
„Duminica 
Ortodoxiei “
bi fiecare. cm, prima 

tiuminica din Postul Sfin
telor Posti capătă pentru 
noi, creștinii drcpt-mări- 
t'/ri, o semnificație apar
te. Etc ziua dc prăznui- 
re a muncii noastre du
hovnicești, a Bisericii Or
todoxe. In calendarul 
creștin ortodox, această 
zi este numită „Dumini
ca Ortodoxiei".

Totul a început prin
codul al optulea cind

—au ivit mal mulți duș
mani ai sfintelor icoane, 
iar unii creștini au căzut 
in arca greșeală față de 
adci arata cinstire a aces
tora. linii atunci, ca și 
alții asld’i, au socotit 
'itar cu ele ar fi chipuri 
ioulite. Astfel s-a pornit 

o lupta a irigă împotriva 
o «anelor. sprijinită mai 
JÎ. < de împărații Lcon 
l -aurul. Constantin Ca- 
pv. nimul :.i Lean CaZu-

1 rut f.a p.-num a lor, icoa
nei.’ au fost ridicate de 

bi.-ri i din casele
< 'i-.-iosilor si arse sau
> iii. rare Ie

a țineau v>: lei.’.-iti in chip 
m i-trie. împotriva a< • - 
1 >r sacrilegii se vor ri- 

a asa num'tti ..icono- 
adică apărători ai 

'—color icoane. In anul
• *.  in orașul Niceea are 
■’« un Sinod Ecumenic,
■ire va dezbat^ tocmai

• i.-z.irea la locul
1 t< a valorii și cinsti- 

!■ icoane. Imptilut. a- 
■< Irina va iinirr.,Q acest 

Definiția care s-a 
•it la a< ț sinod c.stc : 

..!■ permis, folositor și 
l-ar bincplăi ut înaintea 

'ui Dumnezeu a facc poa- 
nc religioase. Acestor i- 

>ane sfinte insă nu li 
■ In adorare (închinare), 

tme cuvine numai lui 
Dumnezeu, rl venerare 
mu cinstire și că aceasta 

reduce la persoana în
fățișată pe icoană, tar nu 
ia materia icoanei sau la 
■ o :pul de pe ea".

Sub domnia împăratc- 
l’eodora cinstitorii 

•fhitclor Icoane aii Ieșit 
uiviugâtori pentru tot
deauna ! Astfel in anul 
XI ■ — mai precis in pri- 

| mu duminică din Postul 
I Mare — au fost reașezate 

<‘U toata ilntirea sfinte
le icoane în catedrala 

j S'finta Sofia din Constan- 
i t'nopol. Arcada duminică 

na răminc în conștiința 
<re' finilor ca .Duminica 
Ortodoxiei" au a .dreptei 
învățaturi".

Preot ( 011X1 i II l( \

FLASH!
• PRIMĂRI 1 MUNICIPIU

LUI DIA A NE Cil MĂ. Tăie
rile la pomi sint pe sjirsite (Ma
terialul săditor necesar amenajă
rii zonelor verzi este pregătit in 
sera pentru a fi plantat. Sint in 
faza de finalizare lucrările de 
curățire a zonelor de intrare in 
municipiu. S-au inccput lucrările 
de asfaltare și reparații pe. arte
rele princi/udc ale orașului, iar 
in măsura in care timpul o va 
permite, sc va trece la stropirea 
drăzilor și bulevardelor.

STIMAȚI CETĂȚENI I 
Proprietari sau chiriași, sala-

riați ai unităților cu capital pri
vat sau de stat, membri ai. aso
ciațiilor dc locatari, solicităm 
sprijinul dumneavoastră in ac
țiunea dc înfrumusețare a orașu
lui in care trăim și pe care îl 
dorim cu toții curat și frumos. 
Acum, cind primăvara a sosit, 
contribuiți și d-voastră Ia înfru
musețarea zonelor aferente lo
cuințelor, imobilelor sau unități
lor in care munciți și trăiți !

• CĂSĂTORII. In primele 
două luni din acest an la Pri
măria orașului Brad s-au oficiat 
29 dc căsătorii. Ultima pereche 
dc tineri, care și-au "unit sufle
tele și inimile pentru toată via
ța, a fost. dra Monica Florica 
Poenar cu dnul Sorin Marc. Pc 
acea tă cale le dorim fericire,

casă de piatră și copii sănătoși. 
(AL. J.).

• PREȚURI IN PIAȚA PE
TROȘANI. IMicrcu-i, li martie, 
la cumpăna zilei, in Piața agroall- 
mentară din Petroșani se înre
gistrau următoarele prețuri: mere 
70 lei kg, cartofi 100 lei kg, fa
sole 100 lei kg, varză murată 50 
Ici kg, usturoi 100 lei frînghia, 
morcovi 50 lei kg, carne de min- 
zat 350 lei kg, făină 65 lei kg. 
N-au lipsit nici țigările Carpați 
ale căror prețuri, la bișnițari, 
oscilau intre 25—30 lei pachetul. 
(C. P.).

• PRIVATIZARE Și in lo
calitatea Crișcior, libera iniția
tivă, după ce a prins contur ia 
amploare. Noul întreprinzător 
este domnul Calin David, care

de curtnd a deschis la domiciliu 
un magazin de consignație. Tot 
aici, plnă la sfirșitul lunii, va fi 
dată in folosință o brutărie cu o 
capacitate de 800 kg pîine in 21 
de ore. (AL. J.).

• CONCURS. Duminică, ora 
11, la Casa de Cultură din Că- 
lan arc loc concursul dc măiestrie 
marțială, faza județeană, orga
nizat de Clubul de arte marțiale 
chinezești Wushu. Va fi prezen
tat un bogat program de demon
strații. (N. T.).

FLUSH!

CUVINTUL LIBER
i COTIDIAN IN DE PEEN DE NT__

Macheta caselor tip vi lă ce pot fi construite prin 11. \.G.( .1.. in municipiul 
Deva ,str. Viilor — (ringului.

.Amănunte in pagina a V-a.

.Ini după-amiază, la Pre
fectura județului Hunedoa
ra a avut loc o conferin
ță de presă. ( u acest 
prilej, dl prefect Costcl 
Alic a prezentat o scrie 
dc aspecte privind dezvol
tarea județului și perspec
tivele economice, cu accent 
pe realizarea Autostrăzii 
„Mureș", contactele stabi
lite în acest sens cu in
vestitori străini, construc
ția de locuințe .și a altor 
obiective social-culturale. 
Dc asemenea, în cadrul 
dezbaterilor au fost abor
date ți unele probleme re
feritoare la starea agricul
turii județului, precum .și 
la aplicarea prevederilor 
Legii nr. 69/1991 privind 
organizarea prefecturilor și 
a consiliilor județene.

în acest context, dl pre
fect a relevat faptul că în 
anul trecut, deși bugetul 
județului a fost destul dc 
sărac, reflcctind de altfel 
și situația generală a în

tregii economii a țării, s-a 
îndeplinit un important 
volum de investiții, con
cretizat, între altele, și 
prin darea In folosință a 
871 de apartamente, in

Conferință, de presă 
la Prefectura județului Hunedoara

dezvoltarea simțitoare a 
transportului local, îmbu
nătățirea stării unor dru
muri și construcția de 
[ioduri. In același timp, 
unele progrese s-au înre
gistrat în domeniul gos
podăriei comunale, cit șl 
al construcțiilor de interes 
social și cultural. Nu se 
pot însă ignora neajunsu
rile ce au existat in pri

vința constituirii resurselor 
bugetare la nivelul prevă
zut, în special datorită 
aportului scăzut al regiilor 
autonome dc gospodărie 
comunală și locativă.

Fără a intra în detalii, 
sint dc subliniat insis
tențele prefecturii pentru 
ca in acest an să fie asi
gurate și alocate fonduri 
mari pentru continuarea 
obiectivelor aflate în exe
cuție șl pentru începerea 
altora noi. Dl prefect a 
relevat în mod deosebit 
preocuparea pentru con
struirea Autostrăzii „Mu

J
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Apel umanitar ;■
Domnii Elena I.azăr și Ovidiu Rogalschi, sol și , 

soție, membri ai Asociației handicapat ilor neuromo- . 
toii, din Deva, bdul -DecoliaT, bl. 15, sc. G, ap -13. 
telefon 12839, sint deciși să intre in greva foamei, ' 
incepind cu ziua de duminică, 15 martie Motivul ț 
I.ipsa de înțelegere și sprijin pentru ca dna I.azăr 
să poată beneficia de tratament m dical in străină- ' 
tate. Clinica de specialitate din Timișoara ii reeo- \ 
rnandă o intervenție chirurgicala in Austria, <1 <r 
forurile sanitare au procedat la trecerea bolnavei din ’ 
gradul doi de urgența in gradul trei, fără s o con- I 
sulte. De doi ani de cind așteapt;. plecarea în strai- t 
nătate boala dnei l.azăr s-a agravat, incit la 45 de t 
ani nu sc mai poate deplasa Starea in care a adus-o • 
boala este citit de precară incit soțul se teme că o ț 
grevă a foamei de mai multe zile i-ar putea fi fatală. , 
Convinși că omțnia și generozitatea n-au dispărui.
FAC 'EM PHBI.IC Al’ELllL celor doi soți și al aso- 1 
ciației căreia ii aparțin. ( ei care doresc și pot să-i, . 
ajute vor depune banii (Ici) flo contul personal al 
dnei Elena I azăr, tir. 5121, deschis la C.E.C. Deva. ' 
(V. Homan) i

reș*,  introducerea gazelor 
naturale în Valea Jiului și 
realizarea acumulării de 
apă de la Polatiște.

în legătură cu construc

ția dc drumuri au avut 
loc o serie de contacte 
cu firme străine de tra
diție, urmind să fie făcute 
licitații și găsită soluția 
cea mai avantajoasa ți 
nînd scama șl dc resursele 
bugetare ce pot fi asigu
rate. Referitor la intro
ducer i gazelor naturale 
în Valea Jiului s-a făcut 
[irceizarca ca acest obiv. -
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tiv este inclus pe lista de 
urgențe, fiind posibil ca in 
trimestrul viitor să dema
reze lucrările. D<- asemenea, 
solicitări mari (numai la 
Deva sint peste 8 000 de 
cereri — n.n.) există pen
tru locuințe și alte obiec
tive de interes social și 
cultural.

în cadrul conferinței de 
presă, dl prefect a făcut 
unele precizări referitoare 
la aplicarea I.egii nr. 69/ 
1991, care prevede mo
dul de organizare și func
ționare a prefecturilor șl 
a consiliilor județene. a- 
firmind ea la alegerile din 
29 martie a.c. are șanse 
egale, ca și ceilalți < indi- 
dați înscriși [ie liste, pen
tru formare:| C.'onsiliului 
Prefecturii județului Hu
nedoara. în continuare a 
răspuns la întrebările pn • 
de ziariștii prezenți.

Xl( Ol \1 Tflt( OII

FAX
■ MOȘI OV \. — Ni- 

colac Cri-țu Iransinih-: I.a 
invitația minislrului dc ex
terne al lederațici Huse, 
Andrei Kozîrev, ministrul 
af.aci iilor exh inc al Honul- 
ni> i. Adrian Nâslaso, a 
sosit vineri intr-o vizită 
oiiiială la Moscova. Ac- 
tlial.i vizilă va da posibi- 

lilali-a examinării cu prio- 
rilatc a relațiilor româno— 
ruso. ( <-i doi miniștri »I< 
i-sti rne vor aprci ia r< z'il 
talele activilății depuse 
piuă acum iu legătură cu 
Tratatul dc bună vecină
tate și amiciție dintre ță
rile noastre, al< continuă
rii colaborăiii bilaterale iu 
domeniile culturii și invă- 
țăminhilui, filtre arademii- 
Ic dc științe din cele două 
țâri.

S-a menționai < â dl A- 
drian Xăslasc v.i fi inso 
ții de un grup de oameni 

dc afaceri din Romania, 
prilej de a conla<la șî 
perfecta acțiuni dc colabo 
rare iu parleneri din 
Rusia.

Desigur, actuala vizită 
trebuie piivilâ și ca un 
moment dc pregătire a 
linii inlilniri româno-rusc 
la cel mai înalt nivel pen • 
tril semnarea (rulatului, 
precum și do a stabili 
direcțiile strategico alo re
lațiilor dintre ț u ilc noas
tre,

l*r>  zența ambasadorului

României la programul 
,1'tro" a permis societății 
de televiziune „Oslanltino" 
să dezmintă in mod public 
falsitatea știrilor difuzate 
in urină cu cilcva zile iu 
legătură cu prelinsa pre
zență a unor români în 
crpifliilul <lii> Transnislria, 
știr. a. un cor aut enlicitalc a 
fost respinsă prompt <le 
Ministerul de Externe al 
României.

