara, telefon 15310.

(1221)
• SCHIMB garsoniera

Craiova cu garsonieră sau 
apartament in Deva. De
va, telefon 20884. (1253)

• PREIAU contract a- 
partament 2—3 camere, chi
rie dc stat. Oier recom
pensă. Deva, telefon 26340.

(1246)
• PREIAU cedare con

tract apartament 2-3 ca
mere. Ofer sumă foarte 
avantajoasă. Relații tele
fon 28050, Deva, după ora 
19. (1281)

DIVERSE
• ELECTORATULUI 

DIN MUNICIPIUL DE
VA. Convenția pentru In
staurarea Democrației feli
cită întregul electorat al 
municipiului Deva pentru 
comportamentul demn și 
civilizat dovedit în întrea
ga derulare a alegerilor din 
23 februarie 1992 și mul
țumește, pe această cale, cu 
toată căldura, alegătorilor 
care și-au dat votul lor 
domnului inginer OVTDIU 
IIAGEA. Prin voința li
beră a majorității electora
tului devean, dinsul este 
dc acum înainte primarul 
nostru, al tuturor celor ce 
trăim in perimetrul mu
nicipiului Deva.

Fiind un democrat prin 
educație, .structură șl idea
luri. animat dc cele mai 
bune, sincere și generoase 
gloduri legate dc progre
sul orașului nostru, să-l 
felicităm și sii-1 ajutăm 
cu toții ca, împreună cu 
consilierii primăriei mu
nicipale, să facă din Deva 
un oraș curat, prosper și 
agreabil, în care să dom
nească libertatea, pacea, 
liniștea, cultul pentru mun
cii, adevăr și democrație, 
pentru dreptate, lumină și 
cultură, în care să înflo 
ceașcă zîmbetul. bucuria 
și dragostea «le viață în 
sufletele tuturor locuitori
lor sui. (Alianța Civică și 
Partidul Alianței Civice).

GTNDURI CALDE 
COLEGELOR 

NOASTRE 
DE MUNCĂ

Zilele senine ale 
Mărțișorului să vă a- 
ducă bucurii și alese 
împliniri în viață și in 
familie, făclia nădej
dilor de mai bine să 
vă lumineze calea și să 
vă aprindă scînteia 
vieții pc drumul iubi
rii și al dragostei față 
de marea familie în 
care trăiți și munciți.

Fie ca ziua noastră, 
a femeilor, să încruste
ze în răbojul vieții 
alese bucurii și împli
niri și să aducă noi 
nădejdi dc mai bine 
in zilele cc vin.

CONDUCEREA 
SOCIETĂȚII 
„MUREȘUL" 

S.O.C.O.M. DEVA
(253)

..........PIERDERI**
• PIERDUT legitimație 

de serviciu, pe numele S s 
Maria, eliberată de I.M.C. 
Deva. O declar nulă.

(420)
• PIERDUT permis de

conducere, nr. 003046, din 
13 septembrie 1990, eliberat 
de Poliția Deva, pe numele 
Muneran Lucian. îl declar 
nul. (1296)

OFERTE DE SERVICII
• CAUT meditator limbă 

italiană. Deva, telefon 
22263, între orele 18—19.

(1313)
• INSTRUCTOR parti

cular pregătesc conducă
tori auto, categoria B De
va, telefon 21579.

(12921
• S.C. COMTOUR LO

WE SRL Deva angajează 
cofetari, patiscri, bucătari 
și ospătari cu specialitate 
în domeniu. Informații te
lefon 21113. (1148)

• SOCIETATEA RO-
TAXI SRL efectuează 
transport de persoane în 
țară și in străinătate, cu 
tarif minim. Deva. tele
fon 20884. (1253)

COMEMORĂRI
• DOR nesfirșit, la

crimi și flori acum, la 
împlinirea unui an de 
la dispariția dragului 
nostru,

BENONE MISIC I
îi vom păstra o veș

nică amintire. Mama 
și fratele loji.

 (1257)

t Sf)ȚTA, copiii și ne
poții amintesc, cu aceeași 
durere, că se împlinește în 
9 martie un an de la des
părțirea de iubitul lor

NEI.EGA SABIN.

din Deva.
Dumnezeu să-1 odih

nească ! (676)
• CU aceeași durere 

în suflete, amintim că 
în 8 martie se împli
nesc cinci săptămini 
de la decesul scumpu
lui nostru soț. tată, 
socru și bunic,

FAUR SABIN.
Parastasul — în 7 

martie. la Catedrala 
Ortodoxă Deva. Dum
nezeu să 1 odihnească! 
Familia. (684)

DECESE

• SOȚIA Alma. fii
ca Angela, ginerele 
Eugen și nepoțelul Va
lentin anunță cu adîn- 
că durere decesul 
fulgerător al dragului 
lor.

ec. VICTOR 
TIBERIU BUCUR,

in vîrstâ de 60 de 
ani. Înmormîntarea va 
avea loc în data de 7 
martie, in localitatea 
Vețel.

