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CORNEL POENARI

Ing. COSTEI. ALIC, 
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I la 5—6 milioa- 
fenomenul de 
simțitor — do-

• O rază de speranță. De la dl 
loan Rus Minăilă, director al ILPP 
Hunedoara — Deva am aflat că 
la finalul săptămînii curente și în
ceputul săptămînii viitoare,
bine de 200 tone vor fi puse la dis
poziția populației — cantitate afla
tă deja pe drum — rezolvîndu-se 
astfel pe moment o problemă deo
sebit de „arzătoare".

majorarea im-

vada reprezeotînd-o imaginile din 
stațiile PECO, la care se adaugă ,și 
unele de na'ură subiectivă.

Proiect de hotărîre privind exercitarea 
funcției de membru. în Delegația permanentă a 
Consiliului Județean Hunedoara,

getului
3. 

pozitelor și taxelor locale ;
4.

părării unui teren proprietate particulară ;
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Aprovizionarea cu benzină a de
venit în ultima perioadă, în jude
țul nostru . ca de altfel în mai mul
te județe, o problemă din 
mai dificila, dovadă fiind 
mense formate în stațiile 
alături de zilele întregi 
de cetățeni.

• Necesar și realitate.
re mai atentă între cerere și ofer
tă, luînd în discuție necesarul ju
dețului de 15 664 tone de benzină, 
comandat de I.L.P.P. Hunedoara — 
Deva, prin planul de transport pen
tru perioada 1.08.92—15.10.92, și 
cantitatea de 4399 tone benzină re
partizată .și vîndută, trădează vizi
bil o notă discordantă în defavoa
rea celei din urmă.

Cauzele, în principal, sînt de na
tură obiectivă, urmare a reducerii 
producției de țiței 
ne tone pe an — 
criză adincindu-se

• Hotăriri cu caracter facultativ. 
Dincolo de cauzele obiective, evi
dente. hotărirea conducerii județului 
Hunedoara de a se limita vânzări
le de benzină la un plin de rezer
vor rămîne pentru unii lucrători 
din stațiile PECO facultativă, fapt, 
de altfel, semnalat într unul din 
numerele ziarului nostru din luna 
septembrie a.c., cînd în ștația 
PECO — Sîntuhalrh s-au vândut, la 
2 cetățeni din județul Timiș, aproa
pe 1000 litri de benzină.

Tot gura lumii spune că o canistră 
de benzină se vinde în apropierea 
stațiilor PECO, de către traficanții 
de benzină — în mod deosebit în 
Deva — eu 7000 lei, benzenul cu 
5—6000 lei (combustibil sustras din 
întreprinderi) iar dacă se merge pe 
filieră în "'exterior, benzina se vin
de cu 3 mărci sau 2 dolari litrul, în 
timp ce majoritatea oamenilor aș
teaptă disperați zile de-a rîndul 
pentru onorarea unui bon.

în temeiul art. 61, alin. 3, din Legea nr. 69/1991, 
privind administrația publică locală, se convoacă 
Consiliul Județean Hunedoara, în ședință ordinară, 
la sediul acestuia, pentru data de 28 octombrie 
1992, ora 10, cu următoarea ordine de zi :

Alegerea unui vicepreședinte ;
Proiect de hotărîre privind 
județului pe anul 1992 ;
Proiect de hotărîre privind

• „Aurul negru” rămîne o aface
re rentabilă. Se vorbește din ce în ce 
mai mult că traficul cu benzină rămî
ne o afacere rentabilă pentru libe
rii profesioniști și pentru unii pen
sionari, dovadă fithd „abonamente
le zilniee” la stațiile PECO.. De ce?
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SĂ-I PROTEJĂM 
PE CONSUMATORI!