■ M ASHING TON. — 
Georgio a corul oficial a- 

derarca la Fondul Mom 
tar International (F.M.I.). 
devenind astfel ultima din
tre republicile cx-soviclice 
care cere să ini re ii> a- 
Ceasta instituții interna
țională, a anunțat I A1.I.

■ BEI GR \D. — Primul 
grup al conlingetiiului fran
cez din Forța dc proiecție 
a Națiunilor Vuite în Iugo
slavia (lORPRONU) n so
sit joi după-amiază la 
Belgrad, In bordul unui 
avion militar. Aflat sub 

comanda (olonelului Ro
bert Meille, grupul, ah.î- 
tuit din 35 di- ofițeri și trei 
subofițeri fram ezi. consti
tuie avangarda Coolingen- 
lultii dc militari francezi, 
care sa lolaliza, piuă li 
mijlocul lunii apiilic, 2 970 
soldați — relatcaza ageu- 
ia li ance 1‘rcssc.

FAX
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COMISIA ELECTORALA DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ HUNEDOARA

LISTA
candidaturilor înregistrate pentru Consiliul 

Județean Hunedoara
Nr. 

Crt.
Numele 
și prenumele

Domiciliul Aparte
nența 
politică

I. ( W'DIDAT INDEPENDENT

1. l'arcaș Ladislau llășdal —

II. PARTIDUL REN 1ȘTEREA Si I.NDEPI 
ROMÂNIEI

CNDENȚA

1.
2.

Dumitru M. Virgil 
Păun loan

Petroșani 
Petroșani

P.R.l.R.
P.R.I.R.

HI. UNIUNEA DEMOCRATĂ A ROMILOR DIN 
JUDEȚUL HUNEDOARA

1. Bologa Nicolac Deva U.D.R.

IV. CANDIDAT INDEPENDENT

1. Miclăuș Valcriu Baru —

V. CANDIDAT INDEPENDENT

1. Anca Aurel Hațeg —
VI. PARTIDUL ROMANI \ MARE
1. Hașa Gligor Deva P.R.M.
2. Siminie Vasile Deva P.R.M.
3. Rădulcscu Anghel Deva P.R.M.
4. Stănilă loan Deva P.R.M.
5. Bojin Marin Deva P.R.M.
6. Șcrban Ilic Petroșani P.R.M.
7. Roșculcț Mihai Hunedoara P.R.M.
8. V’clica Ioan Petroșani P.R.M.
9. Bordcan Tiberiu Hunedoara P.R.M.

10. Jircbic Dinu Călan P.R.M.
11. Fulger Petru Petroșani P.R.M.
12. lancu Ioan Deva P.R.M.

13. I^azăr Iosif Brănișca P.R.M.
14. Furdui Ghcrasim Brănișca P.R.M.

V II. PARTIDUL REPUBLICAN —SECȚIUNEA

1.

JUD. HUNEDOARA

I.eucian Cristian 
Serafim Brad P. R.

2. I-azăr Mircea Deva P. R.
3. Borș Silviu Deva P.R.
1. Circo /turci Brad F.A.P.
5. Oană (ornel Orăștie P. R.
6. Ardelean Muntean 

Nicolae Deva P. R.
7. Ciontă Traian Deva P. R.
8. Mc-drea Cornel Deva P. R.
9. Sirbu Negrea 

Partenic Brad F.Ă.P.
10. Mudrețchi Ludvig Hunedoara P. R.
II. Martinesc Valerian llu nedoara P. R.
12. loncscu Mircea Hunedoara P. H.
13. Râdac Mihai Hunedoara P. R.
11. Buda Nicolae Hunedoara P. R.
15. Serbau Ilic Hunedoara P. R.

VIII. PART1DW, DEMOCRAT AGRAR DIN 
ROMANIA — III.IAEA JUD. HUNEDOARA
— DEVA

1. Rob Ioan Gcoagiu P.D.A.R.
2. Oprișa Aurel Deva P.D.A.R.
3. Jurcă Nicolac Deva P.D.A.R.
4. Drcghici Gheorghc Deva P.D.A.R.
5. Morsa Romulus Vața P.D.A.R.
6. Curtcanu Ioan Orăștie P.D.A.R.
7. ('«•an Matei Viorel Brad P.O A.R.
8. I-Tzra Gheorghr Deva P.D.A.R.
9. Ștcfănie Ilic Hațeg P.D.A.R.

10. Costoi Axcnte Deva P.D.A.R.
11. Carta Ioan Baia dc Criț P.D.A.R.
12. Vrânccanu Gheorghc Sarmizcgctusa P.D.A.R.
13. l iștiș Nicolac Orăștie P.D.A.R.

ix. mișc ița:\ ecoiogistă din Romania — 
I II I ti A H D. Ill JEDOAR \

8. Vonica Dragoș Lupeni P.N.L.
9. Nistor George Deva P.A.C.

10. Fekctc Zoltan Petroșani U.D.M.R.
11. Oprescu C-tin Hațeg P.N.L.
12. Mărgineam! Alex. Hunedoara P.N.Ț.-C.d.
13. . Timiș Nicolac Hațeg P.S.D.R.
11. Bunca Gheorghc Orăștie P.N.L.
15. Pctroescu Leontin Călan P.N.Ț.-c.d.
1G. Crișan Doinei Ioan Ilărăti P.N.L.
17. Babcș Ovidiu Hunedoara P.S.D.R.
18. Zutlor Andrei Hunedoara U.D.M.R.
19. Leneș Marin Deva U.C.D.
20. Cesăuan Ioan Petroșani P.N.L.
21. Filin Toader Hațeg P.A.C.
22. Oprea Andrei Deva P.N.Ț.-c.d.
23. Livescu Ilic Orăștie P.N.Ț.-c.d.
24. Băltărețu Vasile Petroșani P.S.D.R.
25. lonescu D. Ioan Deva P.N.L.
26. Crișan Dorin Brad P.N.Ț.-c.d.
27. Vinți D. Dumitru Deva P.N.L.
28. Kaslcr Pavcl Hațeg U.D.M.R.
29. Ifrim Dumitru Deva P.S.D.R.
30. Kiszely A. Todor Brad P.A.C.
31. Bildca Nicolac Hațeg P.A.C.
32. Simina Gclu Deva U.C.D.
33. Bozdoc Ionel Petroșani P.N.Ț.
34. Baba Ionel Romos P.N.L.
35. Gheorghitn G. Petru Săiașu dc Sus P.S.D.R.
36. Prodan Mihai Deva P.N.Ț.
37. Kiszely Iosif Deva U.D.M.R.
38. Costina Mihai Brad P.A.C.
39. Zota Marius Adrian Orăștie P.S.D.R.
10. Radu Viorel Petroșani P.N.Ț.
11. Buzca Constantin P -loara P.N.I-
12. Grigorcscu Sergiu Petroșani J’.NJ.
13. Dud Marin Brad P.N.L.
14. Bcnea Gheorghc Luncoiul de Jos P.A.C.
45. Corfar Liviu Emil Deva U.C.D.
•XI. FRONTUL SALVĂRII NAȚIONALE
1. Alic Costel Hunedoara F.S.N.
2. Căpraru I. Nicolae Petroșani F.S.N.
3. Rovinaru Adrian Deva Ind.
4. Pop Alexandru Hunedoara Ind.
5. Chiș Virgil Brad F.S.N.
6. Răileanu Gheorghc Hațeg F.S.N.
7. Uifăleanu Ioan Vulcan F.S.N.
8. Mo roșa n Virgil Călan F.S.N.
9. Ișfan Petru Deva F.S.N.

10. Păcurar Nicolac Hunedoara Ind.
11. Dănilă Dan Lupeni F.S.N.
12. Munteanu I. Ovidiu Deva Ind.
13. Iliescu Ion Deva F.S.N.
14. Radu Ioan Deva F.S.N.
15. Soare Adorian Petri la F.S.N.
16. Apostil C. Mihai Hunedoara F.S.N.
17. Szilaghy S. Mihai Petroșani F.S.N.
18. Popescu Ovitliu Hunedoara F.S.N.
19. Pătrînjan Mircea Romos F.S.N.
20. Burlec Cornel Petroșani F.S.N.
21. Pușcașu Stclian Gcoagiu F.S.N.
22. Bencovici Ioan Hunedoara F.S.N.
23. Iștian Ionel Hațeg Ind.
21. Pirvu Mihai Vulcan F.S.N.
25. l’etrică Nicolae Ilia F.S.N.
26. Cotuțiu Ioan Călan F.S.N.
27. Bălan Dan Ioan Pctrila F.S.N.
28. Chiș Serbau Ana Hunedoara F.S.N.
29. Timar Romulus Simeria Ind.
30. Mirza Florin Petroșani F.S.N.
31. Mamară Vasile Lupeni F.S.N.
32. Calotă Petre Hunedoara F.S.N.
33. Gruiescu Nicolae Boșorod F.S.N.
34. Băluță Constantin Petroșani F.S.N.
35. Marin Ștefan Deva F.S.N.
36. Sămărghițan Ioan Hunedoara Ind.
37. Muntean Stelian Sintămăria de 1 •iatră. F.S.N.
38. Tirnoveanu Mihai Hațeg F.S.N.
39. Spătăccan loan Călan F.S.N.
10. Pisc Constantin Brad F.S.N.
H. Radu Cătălin Orăștie Ind.
12. Scilrtu Florin Petroșani F.S.N.

43. Mărgineanu Octavian Hunedoara Ind.
11. Bota Cornel Ionel Orăștie F.S.N.
15. Popescu "Mitică Simeria Ind.

S.E.T.T.l’.P.L. DEVA
Execută și livrează la prețuri avantajoase 

următoarele produse :
• panouri de gard
• lăzi hambare de diferite dimensiuni
• lațuri
• sicrie
• rame pentru stupi
• uși — ferestre
• cherestea de diverse specii
• cherestea de fag, cls. C
• mangal de bocșă
• lăzi pentru ambalaje de diferite tipuri
• paleți de uz general
• panouri pentru construcții
• ulucă pentru gard
• lemn de construcții
Doritorii se pot adresa cu comenzi ferme 

la S.E.T.T.P.P.L. Deva (fost I.F.E.T. Deva), 
str. 1 Decembrie, nr 30, telefoane 11660 sau 
12628. (258)

DIRECȚIA GENERALA
PENTRU AGRICULTURA ȘI ALIMENTAȚIE 

HUNEDOARA—DEVA
str. 1 Decembrie, nr. 19

Organizează concurs în data dc 30 martie 1992, 
pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă 
determinată :

• inginer zootehnist la Centru] Agricol Bră
nișca ;

• inginer zootehnist la Centrul Agricol Bani 
Mare ;

O inginer agronom la Centrul Agricol Boșorod;
• inginer agronom la Centrul Agricol Hăcia ;
• inginer agronom la Centrul Agricol Bretea 

Română ;
• inginer industrie alimentară în cadrul Direc

ției Generale pentru Agricultură ți Alimen
tație pe perioadă nedeterminată.

Tematica de concurs este afișată la sediul D.G.A.A. 
Deva.

Relații suplimentare Ia telefon 18555. (286)

1. Duma Sigismund Deva M.E.R.
2. llcreș Florca Deva M.E.R.
3. Olariu Romulus llu nedoara M.E.R.
1 ('□liman Ioan Deva M.E.R.
5. Alioiicseu Mihai Gcoagiu M.E.R.
6. Gligor Mircea Deva M.E.R.
7. Gheneș Marcel Hațeg M.F R.

X. ( (INVENȚIA DEMO( R ATICĂ — 1 ILIA 1 A

1.
JUD. HUNEDOARA 
Turnă D-tru Florin Pctrdșani P.S.D.R.

2. Râdulcseu Mircea 
Gratia» Deva p.N.r,.

3. Păscuhșcn Petru Deva P.N.Ț.-c.d.
4. l.ory Ladislau Deva U.D.M.R.
5. Crisfrseu Gahriel Petroșani P.A.C.
fi. Mirza Petru Ilevi U.C.D.
7. Prip l'ompiliu Petroșani P.N.Ț.-c.d.

NOTA : în conformitate cu dispozițiile ari. 71 din 
Legea privind alegerile locale, alegerea membrilor 
consiliilor județene se face de către un corp de 
electori.