• MAMA Margareta, 
socrii loan și Sarolta 
depling pină la sfirși- 
tul zilelor pe iubitul 
lor fiu,

VICTOR,
și roagă pe bunul 
Dumnezeu să-l ierte și 
să-1 odihnească !

• SALARIAȚII B.N. 
Deva, sînt alături de 
colega lor Popa Ange
la in greaua pierdere 
pricinuită de decesul 
tatălui,

VICTOR BUCUR.

*

• CU inimile zdrobite de 
durere, familiile Vintilă și 
Dumitru anunță dispariția 
fulgerătoare a celei care a 
fost
dr. OLIMPIA VINTILĂ
Mulțumim rudelor, veci

nilor și colegilor care au 
fost alături de noi. Dum
nezeu să o odihnească in 
pace ! (416)

• FIUL, nora și nepoa 
tele anunță, cu adîncă du 
rere, trecerea în neființă 
a celei care a fost o bună 
mamă și bunică,

ELENA BR1NDĂ
Înmormîntarea azi, 7 

martie. la Tisa, comuna 
Burjuc. (1300)

• SOȚIA, fiicele, ginerii 
și nepoții anunță, cu a- 
dincă durere, încetarea «lin 
viață a celui care a fost 

MAIER IOAN.
înhumarea — azi. 7 mar

tie, ora 13, la Cimitirul 
Catolic din str. Eminescu. 
Dumnezeu sâ-1 odihnească 
în pace ! (685)

• Cllll’l’l tău cel 
drațl .ft blind/ l'ci ru- 
mine pe pâmint / Sii- 
flc.tul și duhul tău / Dr 
purte.a lui Dumnezeu.

CU adinei! durere in 
suflet, familia îndolia
tă. mama, tata și su
rorile anunță clecesul 
fulgerător al dragului 
lor fiu și frate

t
PETRU TAI.POȘ, 

în vîrstâ de numai 
31 ani. înmormîntarea 
va avea loc simbâtă, 
7 martie 1992, ora 14. 
în Simeria. (1248)

• REGRETAM dis
pariția fulgerătoare a 
celui care a fost un bun 
și iubitor soț și tată,

PETRU TALPOȘ. 
in vîrstâ de 31 ani. 
Dumnezeu să-1 odih
nească în pace !

(1218)
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DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE 
HUNEDOARA — DEVA

ORGANIZEAZĂ

Concurs in data dc 3 aprilie a.c.,
IHR. GEN. FIN. PUBLICE : 

posturi insp. spec, 
posturi insp. spec, 
post insp. spec, 
posturi 
posturi 
posturi 
posturi 
posturi

ADM. FINANCIARA DEVA

1.

2,

6.

7.

pentru ocuparea următoarelor posturi ;

I
%

I
*

I
*

I
3
3
1
2
2
3
2

3

insp. spec, 
insp. spec, 
insp. spec, 
inspectori 
operatori mașini calcul

< IRC. FIN. ANINOASA 
CIRC. FIN. BRAD
( IRC. FIN. CAl.AN

serv, bilanțuri
serv, buget
serv, impozite și laxe indirecte 
serv, contabilitate
serv, urmărire și încasare impozite 
serv. imp. directe
serv. imp. și tx. directe 
pentru zonele Brad și Hațeg,
1
:i
i
i
1

I
•»

I*
I
%

Ipost analist programator 
I operatori mașini calcul 

post inspector 
post inspector 
post inspector de specialitate 

1 post ngent fiscal
post

. post
post

. post 
! posturi inspectori

agent fiscal Ilărău 
l post operator rol.

nr. 1316/1991. condi-

I
*

I
%

I
%

I
s

I
*

I
1
I
*

I
s

4

inspector 
referent 

inspector 
inspector spre.

1
1
1
1
2
1
1

baza Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor,

CIRC. FIN. II AȚEG

8.
9.
In

țiile de studii silit următoarele :
— pentru inspector de specialitate — economice superioare :
— pentru inspector — medii economice :
— pentru operator rol — studii medii.
Bibliografia pentru concurs esle afișată la sediul Direcției Generale a Fi

nanțelor Publice a Județului Hunedoara
Salarizarea se face în conformitate.
Informații la sediul Direcției Generale

«loara — Deva, sir. 1 Decembrie, nr. 30.

— Deva.
CU prevederile I.cgii nr. 40/1991.
a Finanțelor Publice a Județului Hune- 

(2I«)