Corpul de electori este format din totalitatea 
membrilor consiliilor locale din județ.

A.C.R. HUNEDOARA
Vinde ANVELOPE import ITALIA, 
la prețuri convenabile, de următoarele di

mensiuni :
• 145 x 13 • 155 x 13 • 165 x 13

• 175 x 14 S 185 x 14.
Informații și vinzarca acestora sc face Ia 

Atelierul A.C.R. Deva, str. 22 Decembrie 272. 
telefon 956/12345. (250)

SOCIETATEA COMERCIALA 
ARDEALUL S.A.

cil sediul in Deva, str. P|a Unirii, nr. 8
Anunță că licitația care urma să aibă loc in 

data de 16 marii» 1992, pentru închirierea spa
țiului comercial pati-bar Alunița, sc amină la 
o dată care va fi anunțată ulterior in presă.

(289)

DORIȚI SA OBȚINEȚI UN PERMIS
DE CONDUCERE ,CAT. B, în numai patru 

săptâmîni și cu numai 12 010 lei ?
Adresați-vă

S. C. AUTOCETATE S. A. DEVA
(fosta școală de șoferi amatori), care face 

înscrieri zilnic, pentru cursul din 1 aprilie 1992, 
in Dexa și filialele sale din Brad, Hațeg și 
Călan.

Relații suplimentare la sediul unității, De
va, str. Ulpia, nr. 15 (bloc T.CJW.M.) sau la 
telefon 15334. (281)
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TRÎIDUIsJA.
„OUVÎNJTU-UT I_1E©I^”

URCUȘ LIBER

„Accesul către curtea interioară 
a Direcției pentru Muncă ți Protec
ție Seci.-Iă se face, în mod obișnuit, 
peintr-o poartă metalică. Adică nu 
se tace, pentru că poarta este, de 
regulă, inchisă. Dacă ai treabă la 
birourile din curtea interioară, ești 
obligat s i urci vreo 20 de trepte, să 
străbați o pasarelă metalică și să 
cobori alte trepte de metal. Știți 
către ce birouri se face accesul pe 
această cale ? Către Oficiul de 
Pensii. într-o zi am urmărit in
dignat chinul unui infirm, lipsit 
de un picior, de a urca și coborî 
această Golgolă pe care nu știu cine 
ține neapărat să le-o impună oame
nilor necăjiți. Tare trist răsuna pe 
treptele dc metal pocnetul picioru
lui de lemn al acelui nefericit. La 
chinul dat de soarta unor oameni, 
adăugăm și noi. oamenii, alte su- 
rerințe ? De ce nu poate fi deschi
să poarta aceea de fier pentru acce
sul In curtea interioară decit pen
tru autoturismele care intră și ies 
de aici" ? (Emil Glodean, pensionar 
— Deva»,

VODĂ \ REA ȘI HÎNCU BA

JSînt pensionar de mină și bol
nav dc unele afecțiuni pulmonare, 
datorită cărora nu suport gazele 
de cărbuni arși. Cunoscind că există 
O hotărâre a guvernului luată în 1990, 
potrivit căreia bolnavii și handica- 
pații pot primi lemne de foc fără 
cota aferentă de cărbuni, am încer
cat să beneficiez și eu de acest a- 
vantaj creat dc guvern, solicitind 
depozitului din Hunedoara al S. C. 
Comlemn S A să-mi vindă lemne 
fără cărbuni. Am fost trimis la 
Comlemn vi obțin aprobarea con
ducerii pe ■■ cerea mea. Am obți
nut-o. ' i lit mai mult cu cit ți 
soția mea află în aceeași situație, 
pe caro .un dovedit-o cu acte me
dicale. c <■-<! m-am dus la depozit 
să cumi , cinele, șeful depozitu

lui a refuzat pur și simplu să stea 
de vorbă cu mine. De două ori am 
fost la Hunedoara și l-am rugat să 
respecte aprobarea pe care directo
rul său a dat-o in conformitate 
cu hotărirea guvernului. A zis că 
în depozit el este director. Și uite 
așa mă uit la cererea aprobată și 
mă încălzesc cu aprobarea". (Romu
lus Mușa, Cristur, 254).

Știți vorba aceea veche, die 
Mușa, cînd Vodă vrea ți Hîncu ba? 
Ehei, și cînd nu vrea Hîncu... ce 
mai contează hotaririle guvernului?

ORGANELE 
COMPETENTE 

RĂSPUND

La sesizarea inai multor cetă
țeni ai municipiului Deva, în legă
tură cu lipsa condițiilor și a spa
țiului de desfacere a produselor în 
hala pieței agroalimentare. Primă
ria municipiului răspunde :

Pentru eliberarea spațiului ocu
pat dc Ceainărie și apele minerale 
s-a întocmit nota comună nr. 8850/ 
6. VI. 1991, între primărie, societa
tea comercială Transilvania, Ali
mentara și UII’SAP Deva, prin care 
s-a stabilit termenul de 15. VII. 
1991 pentru dezafectarea chioșcuri
lor din hală. Despre conținutul a- 
cestci note au fost înștiințate Poli
ția Veterinară și Administrația Pie
ței Deva.

Cu procesul verbal nr. 487/21. X 
1991, a fost amendat dl Florca 
Gheorghe, care a devenit între timp 
administratorul chioșcului din hala 
centrală, cu suma de 30 000 de lei, 
pentru funcționarea fără autoriza
ție și s-a stabilit termenul de 15. 
XI. 19'fi t|c desființare a ceainăriei;

S-a încheiat contract de către 
Vdniinistrația pieței cu 1PRUC, 

pentru confecționarea de mese și 
vitrine frigorifice pentru desfacerea 
și comercializarea cărnii, avind ca 
termen 15. XI 1991, care insă nu a 
fost respectat d< agentul economic 
producător ;

S-a întocmit un nou program dc 

reorganizare a pieței agroalimenta- 
rc Deva, în ședința de primărie 
din data de 8 ianuarie 1992, prin 
care s-au stabilit măsuri concrete 
și termene pentru reorganizarea 
halci centrale a pieței, cu organi
zarea spațiului pentru desfacerea de 
carne și produse din carne și eli
minarea băuturilor și a consumu
lui pe loc de băuturi alcoolice.

TOȘTA RUBRICII

• Ion rieșa — Simeria : Dacă 
dna de care ne vorbiți în scrisoare 
poate să facă dovada de la regis
trul agricol al comunei natale a 
soțului său, prin extras de carte 
funciară, că respectiva grădină a 
aparținut de drept familiei sale, se 
poate adresa justiției pentru resta
bilirea dreptului de proprietate.

• Viorica Murcșan — Orăștic : 
Credem că dintr-o eroare a poștașu
lui scrisoarea dumneavoastră a a- 
juns la noi. De fapt, și dumnea
voastră aveți o parte de vină, căci 
ați scris la destinatar doar „redac
ția și administrația- șl cum poștașii 
încă nu cunosc adresele tuturor 
redacțiilor, doar cu simpla indicare 
a numărului imobilului în care se 
află, scrisoarea a ajuns la redac
ția ziarului „Cuvîntul Liber". Noi 
am restituit-o săptămînalului „Că
lăuza" căruia îi aparținea.

• Un grup de cetățeni din De
va : Dc acord cu dumneavoastră. 
Asemenea fenomene au avut și au 
încă loc în societatea noastră. I’ă- 
cînd afirmații la general, insă, nu 
ne ajutați cu nimic în combaterea 
lor. Dați-nc cîtcva date concrete 
și spuneți-ne cine sinteți, ca să știm 
cu cine conversăm. Cele două con
strucții din curțile parohiilor la 
care vă referiți nu sînt altceva de
cit case parohiale, așa cum biserica 
a avut dintotdeauna pentru a asi
gura o viață decentă slujitorilor 
săi. Din ce surse financiare au 
fost construite ? Vă asigurăm că 
din surse legale.

SIGURANȚA COPIILOR 
NOȘTRI-IN PERICOL?

Stind de vorbă cu elevi 
ai liceelor aflate pe strada 
Minerului din Deva (inclu
siv cu elevi ai Liceului 
Teoretic „Traian" Deva), 
nc-a fost dat să aflăm date 

despre un fenomen reproba
bil. Indivizi veniți din a- 
fară, in majoritatea cazu
rilor persoane ncaparți- 
nînd nici unei forme dc 
învățămint (dar nici înca
drate in muncă), agresează 
elevii pe diferite motive, 
dc obicei pentru jaf, instau- 
rînd o veritabilă teroare 
mai ales in rindul celor 
din clasele mai mici.

Fenomenul respectiv este 
generat, îi» primul rind, 
de lipsa unor oameni avi
zați, care, în timpul zilei, 
să aibă în sarcină paza 
instituțiilor dc învățămint 
și care să asigure contro
lul persoanelor care intră 
sau ies din aceste institu
ții. Agresorii (gravitatea 
faptelor ne dă tot drep

tul să-i numim așa) „lu
crează" după criterii dem
ne dc filmele dc acțiune 
care au ca obiect cea mai 
neagră violență. Cu toate 
că laptele nu sc petrec în 
fiecare moment, ele există 
și nu avem dreptul să le 
ignorăm. Profesorii, cu 
toate că în bună parte 
cunosc această situație, sînt 
neputincioși. Credem că in 
depistarea și pedepsirea a- 
cestor infractori numai po
liția poate interveni ! Dacă 
pină in momentul de față 
nu s-au adus la cunoștința 
poliției aceste lucruri, o 
facem acum, cu conștiința 
faptului că viitorul pe care 
încercăm să-I clădim nu 
trebuie să includă astfel 
dc fenomene. Menționăm 
că faptele sc petrec atit în 
incintele școlilor, cit și pe 
străzile din apropiere sau 
in stațiile dc autobuz din 
această zonă. (I. G. VALEK 
— Deva).

Senin i! .ti osiniei publi
ce, în luin noi mbric l'ri], 
un fap» îngrijorător cu 
privire l.< ( '-telul Corvi- 
neștilor din Hunedoara. 
Acest edificiu, cu o pro
nunțata semnificație isto
rică în conști.nța neamu
lui românesc, se află in 
pragul ruinării. O parte 
din acoperiș este practic 
distrusă, apa pătrunzând în 
voie pinâ in sălile muzeu
lui. Demersurile făcute 
de muzeografi au prins 
parțial contur în perioada 
<9*9  — ianuarie 1991, cînd 
■u fost intrerupte din

REVENIND IA CASTEL
lipsă de fonduri, reușin- 
du-se finalizarea a jumă
tate din acoperiș. Din nou 
au început perindările la 
.sfinți- — vorbe încuraja
toare, promisiuni certe —, 
dar totul a fost zadarnic 
Ba, mai mult, toți aspi
ranții la funcția de pri
mari ai municipiului Hune
doara au promis sprijin în 
finalizarea lucrărilor la 
Castel !

Murgind mai departe pe 
„firul de păianjen", am so
licitat lămuriri la Inspec
toratul Județean pentru 
Cultură. După cum am a- 
flat aici, încă din anul 
1991 s-au făcut mai multe 
intervenții la Direcția Mo
numentelor, Ansamblurilor 
și Siturilor Istorice, pen
tru obținerea fondurilor 
necesare realizării lucrări

lor. Dar... „căile Domnu
lui- sint încă închise. Pen
tru anul 1992 nu s-a a- 
probat bugetul, deși Inspec
toratul Județean pentru 
Cultură a întocmit o nouă 
documentație pentru tot 
ansamblul istoric.

Așadar, peste tot doar... 
amăgire. Amăgire și timp 
pierdut la .uși ce se dove
desc a fi închise. Voci 
pentru urechi ceruite care 
sînt (oare ?) responsabile 
dc păstrarea mărturiilor 
istoriei poporului român.

CORNEL l’OENAR

I n mesaj de la Ovidiu Komornyk. 
loto PIVEI, I. \Z \

I* La 17 ani, a adunat 6 clase. • Școala a 
abandonat-o, dar frecventa cu asiduitate restau- 
Irantcle. • Anturaj dubios șl dese stări conflictuale 

• Briceagul și plaga penetrantă abdominală. • l*cri-  
Itru viol și lipsire dc libertate nu sc depune plm- 

gnre.

1T ani este o virstă la 
cart cei mai mulți din- 
tri tineri Iși pun Între
bări, se gîndesc serios la 
cec~ ce fac, dar mai ales 
la viitor. Acest lucru nu 
»c întimplă Insă și cu 
Ștcf an Marius Ghimpii. 
Dimpotrivă. numai la 
ziua de mline nu-i era 
lui glodul. Abandonase 
școa' > iar gîndurlle-l zbu- 
rătăccsiu de la un local 
la altul, de la o fărăde
lege la alta. Dar nu nu
mai gindurile, ci însăși 
.mnnerj. luj de zi cu zi îl 
afundei tot mai adine 
in mocirla unei <'HMcnțc 
al < ârei numitor comun 
Ora promiscuitatea. Avea 
im anturaj mai mult ili
cit dubios. In care con 
suinul de alcool și stă 
rile r. .nflictu.'lc erau l.< 

ele acasă. Liretiia la Ti 
mi.șoara, Împreună cu ta
tăl său, despărțit de ma
mă, care luase drumul 
străinătății, ncpăsîndu-l 
de copiii cărora ic-a dat 
viață. La Deva venea 
din cînd în cînd, pentru 
a „vizita- bunica șl fra
ții. A.șă s-a întîmplat și 
cu puțin timp înainte dc 
a fi inculpat pentru ten 
tali vă de omor. Veți re 
cunoaște probabil că, la 
17 ani, să fi judecat pen
tru tentativa de omor 
nu-l un lucru de Ici, dc 
colo! Dar nici mai bine 
nu putea ajunge, chiar 
rezumîndu-nc numai la 
ocupația sa do bază. SA 
vedem insă mal concret 
cum a reirit băiatul stt 
atenteze la viața unui 
om

Se făcuse seară. Dl 
Marius arc program la 
„Bachus". Mcrgo la lo
cal împreună cu Gabor 
Rafi și concubina aces
tuia. Aici se află șl Ni- 

INCULPAT 
LA 17 ANI!

colac Ncacșu, din Bucu
rești, tot în vizită la De
va. Venise șl el la res
taurant cu concubina, 
Claudia S. împreună cu 
alt prieten, Traian O., 
poposesc la aceeași ma
tt. Cunoscîndu-sc cu 
membrii formației, Neac- 
șu șl concubina njung 
pe podium și cîntfi

Ei bine, de aici începe 
povestea ce îl va duce 
pc Marius în banca acu
zaților. O acostează pe 
Claudia și fără prea 
multe vorbe îi propune 

să meargă acasă pentru... 
Pentru acest lucru și 
„pentru a evita un scan
dal", viitorul inculpat so
licită celor dc la masă 
să o scoală pc Claudia 
din local. Evident, bine
voitori s-au găsit, mașină 
așijderea, dar. Intre timp 
Marius n invitat-o pe 
Claudia la dans. Așa că 

Traian Cirpaci,- cel care 
a făcui rost dc taxi, o 
ia spre casă. La „Ba
chus" însă se ciuta dc 
toți banii. Ginta și dl 
Ncacșii N. Iși pierde 
graiul însă cînd vede că 
pc Claudia o trage cine
va spre ieșire. Ați ghi
cit l Ușa era căutată de 
Marius. El bine, începe 
răfuiala : palme, pumni... 
I’ină la un moment dat, 
cînd apare briceagul și 
sc înfige în abdomen. 
Suficient de adine pen
tru u-i pune în pericol 
viața lui Ncacșu. In tot 
acest timp, Claudia se 
refugiază pe podiumul 
orchestrei, dc unde, sub 
amenințarea aceluiași bri
ceag. este scoasă din lo
cal. dusă acasă la in
culpat și violată. Ncacșu 
N. sesizează poliția dc 
spre cele întîmplatc, după 
care este dus la spital, 
unde este supus unei in
tervenții chirurgicale. Din 
certifica Iul medico-legal 
rezultă : plagă penetran

tă abdominală.
Acestea sint faptele pen

tru care Ștefan Marius 
Ghimpii va da socoteală. 
Nu recunoaște însă că 
briceagul cu pricina îi 
aparține și susține că 
in timpul încăierării ci
neva i-a aruncat bricea
gul. Evident, încă o min
ciună adăugată la marca 
minciună a vieții pe care 
o diseca, briceagul fiind 
recunoscut de însăși bu
nica sa. la care locuia, 
și pe care îl purta tot 
timpul la el. Cu el il 
amenințase cu puțin timp 
înainte de tentativa dc 
omor și pe Traian Cirpaci

Desigur, multe s-ar pu
tea spune legat dc acest 
caz. Concluziile le lă
săm pe scama dv. Nu 
vom încheia însă fără a 
pune totuși o întrebare : 
de ce in fața instanței 
Claudia nu a depus plin 
gere pentru viol și pri
vare de libertate ?

VALENTIN NF.AGll
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PRO GRAM U L
RETURULUI CAMPIONATULUI JUDEȚEAN 

DE FOTBAL O SERIA I
EDIȚIA 1991—1992

ETAl’A A 18-A (15 martie) 
l tilajul Petroșani — Minerul Bărbăteni 
Minerul Aninoasa — Favior Orășlie
Tractorul Bărăști — Voința Min. Brad
Minerul Ccrtcj — Min. Valea dc Brazi
Jiul l’etrila — ( onstr. Huncd.
Minerul Ghelari — E.G.C.L. Călău
Min. \ ulcan Teliuc — Mctalop. Orășlie 
Metalul Crișcior — Stă.

ETAPA A 19-A (19 martie — intermediară) 
Min .Vulcan Teliuc 
Mctalop. Orășlie 
E.G.C.L. Călan 
Constr. Hunedoara 
Min. Valea dc Brazi 
Voința Min. Brad 
l aiior Orăștic

l'tilajul Petroșani 
Minerul Ghelari 
Jiul l’etrila 
Minerul Ccrtej 
Traci. Bărăști 
Metalul Crișcior 
Min. Bărbăteni

Minerul zlninoasa 
ETAl’A

— Stă.
A 2II-A (22 martie)

l tilajul Petroșani — Favior Orăștic
Minerul Aninoasa — Voința Min. Brad
Metalul Crișcior — Min. Valea dc Brazi
Tractorul Bărăști — (onstr. Hunedoara
Minerul Certej — E.G.C .L. C ălan
Jiu) l’etrila — Metalop. Orăștic
Minerul Ghelari — Min. Vulc. Teliuc
Minerul Bărbăteni — Stă.

ETAPA A 21- \ (29 martie)
Minerul Ghelari — l'tilajul Petroșani
Min. Vulcan Teliuc — Jiul Pctrila
Metalop. Orăștic — Minerul Ccrtej
E.G.C.L. Călan — Tractorul Bărăști
Constr. Hunedoara — Metalul ( rișcior
Min. Valea de Brazi — Min. Vninoasa
Voința Min. Brad — Min. Bărbăteni
Favior Orăștic — Stă.

ETAl’A A 22-A (5 aprilie)
avior Orăștic — Voința Min. Brad

Minerul Bărbăteni — Min. \ alea dc Brazi
Minerul Aninoasa — Constr. Hunedoara
Metalul ( rișcior — E.G.C.L. Călan
Tractorul Bărăști — Metalop. Orăștic
>Iin<-rul Ccrtej — Min. \ ulc. Teliuc
Jiul l’etrila — Minerul Ghelari

tilajul Petroșani — Stă.
aprilie) 
Petroșani 
Ccrtcj

23-.A (12
l’tilajul 
Minerul
Tractorul Bărăști
Metalul Crișcior 
Min. Aninoasa 
Min. Bărbăteni 
Favior 
Stă.

Orășlie

— intermediară) 
Min. Brad

ETAl’A A
lini l’etrila —
VIin. Ghelari —
Min. Vulcan Teliuc —
Mctalop. Orășlie —
E.G.C. Călan —
( onstr. Hunedoara —
Min. VaTca dc Brazi —
i oința Min. Brad —

ETAPA A 21-A (16 aprilie 
L'tilajul Petroșani — \ oința
I avior Orăștic — Constr. Hunedoara
Min. Bărbăteni — E.G.C.L. Călan
Min. Aninoasa — Mctalop. Orăștic
tfctatuj Crișcior — Min. \ ulcan Teliuc
Tractorul Bărăști — Minerul Ghelari
Minerul Cc-rtcj — Jiul l’etrila
Min. VaJ< a dc Brazi — Stă.

ETAPA A 25-A (19 aprilie) 
Min. Ccrtej — Utilajul Petroșani
Jiul l’etrila — Tractorul Bărăști
Min. Ghelari — Metalul C rișcior
Min. Vulcan Teliuc — Min. Aninoas.-I
Mctalop. Orăștic — Min. Bărbăteni
E.G.C L. Călan — Favior Orăștic
Min. lalea dc Brazi — Voința Min. Brad
Constr. Hunedoara — Stă.

ETAPA A 26-A (26 aprilie) 
l tilajul Petroșani — Min. l alea de Brazi
Voința Min. Brad — ( onstr. Hunedoara
Favior Orăștic — Mctalop. Orăștic
Min. Bărbăteni — Min. Vulcan Teliuc
Min. Aninoasa — Min. Ghelari
Metalul Crișcior — Jiul l’etrila
Tractorul Bărăști — Minerul Ccrtcj
E.G.C.L. Călan — Stă.

ETAl’A A 27-A (3 mai) 
Tractorul Bărăști — L'tilajul Petroșani
Minerul Ccrtcj — Metalul Crișcior
Jiul Pctrila — Min. Aninoasa
Minerul Ghelari — Min. Bărbăteni
Min. Vulcan Teliuc — Favior Orăștic
E.G.C.L. Călan — Voința Min. Brad
Constr. Hunedoara — Min. Valea dc Brazi 
Mctalop. Orăștic — Stă.

ETAPA A 28-A (7 mai — intermediară)
l’tilajul Petroșani — Constr. Hunedoara
Min. Valea dc Brazi — E.G.C .1 . Călan
Voința Min. Brad — Metalop. Orăștic
1 avior Orăștic — Minerul Ghelari
Min. Bărbăteni — lini l’etrila
Min. Aninoasa — Minerul Ccrtcj
Metalul Crișcior — Tractorul Bărăști
Min. Vulcan Teliuc — Stă.

ETIPA A 29-A (10 mai)
Metalul Crișcior — litilajul Petroșani
Tractorul Bărăști — Min. Aninoasa
Minerul Ccrtcj — Min. Bărbăteni
Jiul Pctrila — Favior Orăștic
Miri. Vulcan Teliuc — Voința Min. Brad
Mctalop. Orăștic — Min. Valea <lc Brazi
E.G.C L. Călan — ( onstr. Hunedoara
Minerul Ghelari — Stă.

ETM’A A 30-A (17 mai)
( tilajul Petroșani — E.G.C.L. Călan
( onstr. Hunedoara — Mctalop. Orăștic
Min. V alea dc Brazi — Min. V ulcan Teliuc
Voința Min. Brad — Minerul Qhelari
1 avior Orăștic — Minerul Celle)
Minerul Bărbăteni — 3'ractoriil Bărăști
Minurul Aninoasa — Met ilul ( rișcior
Jiul l’etrila — Stă.

11.10

17,20

19,15

22,20

PROGRA

• Iov nit

12,oo

13,30

11,00 Actualii
It.lO Atlas
11,30 V ideo-n
18.10

18,10

19.10

Actualii20,00

Aripă <1 
maramt

Lhimlni 
sportivi

Maeștri
Sopran 
Teodor

20,00
20,35

11,10
12.30
13.30

TV DE 
Bună d

DEMIS 
15 MA

SÎMB
Il M.1

Studiou 
șlagăre!

Actuali

î GEORGIANA TRADING S.R.L. )
din Bucurejli._»țr.Gatatl nr.țpt.

vinde en gros și in detaile:
Băuturi răcoritoare șl paste făinoase 

(oa Importator direct) 
Băuturi alcoolice fim*.

- l’voAwta JieOwL • (TV color, vid««, rarLcie nkct» 
Coane, walkman, casete audio ții video eic)
- Alte produse (dulciuri, țigări, wess, cs Tei, jean» etc.)

Prcxj’nm nlnlc 8 Tr-lclr' TwwMi »> M

OVA OFERĂ-

ST-

e2

! 
■

¡K
’ id DROJDIE 

PROASPATA

mauri niaÿaa
Cd o cantitate mică ce drojifc 
intr-un timp icuct obțineți• •
aluatul preferat, 
CUMPĂRAȚI SI CÍSfjüATt

. - __ * - l_______ ~ ..

PROGRZ

TURIȘTI I 
CUMPĂRĂTORI I

Pc șoseaua București — Arad, Ia vest 
Deva, intilniți în cale comuna Vețel. Aici 
siți 
te,

gă- 
o bogată rețea de magazine mixte, bufe- 
cofetării, unități prestatoare de servicii 

aparținînd

CONSUM 
COOP VEȚEL

• Intrați cu încredere in MAGAZINELE 
MIXTE din Vețel, Muticei, Leșnic, Mintia, 
bine aprovizionate cu tricotaje, textile, con
fecții, încălțăminte, unelte agricole, articole e- 
lectrice și electronice, conserve, compoturi, 
preparate din carne, piine (produsă la Muncel 
in brutăria proprie) și altele. De curind s-a 
deschis un chioșc alimentar și în satul 
repeia, bine aprovizionat cu mărfuri 
montare.

• Vizitați BUFETELE din Vețel, 
nic, Muncel, Mintia, unde un personal califi
cat și atent vă pune fa dispoziție un sorti

ment bogat de băuturi spirtoase indigene și 
import, vinuri, bere, răcoritoare.

• COFETĂRIA din \ețel vă oferă 
nic dulciuri diferite, răcoritoare, gogoși, 
fea boabe si ness, țigări ronu\icsti si străine.

• UNITĂȚILE PRESTATOARE DE 
SERVICII (atelierul de tinichigerid auto și cel 
dc tîmplărie din Mintia, croitoria, secția de 
construcții și reparații și atelierul dc coafură 
și frizerie din Vețel) vă. așteaptă.

Conducerea CONSUMCOOP VEȚEL vS 
spune un călduros „BINE AȚI VENIT 1 
unitățile sale.

He- 
ali-

Lcș-

TIMIȘOARA íti:i'iar¿.e'fi 9 Cil 96 133059
V il !>!■■■

BUCUKSUitrNMcesiv or. 2¿. feC 90 152773 
■fa ■.SO 121339

ÎN ATENTIA TUTUROR AGENȚILOR 
ECONOMICI INTERESAȚI

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

Deschiderea unui depozit cn gros, 
comercialepune la dispoziția societăților

stat și particulare :
• încălțăminte • confecții 

gistratc O pixuri • brichete 
băuturi • citrice O cafea ness 
cole electronice etc.,

la prețuri foarte avantajoase.
Informații suplimentare la telefcn 968 

26606, între orele 8,30—18. (134)

• casete înrc
• dulciuri 4
• diverse arti

SOCIETATEA COMERCIALA 
„I.C.S.II.“ — S.A. HUNEDOARA

Str. Dr. P. Groza, nr. 8
Este firmă licențiată in evaluări, organizar 

conduceri de licitații la vinzarca de active 
ale societăților 
conform Legii

Informații
rioare 140, 232
7,00 și 15,00.

comerciale cu capital de stat 
58/1991 șl II.G. nr. 634/1991. 
la telefoanele 957/14496, inte- 
și 957/12603, zilnic, între orele

S.

IPROEȘ-S.A. BISTRIȚA
ÎN CALITATE DE PRODUCĂTOR 

VA OIEIlA 
cu promptitudine, pc bază dc comandă, 

produse electrotehnice de calitate, la prețuri 
avantajoase față dc concurenții noștri din țară :

■ MATERIALE ELECTIIOIZOLAN’TE 
Stratitex tip B 650 
Sticlostratitex tip 6 672
orice dimensiune in cadrul formatului 
(1450 x 950) _li 50 mm și grosimi 0,5 
— 60 mm.

Tuburi rulate din hirtie impregnată, 
tip 620, diametrul 4 600 mm.

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

siune, aparataj electric dc înaltă ten
siune (inclusiv confecția metalică), exe
cutate în baza proiectului beneficiarului, 
punindu-vă la dispoziție și cablurile 
electrice necesare pentru legăturile exte
rioare.

Firma IPItOEB — S.A. vă așteaptă 
diul ci din:

BISTRIȚA, str. Drumul Cetății, nr. 
lefoanc 990/50760, 50715, 50711, 50723, 
37312, fax 990/50717. (231)

Ia sc-

19, tc-
tclcx

Bună i 
Actual 
Fcriți- 
măgăr 
Itincrc 
Drumi 
Viața : 
Ora dr 
7x7. 
Evenit 
interni 
săptăn 

1.00 Actual 
1 l.to Tclc-cl 
15,25 Fotbal 

^rRapid
CC. A 
Transr 
directă 
Ați ini 
Vă răs 
Mapan 
Biccnti 
Rossin 
Melodi 
indrăg 
Telccn 
pedia 
Actual 
b '-n a 

lă i 
vom revci 

(Angli: 
Săptăn 
sp/’’ ș 
A<V 1 
Film s 
.Jiu sp 
(SUA, 
Ep. 1 
Top-12 
Video-i 
TV DE

10,00
10,10

17.30
18,00

22,10

Film s< 
pentru 
..Arabe 
(

10,50 Actuali

11,00 Lumini
*

\iața s

Știință 
imagina
Convorl 
duminic 
Edgar I
Film se 
„DAI.LJ
Ep. 110

20,35

23,05

Film ar 
„Slavist 
(Franța 
Cu :
Jcan Pa 
mondo, 
l’erlcr...

23,20
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MANSARDA

I.utnciu

Ansamblul de locuințe va fi dotat cu 
punct alimentar.

jTGiructii

1

■
•
I
I
•

»

I

PARTER

■Camera de z
5 = 33,8 mp

Dormitor
s= 16.60mp

Dormitor 
s -15. ȘOmp

< intere
• V ar* T

e.Vrn
Loc pentrj 
loot moso 

=770mp
Bate 
s^A3

r
Lz

Dormitor
S • 13 7Qmp

T. I).

Bucoiorie 
S:Q4rrp

DEMISOL

CARACTERISTICI:

• demisol, parter, etaj
I BH- 
rancoi* • pereți B.C.A. invclitoarc țiglă

• 2, 3, 4, 5 camere
l

• garaj, pivnițe, centrală termică

• instalații, apa, canalizare, gaz, 
telefonie

• încălzire centrală proprie.

Amplasamentul zonei, >n afara cen
trului aglomerat, cu o vedere de per
spectivă a orașului, vă oferă : LINIȘTE, 
AMBIANȚA, confort.
Se asigură teren aferent locuinței, în 
suprafață de cca. 300 mp, cu titlu de 
proprietate.

întreaga zonă devine PROPRIETATE 
PRIVATA, cu toate drepturile în ex
clusivitate pentru proprietarii locuin
țelor.

La solicitarea beneficiarului, se pot 
proiecta și alte tipuri de locuințe sau a-- 
parlamente, în bloc cu 2 sau 3 etaje.

Condițiile de contractare, înscriere și 
alte date utile sînt prezentate la sediul 
R.A.G.C.L. Deva, str. Libertății, nr. 6.

Informații suplimentare se pot obți
ne la telefoanele : 1G041, 15852, inte
rior *10.

DEVA

Construiește, pentru populație, apar
tamente proprietate personală în Deva, str 
N. Bălcescu.

înscrierea se face la sediul R.A.G.C.L. 
str. I ibertății, nr. G.
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Un drum al continuei perfecționări
— Die Radu Cătălin, 

sinleți conducătorul celei 
inai mari cooperative de 

i consum din județ și una 
dintre cele mai mari din 
țară. Este greu, este ușor 7 

i — In condițiile de as
tăzi, numai ușor nu poa
te fi. Mai ales dacă vrei 
să faci o treabă bună, să 
fii cit mai aproape de 
nevoile și cerințele cetă
țeanului. Or, noi pentru 
acest lucru ne batem zi 
de zi. în cele 76 de uni
tăți, avem o activitate 
foarte diversă și comple
xă, în care fiecare do
meniu iți are locul său 
bine definit. A neglija 
unul dintre ele înseamnă 
a abdica de la cerința 
esențială a muncii noas
tre — de a fi permanent 
in slujba cumpărătorului

— Sa detaliem puțin. 
Care sînt cele mai im
portante sectoare ale a- 
tivității cooperativei?

De Ia laborator, la cote-lăria iolct.i" nu este delii un pas.

IN I fBORVIOK DVI.CE
l aboratorul de cofetărie ,i| Cooperativei de 

Consum Orăștie pune, zilnic, la dispoziția dum
neavoastră, o mare, varietate de produse.

Pentru diferite evenimente sau aniversări, pu
teți comanda aiii prăjituri, (orturi, fur securi, salturi...

De asrm< n< a, intr-un timp scurt, comanda dv 
pe ntru diferite t reme va fi onorată.

.ilernie. o fiimă caro sc impune.

. fOI I r/\“ VA AȘI LAI*l ’A I
D.e. nu este nici o glumă. Sinteți nșleplați la 

Cofetăria „V iole-ta*.
Intr-o ambianța plăcută, in care bunul guși se 

îmbină cil solicitudinea, puteți servi o marc varie 
tain de prăjituri și alte produse specifice-,

..Violeta - — ten lotul tie categoria I '

Dialog cu 
dl. ( AtAI.IN RADI' 

președintele 
cooperativei

— Ponderea o deține 
comerțul cu amănuntul : 
alimentar, nealimcntar și 
alimentație publică. La a- 
ceasta se adaugă sectoa
rele de producție, prestări 
servicii, achiziții etc.

— Ce rezultate s-au 
obținut in anul care a 
trecut ?

— Ceea ce am realizat 
in 1991 atestă o activita
te in ansamblu bună, c- 
ficientă. I'ață de progra
me, munca noastră ara
tă cam așa : 102 la sută 
in sectorul alimentar, 116 
la sută in cel nealimcntar 
și 112 la sută in alimen
tație publică. Dar, intr-o 
manieră asemănătoare s-a 
acționat și in ceea ce pri- 
v. -te achizițiile, activi

tatea productivă clc.
— Despre prima parte 

a acestui an, ce ne pu
teți spune 7

— Am pornit cu o ac
tivitate bună. Pe luna 
ianuarie, volumul aces
teia depășind 72 milioa
ne de Ici ; cu un profit 
de mai bine de două 
milioane lei.

— Dacă nu este se
cret, anul trecut ce pro
fit s-a înregistrat ?

— Profitul nostru pe 
1991 s-a ridicat in jurul 
a 30 milioane de lei.

— Ce s-ar putea de
duce le aici ?

— Că ne-ain străduit 
și în bună parte am reu
șit sa derulăm o activita
te puternic ancorată în 
realitățile momentului. E- 
vident, fără a uita nici 
o clipă nevoile .și preten
țiile oamenilor. Practic, 
acestea justifică întreaga 
noastră muncă.

— ț —— 4 —— # ' — r —• »
’ IC omplet renovat, res-’ 
I taiiranlul „Dacia" ofe- > 
■ ră astăzi excelente corv-1 
| diții de antren și bună' 
, servire. Condus cu pri-| 
I ceperc tic Glicorglic» 
* Urdu. localul pune zii- | 
Inie la dispoziția clien- J 

teici trei feluri tio cior-] 
? bc și 1-5 feluri de miei- I 
J căruri calde. .

! i
iRestaurantul’
î „DACIA" i
! i
I Specialitatea bucala- |
' nilul : șnițel „a la «
| Dacia". |
» Prețuri acceptabile J
| pentru toată lumea I | 
, Periodic, restaurantul I
I oferă produse și ser- J 

vicii pwitru organizarea < 
- de nunți, botezuri, seri ' 
I distractive și alte ani- | 
' versuri. '

Pentru sezonul estival, I 
s se au in vedere ample ' 
| lucruri do modernizare | 
* a grădinii do vară. ' 
JNu uitați I Restaurau j 

tul „Dacia" —- un locul | 
| pe gustul fiecăruia ! j
— » • —— t — •

! Glodurile oamenilor \ 
de la Cooperativa de ț 

, Consum Orăștie țintesc , 
1 viitorul. Un viitor dă- 1 
l dit prin muncă și o ț 
i’ permanentă adaptare la . 
i cerințele economiei do ' 
) piață, in esență, este j 
I vorba despre următoa- ț

î Ginduri si !
' 1 i

i perspective!
\ l, *

• punerea in aplica 
re a hotărârii ( entro- 
coop privind darea uni
tăților in cotă fixă ;

• construirea unui ho
tel cu 1 10 dec locuri și 
alte utilități. $e esti
mează că investiția se 
va ridica la 200 mili
oane de lei ;

• construirea a două 
centrali! termice proprii;

• .amenajarea unui 
garaj pentru parcul de 
mașini ;

• aprovizionarea va 
viza relații mai st rin
se și directe cu produ
cătorii .

• construirea a cinci 
camere frigorifice.

1

Dacia" w- Uu local veciei, in straie noi.

I’ROIIT
• diminuarea credite

lor ;
• reducerea stocurilor ;
• dezvoltarea scctoru- | 

lui de prestări servicii j 
și creșterea rentabilității 
acestora ;

• reducerea dobânzilor 
bancare ;

f> asigurarea fondurilor 
necesare investițiilor pre
conizate.

EFICIENȚA,
Din discuția cu dna 

Elena Ștef. contabil-șef 
a| unității, am reținut 
intre altele :

• întreaga activitate a 
cooperativei arc la bază 
eficiență sporită și. im
plicit, obținerea de pro
fit ;

• se au in vedere creș
terea vitezei de circulație 
a mărfurilor ;

Porțelanuri, sticlării*, mase plastice — Ionic* la 
-Util".

,.UT1L“ PENTRU 1)1 MNE.W OASTRA
< c poate- fi mai util pentru dumneavoastră, de

c'll magazinul „Util" ?
Porțelanuri, produse de sticlărie și mase -plastice 

clc.
<> marc varietate de produse, la prețuri acce

sibile !
Solicitudine- și bun gust.
Nu uițali ! Pentru fiecare familie, tin produs 

de la „Util" !
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CMeiDOteoi»
REFLECȚIA ZILEI

• „Gelozia este ur» lucru teribil : seamănă cu 
dragostea, dar c contrariul ei ; nu vrea bine obiec
tului iubit, ci dependența lui și triumful asupra lui. 
Dragostea este uitare de sine ; gelozia este forma 
cea mai pasionată a egoismului, exaltarea cuini des
pot, exigent, vanitos, care nu poate să se uite ți să se 
subordoneze". AMIEL

etrKiMA între pom și om 
pînă la ultimul copac, pă
durile primite înapoi, pă
duri aparținînd strămoși
lor, , pcate chiar copaci 
plantați de părinții sau 
bunicii lor

Nu aș fi crezut că așa 
ceva se poate întimpla 
cu adevărat... Era un film 
de domeniul SE. era un 
posibil semnal de alar
mă care cere înființarea 
unei Poliții ecologice. 
Cineva trebuie să apere 
Natura de mina omului 
rău.

INA DELEANU

nu îndrăznești să le ros
tești șefului tău !"...

• — Prietenul meu este 
un tip extrem de nehotă- 
rit: ba îmi spune că mă 
iubește, ba vrea să mă ia 
de nevastă.

— De ce nu pui piciorul 
în prag ? Ori una, ori al
ta 1

• Un om intră într-un 
magazin de articole spor
tive și se interesează de o 
parașută.

— Și ce se întîmplă da
că nu se deschide ?

DESPRE VIS
• «Viața e mai bună 

pentru noi cinci e împodo
bită de un vis ori de un 
cîntec".

• „Iluzia și visul sînt Ia 
temelia sufletului nostru".

Mihail Sadovcanu
• „Cei care visează ziua 

cunosc multe lucruri care 
le scapă celor care visea
ză doar noaptea".

Edgar Allan I’oc
• -A visa înseamnă să 

gindești sub clar de lună 
— o lună lăuntrică".

.Tules Renard
• „Vai de gînditorul ca

re se lasă să cadă total din 
cugetare în visare. Gîndi- 
rea e munca inteligenței, 
visarea e voluptatea ei".

Victor Hugo

Selecție de I. I.EAIIU

— Nici o problemă. Vc- 
niți ți v-o schimbăm.

• Un profesor îți în
treabă elevii cum recunosc 
dacă un lichid e acid sul
furic.

— Păi, îl mirosim, spu
ne un elev, și dacă se în- 
timplă să cădem morți în
seamnă că e acid sulfuric.

• — Dacă renunțați la 
băutură și țigări, spune 
doctorul, puteți să trăiți 
pînă la 70 de ani.

— Sfatul dumneavoastră, 
doctore, zice pacientul, vi
ne prea tîrziu : am împli
nit 75...

Culese și prelucrate de
II IE I.EAIIU

Dezlegarea careului 
„Astăzi e ziua ta'* *,  

apărut în ziarul nostru 
de sîmbăta trecută i

Zilele trecute m-a cu
tremurat o imagine vă
zută la TV: — hectare 
întregi de pădure tăiată, 
terenul rămas In urma 
dezastrului ecologic ară- 
tind ca o miritfe văzută 
cu lupa. O stradă într-un 
sat fn care la fiecare 
poartă erau stive uriașe 
de copaci tăiați. Nu știu 
ce vor fi gtndit sătenii 
acelor locuri, nu știu ce 
i-a determinat să-și taie.

• — N-am să uit nicio
dată noaptea în care soțul 
meu mi-a descoperit iubi
rea.

— Ce s-a întîmplat ?
— I^a bătut de l-a sno

pit.

• — Ați văzut vreunul 
dintre voi pești zburători ? 
întreabă învățătoarea în 
clasă.

— Da răspunde unul 
dintre copii. Un piață, un
de se certau două vânză
toare !

• — Soția, către soțul 
supărat că nu-i mincarca 
gata : .După fața ta ghi
cesc că al să-mi spui unul 
din acele lucruri pe care

ORIZONTAL: 1) Grăbesc ajungerea 
ia uscat ; 2) Modele pentru puști (sg.) — 
Un amărit de băutor ; 3) Curățenie... in
terioară — Perii de pieptănat ; 4) Tratate 
de medicină — Crește la gogoși ; 5) Ter
men de confirmare a statu-quo-ului — 
Neclintit la hotare I ; 6) înainte de baie! 
— Luată de umăr cu căldură ; 7) Scos 
din grupa mare — Intrat în spațiu ; 8)
însemnele partidelor în alegeri — Che
mați la prima Înfățișare ; 9) Un număr
de litere — Fierbințeală tropicala; 10) 
Spațiu excedentar.

VERTICAL: 1) Deposedări neregula- 
mentare ; 2) Sferă de atracție — Pur și 
simplu ; 3) I.ăsarc la vatră — Fonduri 
pentru dezvoltare ; 4) Intrate într-un pro
ces de degradare — Dat pe brazdă ; 5)
Infinitiv într-un caz demonstrativ — 
Nins la tîmplo I; 6)Urmc de nisip ! 
Mori Irecuperabil <]'■ a pi rdc ; 7) Propus 
spre avansare — Tip de prezentare cu 
alese maniere ; 8) Negru de fum — N-are 
perspective de creștere ; 0) Pune nasul în 
pămînt — Dă totul pe față ; 10) Repre
zentante ale artei decadente.

VăSIJI MOI.ODEȚ

1) DANA — MARIA ; 2) AMALIA — 
ETA ; 3) CATALINA — A : 4) INA — 
ACA — I ; 5) CELA — ANITA ; G) TINA 
— ANA ; 7) TITA — ELI ; 8) EVA — 
EMILIA; 9) NATAI.ITzl — I); 10)
ADELA — ERNA.

BOLBOTE
In prima sîmbătă de la lăsarea pos

tului Paștilor fetele și femeile din zona 
Pădurcnllor se trezesc foarte devreme 
și pornesc spre locuri de ele știute spre 
a aduna plante, numite generic ,,bolbo- 
tc“. Ca-n orice ritual străvechi cri ță 
reguli și interdicții, păstrate cu sfin
țenie. Printre ele una alăsulește că cea 
care va pronunța numele brc.lulul (un
tul pămintuluil tn Zadar il va mal cău
ta, că'.l el se va ascunde sub pămint.

Vin plante se face o fiertură cu care 
fetele și femeile se spală pe cap pentru 
a nu le cădea părul paste an. hi unele 
sate își retează vfrful părului și-l în
groapă la rădăcinile sălciilor, spre a a- 
vea plete la fel de bogate ,-a amintitul 
copac.

Astfel primenite, fetele tinere se a- 
dună duminică dimineața la casa uncia 
dintre ele spre a se „însoți". Mincarca 
este firește de post iar preparatul spe
cific acestei sărbători este un colăcel 
făcut în casă și numit „pupezâ”. In a- 
< eeași duminică șl băieții îșl înnoiesc 
relațiile de prietenie, adică se „înfră
țesc”, colacul care consfințește eveni
mentul numlndu-se în cazul lor „bră
duț" și Hind mal puțin ornat ca al fe
telor.

Această sărbătoare do primăvară 
'hlar dacă și-a mai pierdut in timp din 
semnificațiile magice și-a păstrat Intac
tă valoarea sa de. simbol al purificării 
și regenerării trupești șl sufletești o 
dată cu renașterea naturii (VlollICA 
HOMAN).

avaxs*

MNÂMÎWA j
UTatwziwiif I

LUNI, 1G MARTIE

PROGRAMUL I
• 14,00 Actualități • 11,10 Calenda

rul zilei • 11,20 Worldnct USIA • 15,20 
Avanpremiera săptăminii • 15,40 Copiii 
noștri — viitori muzicieni • 16,00 Cheia 
succesului * Treptele privatizării (III) •
16,30 Muzica pentru toți • 17,00 Actuali
tăți • 17,05 Emisiunea în limba maghiară
• 18,35 Televiziunea vă ascultă! • 19,05
Studioul economic • 19,30 Desene anima
te * Alice în țara minunilor • 20,00 .Ac
tualități • 20,35 Sport • 20,15 Tezaur •
21.10 Teatru Tv. „Crimă și pedeapsă" •
23.10 între profan și sacru • 23,25 Cro
nica Parlamentului * Actualități • 23,55 
Confluențe.

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

mate * Aventurierii spațiului • 16,10 Tra
diții • 17,10 Veniți cu noi Pe programul 
doi— „în abisul unei crime". Investigarea 
fenomenului criminalității (II) • 19,10
Magazii» auto-moto • 19,40 Repriza a 
treia • 21,00 Studioul muzicii de cameră
• 21,30 TVE Internacional * Telejurnal 
în limba spaniolă • 22,1)0 TV 5 Europe * 
Telejurnal în limba franceză • 22,35 BUG 
World Service * Telejurnal în limba en
gleză.

MARȚI, 17 MARTIE

PROGRAMUL J
• 10,00 Actualități * Meteo • 10,20 Ca

lendarul zilei • 10,30 Worldnct USIA • 
Super Channel • ]2J0 Ora de muzică • 
13,00 Interferențe • 13,30 Muzica pentru 
părinți • 14,00 Actualități * Meteo • 
11^20 Tradiții • 14,50 Avanpremieră Tv • 
11,55 Preunivcrsitaria. Admiterea in liceu 
1992 • 15,30 Telcșcoală • 16,00 Muzica 
pentru toți • 16,30 Conviețuiri • 17,00
Actualități • 17,05 Repere transilvane. E- 
misiune realizată de studioul de Radio- 
televiziune Cluj • 17,35 Vedete în recital
• 18,00 Salut, prieteni ! • 19,00 Studioul
economic • 19,30 Desene animate • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 20,45 Tcleci- 
nematcea. „Bătaia inimii**  (SUA, 1946) • 
22.20 Cultura in lume • 22,50 Cronica 
Parlamentului * Actualități • 23,20 Bas
chet : Finala Cupei Cupelor, Repriza a 
treia. Transmisiune directă de la Nantes,

I’ R O G R A M U L II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate • 16,10 Cercetarea științifică agri
colă... între laborator și producție • 17,10 
Studioul de literatură • 18,10 Film serial. 
„Marc și Sophie”. Ep. 6 • 19,10 Sport — 
magazin • 19,10 Tribuna non-conformiști- 
lor • 20,00 Super Channel • 20,30 Muzica 
azi • 21.00 De-ale pieței în economia Ca
pitalei • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV 5 Europe • 22,35 BBC World Service.
• 23,05 TV DEVA.

MIERCURI, 18 MARTIE

PROGRAMUL I
• 10,00 Actualități * Meteo • 10.20

Calendarul zilei • 10,30 Film serial. „Fa
milia Polaniecki". Ep, 4 • 11,15 Canal
France International • 12,20 Ora de mu
zică • 13,10 Vîrsta a treia • 13,40 Di
vertisment Internațional • 14,00 Actua
lități * Meteo • 14,20 Civilizația mon
tană • 14.55 l’rcuniversitaria • 15,30 Tcle- 
școală • 16,00 Tineri interpreți de muzică 
populară • 16,20 Lumea sportului • 16,50 
Tragerea Pronocxpres • 17,00 Actualități
• 17,05 Arte vizuale • 17,30 15,16,17,18 • 
18.00 Reflector • 18,30 Studioul muzicii 
ușoare • 19,00 Studioul economic ■ 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități • 20,35 
Sport • 20,15 Film serial. „Doamnele de 
la malul mării" (Franța, 1979) • 21,35 în 
fața națiunii * Partidele politice • 21,55 
Pro musica • 22,25 Universul Cunoașterii
• 23,10 Cronica Parlamentului * Actua
lități • 23,10 Patrimoniu.

PR OG RAM UT. II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate • 16,10 Ismisiunca în limba maghia
ră • 18,10 Teatru Tv. „Luna dezmoșteni
ților" de Eugene O’Neill • 19,50 Super
< hannel • 20,30 Dialog cu edilii Capitalei
• 21,110 Bijuterii muzicale • 21.30 TVE 
Internacional • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BUC World Sii vii n.

3OI, 19 MARTIE

PROGRAMUL I
• 10,00 Actualități * Meteo • 10,20 

Calendarul zilei • 10,30 Canal France In
ternational • 12,10 Ora de muzică • 13,00

Oameni dc lingă noi • 13,30 Jazz-magazin
• 14,00 Actualități P Meteo • 14,20 Audio
vizual studio • 14,50 Preuniversitaria •
15.30 Telcșcoală • 16,00 Muzica pentru 
toți • 16,30 Forum • 17,00 Actualități • 
17,05 Repere moldave. Emisiune realiza
tă dc studioul de Radioteleviziunc Iași •
17.35 Drumuri in memorie • 18,00 Tele-
discul muzicii populare • 18,20 Vîrstclc 
peliculei... în vizită la B rlinală • 19,00 
Studioul economic • 19,30 Desene ani
mate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 
20,45 Film serial. „DALLAS". Ep. 111 •
21.10 în fața națiunii * Partidele politice
• 22,05 Reflecții rutiere • 22,20 Micrn- 
rccital • 22,30 Reporter '92 • 23,00 Cro
nica Parlamentului * Actualități • 23,30 
Jazz-fan.

PHOG RAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate • 16,35 Motor! Incursiuni în lu
mea filmului • 17,05 Emisiunea în limita 
germană • 18,05 Concertul Orchestrei Na
ționale Radio • 20,30 O viață pentru o
idee • 21.00 Muzică populară în concert
• 21,30 TVE Internacional • 22,00 TV 5 
Europe • 22,35 BBC World Service.

TINERI, 20 MARTIE

PROGRAMUL I
• 10,00 Actualități * Meteo • 10,20

Calendarul zilei • 10,30 Film artistic.
.Parcul dc distracții" (SUA, 1916) • 12,00 
Super Channel • 13,00 Ora dc muzică • 
14,00 /Actualități • Meteo • 14,20 Mondo- 
muzica • 14,40 Medicina pentru toți •
15.10 Bicentenar Rossini • 15,25 Preuni
versitaria • 16,00 Limba noastră • 16,30
Muzica pentru toți • 16,15 Tragerea Loto
• 16,55 Actualități • 17,00 Emisiunea fn 
limba germană • 18,00 Pro Patria • 18/45 
Vidco-ghid • 19,05 Viața parlamentară •
19.30 Desene animate • 20,00 Actualități
• 20,35 Sport • 20,45 Film serial. „Fami
lia Chisholm”. Ep. 6 • 21.15 Pe aripile 
muzicii • 22,15 Simpozion • 23,00 Actua
lități • 23,15 Top 10 • 23,50 Gong ! •
0,20 Rock-panorama.

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

mate • 16,10 Tradiții • 17,10 Dacă e vi
neri, e... sport și muzică ! • 20,00 Stu-
diou de dans contemporan • 21,00 Muzi
că populară instrumentală • 21,30 TVE 
Internacional • 22,00 TV 5 Europe •
22.35 BBC World Service.

SfMBĂTÂ, 21 MARTIE

PROGRAMUL I
• 9,00 Bună dimineața! • 10,00 Actua

lități • 10,10 Universal șotron • 11,10 
Descoperirea Planetei • 11,30 Viața spi
rituală • 12,30 Ora de muzică • 13,30
7x7. Evenimentele interne ale săptămî- 
nii • 11.00 Actualități • 11,10 Tele-club
• 15,55 Mapamond • 16.25 Rugby. Franța 
— Irlanda în Turneul celor cinci națiuni
• 18,00 Arena • 19,00 Refrenele aminti
rilor • 19,15 Teleencielopedia • 20,00 Ac
tualități • 20,35 Film artistic. -Pînă cînd 
ne vom revedea..." (Anglia, 1989) ■ 22,25 
Săptâmina sportivă • 22,45 Actualități • 
23,00 Film serial. „Eu spionez*.  Ep. 2 • 
23,55 Diamond Awards. Festival 1986 (I)
• 0,55 TI DEVA.

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

• 16,15 Desene animate • 16.40 Convie
țuiri • 17,10 Film artistic. „Lungul drum 
către casă" (SUA. 1981) • 18,50 Video-
clipuri • 19,00 Seară de operetă • 21.00 
Armonii corale • 21,30 TVE Interna
cional • 22.00 TV 5 Europe • 22.35 BBC 
World Service.

DUMINICA. 22 MARTIE

PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună dimi
neața ! • 9,30 Cutia cu surprize • 10,20 
Film serial pentru copii. „Arabela". Ep. 
12 • 10,50 Actualități • 11,00 I timină din 
lumină • 12,00 Viața satului • 13,30 Cîn-
tccele noastre — dorurile noastre • 14,00 
Actualități • 14,10 Atlas • 14.30 Video- 
magazin la... Echinocțiu ! * 15,30 Fotbal : 
Sportul Studențesc — Corvinul Hunedoa
ra, în cadrul etapei a XX-a a Diviziei A
• 18,05 Știință și imaginație • 18,10 Con
vorbiri de duminică • 19,10 Film serial. 
.DALI ÎS" Ep. 112 • 20.00 Actualități •
20.35 Film artistic.. „îndrăznețul" (Fran
ța, 1976) • 22,15 Show-ul dc duminică • 
23,50 Actualități • 0,05 Duminica spor
tivă.

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

mate • 16.40 Conviețuiri • 17,10 Pop-club
• Beatles • 17,30 Orașe și civilizații •
18,00 Varietăți internaționale • 18.30
Serală muzicală Tv • 21.00 Cinlecul Ink 
mil mele • 21,30 TIE International ■ 
22.00 TV s Europe • 22,35 BBC World 
Service.
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și străini 
calitativ ; 

dobinzi avanta-

bancar din care

destinul necruțător și tra
gic a smuls-o de lingă noi 
pe scumpa mamă și soacră 

(I AR.A ANDREEV
îți vom păstra o vie amin
tire. Fini Cristi .și nora 
Claudia. (1697)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
central Deva, cu 4 came
re, intrări separate, et. 1, 
proprietate personala cu 2 
apartamente cu 2 camere. 
Telefon 24598. (1622)

• SCHIMB apartament
2 camere proprietate, ul
tracentral, cu apartament 
3—4 camere in Deva. Te
lefon Orăștie 41632. (1625)

• SCHIMB apartament
3 camere proprietate per
sonală Galați, cu aparta
ment 3 camere Deva, pro
prietate sau de stat. Infor
mații Deva, Micro 15, bl. 
61, ap. 21. (1627)

• SCHIMB garsonieră
confort I, bdui Decebal, cu 
similar Hunedoara. Deva, 
telefon 19387. (1623)

• OFER valută pentru
cedare contract apartament 
3 camere, zonă centrală. 
Deva, telefon 22682. (1618)

• SCHIMB garsonieră,
Zamfirescu, et. I, cu apar
tament 2 camere, exclus 
Micro 15 și Dacia Deva, 
telefon 21864. (1639)

ÎNCHIRIERI
• SOCIETATE Comercia

lă închiriază spațiu pentru 
sediu. Deva, telefon 24621.

(1567)
• AGROMEC S A. DEVA

închiriază la prețuri nego
ciabile și avantajoase au
tomacara AMT-125 — 12 
tone. Informații, telefon 
22195, str. Depozitelor nr. 
10. (1392)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 3—4 camere mobilat 
sau semimobilut in Deva. 
Informații Deva, telefon 
24554 (1631)

PIERDERI
• PIERDUT autorizația

nr. 4289/1991, eliberată de 
Prefectura Județului Hu
nedoara pentru activitatea 
de comerț, pe numele 
Grancca Petru. O declar 
nulă. (1610)

• PIERDUT 'foaie dc
parcurs scria 468308, elibe
rată dc F.R.E. Deva, pe 
numele Silion Marius. O 
declar nulă. (1621)

COMEMORĂRI
• UN ultim omagiu Ia 

împlinirea a 6 săptămini 
de la decesul celui care a 
fost

IO AN LOG A
Îi vom păstra o veșnica 

amintire. Comemorarea a- 
rc loc duminică, 15 martie, 
la biserica ortodoxă din 
str. A. lancu. Familia Bog
dan Dumitru. (1595)

• CU adîncă durere fiul 
Marius, nora Luminiță și 
nepoțica Adina Oara anun
ță că astăzi sc împlinesc 
2 ani de cînd a trecut în 
neființă buna noastră ma
mă, soacră și bunicii

CLARA MI ORI: \ 
căsătorită Andreev. Veșni
că pomenirea ta. Nu te vom 
uita niciodată. (1633)

• ÎNLĂCRIMATE gin- 
duri și pioasă reculegere 
la împlinirea a 2 ani de la 
trecerea in veșnicie a dra 
gei noastre

OLARI ANDREEV
Dumnezeu să te odilincas 
că în pace 1 Fiul Sorin, no
ra Luminița, nepotul Raz 
van și cuscra Minodora.

(1697)
• IRIST.A i neuitată 

este ziua de I .’> martie cînd 
sc împlinesc 2 ani de la
crimi și dor nesțins de 
cînd nc-a părăsit pentru 
totdeauna scumpa și dra
ga noastrji mama

(I.ARA AM1RHA
(născuta Media.c) Men-u 
iți vom • împrospăta mor- 
mintul cu lacrimi 'i flori 
Copiii Siinona, Daniela, 
Miliacla, Ovidill, Florin, 
Cosmina, Codruț și nepoa
ta Diana. Vel rămine veșnici 
vie in silfidele și inimile 
noastre. 1 lc-i țarina ușoa
ră .șl memoria binccuvîn- 
tala. (1697)

• IN frumoasa zi de pri
măvară, lj martie l"no,

• ViND rulotă pregătită
și autorizată pentru co
merț. fabricație germană. 
Deva, telefon 24765, după 
ora 16. (1599)

• VÎND Fiat Ritmo 1979,
5 viteze, stare foarte bună, 
450 000 lei. Informații Si
biu, 924/24416. (1609)

• ViND Dacia 1 310, Că- 
lan, telefon 31245.

(1610)
• VÎND Dacia 1 300, mo

tor nou, caroserie schim
bată, an fabricație 1979. 
Deva, telefon 17868.

(1611)
• CUMPĂR mobilă ve

che stil. Deva, telefon 
16478. (1613)

• VÎND remorcă auto, 
5 tone. Deva, telefon 23039.

(1615)
• VÎND televizor color,

marca Audioton, în garan
ție, preț convenabil. De
va, telefon 17856. (1617)

• VIND 4 bucăți rulete
geamuri, 1,44 x 1,20 m cu 
tobă. Simeria, telefon 
60084. (1626)

• VÎND apartament 2
camere, ultracentral, în 
valută. Deva, telefon 16479, 
după ora 16. (1620)

• CUMPĂR valută, între
orele 9—13. Deva, tele
fon 12541 (1628)

• VÎND dormitor „Sar- 
mis" nou, ambalat. Relații 
Deva, str. Al. C'rișului, bl. 
48, sc. 2, et. 3, ap. 35.

(1632)
• VIND video player

sigilat, 70 000 lei. Deva 
telefon 21861 (1639)

• VÎND mobilă dormitor 
„Regens", stare perfectă. 
Bîrcea Mică, nr. 18 (1636)

• VÎND ladă frigorifică, 
instalație gaz auto și calo
rifer electric, noi, import 
Hunedoara, telefon 24493.

(443)
• VÎND casă în Brîznic,

nr. 83. Informații llia, te
lefon 112, între orele 18— 
19. (1691)

• ÎN data de 25 martie
1992, la ora 10, va avea 
loc in satul Ocolișul Marc’ 
licitație publică pentru 
următoarele : 3 grajduri
bovine, un saivan. Lista 
cu prețuri sc află la ma
gazinul sătesc. La aceeași 
dată, la ora 13, licitație în 
satul Ruși pentru un grajd 
bovine, cîntar. Lista cu 
prețuri sc află la sediul 
fostului C \.P. Ruși.

(1694)

OFERTE DE SERVICII
• SOCIETATEA Corner

cială „EURO-TOURS- De
va, str. M. Eminescu, nr. 
21, execută transporturi dc 
marfă și persoane în țară 
și străinătate. (1570)
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IJXNCA AGRICOLĂ — S. A..
SUCURSALA JUDEȚEAN V 

HUNEDOĂRA — DEVA
AGROBANK
OFERĂ:

pentru toți investitorii romani 
servicii financiare de înalt nivel 
țredite in lei și in valută, cu 
joase ; 
șansa de a fi posesorul unui cont
puteți efectua plăți in toate colțurile țării ; 
posibilitatea de a utiliza cecuri de virament 
tru plățile pe care doriți să le efectuați ; 
posibilitatea de a vă păstra economiile dvs in lei ] 
și in valută, in conturi purtătoare de dobinzi 
(la depunerile in lei la vedere se asigură 18 la 
sută, iar la cele în termen 26 la sută); 
posibilitatea de a deveni acționari la bancă, prin 
cumpărarea de acțiuni (o acțiune 5 000 lei), pen
tru care se asigură o serie de facilități și divi
dende avantajoase) ;
operațiuni de plăți comerciale și necomercialc in 
orice parte a lumii, în valută liber convertibilă; 
consultanță de specialitate gratuită in domeniul 
financiar-bancar ;
secretul operațiunilor ; 
Pentru a beneficia de aceste servicii, sinteți in

vitați a vă adresa la :
• IR\n AGRICOLA SA. SUCURSALA JUDE

ȚEAN A HUNEDOARA—DEA A, bdul Oecebai, bloc 
B, telefoane 13596, 16265 ;

• BINt A AGRICOI Â S. A. FILIAL A HAȚEG, str. 
Bisericilor, nr. 2, telefoane 70192, 73170 ;

• BANCA iGRK Ol.A S. .A. FILIALA OR.ÂȘTIE, 
sir. N. Hălc-escu, nr. 1, telefoane 11598, 12865 ;

• B ANCA AGRICOLA S..A. FILIAL A CA LAN, str. 
Independentei, telefoane 31063, 31076 ; 
AGENȚIA ILIA, str. 22 Decembrie, nr. 57 :
•REPREZENTANȚELOR din teritoriu care func

ționează »n comunele : Pui, Baril Mare, Sarmizegetusa. 
Șoimuș, ’ eliuc, Ghelari, Boșorod, Bretea Română, 
Ib riu, Geoagiu. Romos, ifflia de Criș, Vața, Dobra 
și Zam. după programele afișate la sediul primăriilor.

IMPORTINT:
Inci'Ptnd cu data de 9 martie 1992 se asigură 

preluarea numerarului prin casieriile de seară, cu 
program de la orele 19—20, pe bază de convenții 
pentru toți agenții economici care au sau iși deschid 
contul la sucursală și filialele noastre. (280)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
GARANT SRL — DEVA 

str. A. Șaguna, nr. 1, telefon 95601592 
Execută următoarele lucrări :

proiectare design în orice domeniu ; 
proiectare construcții civile și industriale, lă- 
cașe cultură;
proiectare pentru amenajări și decorațiuni 
interioare ;
proiectare firme, reclame luminoase ; 
execută mobilierul și decorațiunilc pi litru 
amenajarea de spații comerciale industriale, 
școlare ;
execută firme 
execută confecții metalice 

cu 9 martie 1992,fncepind
puteți găsi toate titlurile editurii 

Apclînd la noi, aveți asigurat 
rea, calitatea, promptitudinea.

VA AȘTEPTAM I

și reclame luminoase ; 
de orice tip. 

la sediul nostru 
IlUMANITAS. 
hunul gust, culoa-

PRODIMPKX—COM S.R.L. DEVA 
str. Libertății, bloc L 1, parter,

OFERĂ SPRE VÎNZARE :
al-mese si scaune din plastic (culoare

1,5) _ ITALIA ;
ilrujbe, bormasîni BD-202 — GERMA
NIA ;
combine frigorifice 280 1 ;
țigări ROYALE;
gumă de mestecat, bomboane 100 gr, 
ciocolată 100 gr — LING ARIA 
televizoare color ,,I»EKO“,
56 cm ;
pantofi (piele) pentru femei 
frigidere, congelatoare 

Informații telefax 956—12115 
doara, telefon 957/15213.

<li igonala

si iliifie-
(257)

ȘCO ALA DE ȘOFERI AM VI ORI 
COMO TIMIȘOARA — I II IAI \ DEVA
Anunță 

martir—aprilie 1992,
in vederea obținerii
II.

Sediul din Deva

ANIVERSĂRI
• \ IOR1CA urează pă

rinților Bățălan Vibrel și 
Angela, din Băcia, surorii 
Marioara, soțului Cornel, 
cumnatului Nicu „La inulți 
ani !", multă sănătate și 
fericire. (1635)

• CU ocazia aniversării 
zilei de naștere, fratele Ti- 
nel urează surorii Dorina 
Orlea sănătate și tradițio
nalul „La mulți ani 1".

(1295)

VÎNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• IN ziua de 31 ia
nuarie 1992 destinul 
necruțător a smuls 
dintre noi pe cea mai 
dragă și scumpă ma
ma și soție la numai 
41 ani

• „DOR COMIM- 
PEX" S.R.L. Hune
doara, str. Brâncuși, 
nr. 6/A, telefon 15213, 
vinde en gros și cu 
amănuntul țigări, dul
ciuri, televizoare co
lor, produse electroni
ce din import. (407)
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inceperea inscrierilor pentru seriile 
la probele de teorie și practică 
permisului de conducere, categ.

— str. M.'ir.'ițti, complex, parter, 
telefon Zfill."., orele 9—15; telefon 21837, orele 18—21. 

Mediul din Brad — l asa de ( tiltură, telefon 5161 I. 
(1398)

S i AȚKJNE/X DE CERCETXRE
Ș{ PRODUCȚIE POMICOLĂ — GEO MJIJ

Vinile prin licitație, in 25 martie 1992, 
caro-< riv AHO 214, preț <le strigare 85 00(1 lei.

(287)
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• FIRMA „SANTA"
vinde autotuiisme Dacia 
I 300 din import, stare 
bună, vizibile in Deva, str. 
Braniște, nr. 7, lingă sta
dion „Cetate", incepind cu 
data de 11 martie 1992, 
orele 9—18. (1586)

• PRIMARIA Lunca
Cernii vinde la licitație pu
blică in data de 6 apri
lie 1992 2 mașini de cu
sut. Informații la sediul 
Primăriei. , (1549)

• CASA de Ajutor Re
ciproc a Pensionarilor De
va vinde cu prețuri re
duse sicrie și alte artico
le pentru pompe funebre, 
în Deva, str. Toamnei, nr. 
15, telefon 11001 și str. 
Matei Corvin, nr. 15, te
lefon 11726. Centrul dc 
vinzare a acestor articole 
existent in Deva, str. Cri- 
șan, nr. 3, l-am desfiin
țat. Consiliul. (1569)

• ViND Dacia 1 300, ușor
tamponată. Deva, telefon 
13319, după ora 21. (1547)

• VÎND tractor U 445,
cu toate utilajele necesare 
pentru agricultură. Infor
mații Bără.știi Hațegului, 
nr. 110. (1545)

• ViND cărămidă. De
va, str E. Văcărcscu, nr. 
12, telefon 15228.

(1551)
• VIND Dacia 1 310, 

preț convenabil. Hunedoa
ra, telefon 957/13083.

(1366)
• ViND teren construc

ție, Sintuhalm, nr. 122 A, 
ofer teren asociere pen
tru activitate industrială, 
vînd vidcorccordcr nou. 
Deva, telefon 15124.

(1318)
• ViND apartament trei

camere, garaj, boxă, str. 
1 Decembrie, bl. CI, ssc. 
A, et. 1, ap. 3, Simeria, te
lefon 60778. (1388)

• ViND combină moni
tor video, casetofon deck 
Fisher, stație Sharph, De
va, telefon 29137.

(1601)
• VIND casă, grădină,

Simeria, str. Biscaria, 27. 
Informații sîmbătă la te
lefon 60723, în restul săp- 
tămînii, Deva, 18165, după 
ora 16. (1605)

• EXECUT lucrări agri
cole, vînd fin. Telefon 
26218, Deva, (1606)

• VIND butelie aragaz 
Deva, telefon 16236.

(1607)
• ViND valută. Deva, 

telefon 27179, intre orele 
20—22. (1608)

• VIND casă, grădină
ru pomi, Călim — Valea 
Stngiorgili. Telefon 1536.>. 
Deva. (1621)

• VÎND furgonctă diesel
D.A1*  400, 3,5 tone, an fa
bricație 1988, preferabil 
in valută. Deva, telefon 
2'188. (1518)

• CUMPĂR garsoniera 
•au apartament 2-3 came
re, zonă centrală. Deva, 
telefon 10282, după ora 19

(1591)

• „S 1 M B O L“ 
Group — orchestra 
ideală pentru nunți, 
botezuri și alte ocazii 
festive. Informații O- 
răștic, 956/42795. (1546)

• C.AUT femele pentru 
îngrijit copil 1 an. Deva, 
telefon 11673, după ora 18.

(161G)
• CAUT cioban pentru 

îngrijit oi in etamina Zam, 
nr. 35. Informații Zam, la 
familia Drăghici Pompiliu 
sau Deva, telefon 12104.

(1619)
• ECO TOURS DEVA

organizează excursie în 
Polonia în 22 martie lr'9° 
și transport dc persoane în 
Germania, siiplaminal. Te
lefon 15790. (1690)

DIVERSE
• BĂRBAT, 55 ani, do

resc cunoștință pentru că 
sătoric cu femeie fără o- 
bligații, in virstâ dc 50— 
55 ani. Hunedoara, Oficiul 
Poștal 1, CP. 4. (112)

• CU autorizația nr. 1655 
din 15 august 1990 elibe
rata dc Prefectura Județu
lui Hunedoara a luat fiin
ță Asociația Familială 
-Ivan", cu sediul in Hu
nedoara, sir. Cliizid 33, ti
vind ca obiect de activi
tate carmangerie. (Ill)

M ARIO AR \ HORDE A 
din Vețel. Ochii tai 
lucesc ca două stele/ 
Le văd luminile și 
azi/ Lacrimi mari .și 
pline de durere/ Dc 
6 săptămini ne curg 
mamă pe obraz.

Adam soț, Petre, 
Marius, Cosrnin fii te 
pling mereu. (1590)

o ELEVII claselor 
II — IV de la .Școala 
Generală Vețel, îm
preună cu doamna în
vățătoare Vasiti Doina 
sint alături de cleiul 
Ilordea Cosrnin Ia I 
trista comemorare a i 
șase săptămini de 
cînd mămica lui dra 
gă. cea care a fost
M ARIO AR A HORDE A 
a plecat prea timpii 
rin in trista eternita
te. Odilinească-se in 
pace! (l.’>83)

• ADUCEM florile 
durerii la mormintul 
fiului nostru

ALIN NKOARA 
comcinorind 1 an de 
la stingerea sa din 
viață. Dormi în pace 
dragul nostru copil. 
Comemorarea, dumini
că, 15 martie 1992, o- 
ra 12,30, la cimitirul 
Be ian. Deva. (15811)

DECESE

• DIN partea Sin
dicatului Liber F.K 
Mintia aducem lin ul
tim omagiu celui care 
a fost

DEZ IDEII IU 
GERGEIA 

și pe această cale 
transmitem familiei
îndoliate sincere con
doleanțe. (163;)

• AI.BU Emil, cu 
admcă durere in su
flet, anunță încetarea 
din viață a tatălui sau 

ing. IO AN ALIIII 
îi voi păstra veșnică 
amintirea, lnmorm iri
tarea va ,'iic:i loc sim 
bat I I martie, or.i 13, 
la cimitirul ortodox 
din sțr M. Einincscu

(1029)

• TN ultim ■ i | i 's 
omagiu celui care i 
fost

ing. IO \N Al Bl 
din parte.. rilariați 
lor dc la E.M Coran- 
da Ci'i'tei, al (ârei in
giner ■, f a fost cu ani 
in urmă. ' (1638)

• SINCERE condo
leanțe familiei r. j un 
ultim omagiu celui ca
re a fost

ing. AI.IIL IO AN 
din partea finilor Fa
milia Trifa livrei șl 
I.Ctiția din Brad (697)