Prin amabilitatea dlui 
dr. Mihail Rudeanu, di
rector al Oficiului Jude
țean Hunedoara pentru 
Protecția Consumatorilor, 
sîntem în măsură săi in
formăm pe cititorii zia
rului nostru despre unele 
acțiuni întreprinse în 
scopul aplicării Ordonan
ței nr, 21/1992, care pri
vește asigurarea unei rea
le protecții a consumatori
lor prin interzicerea co
mercializării unor produse 
ce nu întrunesc normele 
de calitate stabilite. După 
intrarea în vigoare a ordo
nanței amintite, în urma 
inspecțiilor efectuate la u- 
nele firme comerciale și 
în vama Simeria, s au 
constatat o serie de aba
teri de la parametrii cali
tativi ai produselor oferi
te spre comercializare (a • 
cestea nefiind certificate, 
provenind din import fără 
a poseda documente de i- 
dentificare traduse în lim
ba română). Iată ce sa 
desprins cu acest prilej.

Firma S. C. „Vitam- 
fruct’’ Deva oferea la vîn- 
zare produse lactate ieși
te din termenul de garan
ție. Ca urmare, s-a in
terzis comercializarea a- 
cestora, iar gestionara Ge

ta Trlfa a fost amendată 
cu suma de 20000 lei.

Un alt caz de încălcare 
â ordonanței a fost întîl- 
nit la firmți „Sarmitex" 
Deva, care a livrat pe pia
ță produse fără documen
te de atestare a calității, 
fără instrucțiuni de folo
sire, cu elemente de pu
blicitate false, cu defecte 
calitative și fără etichete 
de informare minimă a 
consumatorilor. Pentru a- 
semenea abateri, firma 
respectivă a fost amen
dată contravențional cu 
suma de 100 000 lei. De 
asemenea, alți 1G tomer- 
cianți au primit avertis
ment pentru nerespectarea 
regulilor privând protecția 
consumatorilor.

Inspecția efectuată la 
S.C. „Haber” S.A. Hațeg 
a relevat faptul că firma 
a importat din Australia, 
în baza contractului în
cheiat cu firma C. K. 
STRÂNGE ASSOCIATES 
AUSTRALIA, la data de 
30. IX. 1991, 967 butoaie
pentru îmbuteliat și trans
port bere, în valoare de 
9 670 mii lei? în urma 
controlului' s-a constatat

NICOLAE TIRCOB

COMUNICAT
ÎN LEGĂTURĂ CU APLICAREA ORDINULUI NR. 75/1992 

AL PREFECTURII JUDEȚULUI HUNEDOARA PRIVIND 
APROVIZIONAREA CU CARBURANȚI A POPULAȚIEI 
DEȚINĂTOARE DE MIJLOACE AUTO DE TRANSPORT 

SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
Avind în vedere greutățile în aprovi

zionarea cu benzină și motorină, distri
buirea Ia stațiile PECO din județul Hu
nedoara se va face în următoarea ordine 
de prioritate :

a) în localitatea Deva, la stația „Ce
tate" se vor onora tichetcle de benzină 
cu cantitate fixă și preț plafonat pentru 
luna în curs și restanța ;

b) în localitatea Deva, stația PECO 
Sintuhahn se vor onora BCF-urile și sc 
va efectua vînzarea la preț liberalizat a 
carburanților în limita cantităților dis
ponibile și nu mai mult de 20 litri la o 
vînzare pe zi.

în localitățile cu o singură stație 
PECO se vor livra cu prioritate carburan
ții pentru BCF, tichete de benzină cu can
titate fixă și preț plafonat pentru luna 
în curs și restanță și în limita cantități

lor disponibile. După onorarea obligații
lor sc vor face vînzări la preț liberalizat 
în cantitate de 20 litri la o vînzarc/zi.

Conducerea Societății PECO S.A. De
va va repartiza pe stații PECO canti
tatea de carburanți în mod echilibrat și 
proporțional cu necesarul și cerințele a- 
cestora, în funcție de cota asigurată și 
sarcinile de livrare stabilite.

Organele de Poliție vor asigura res
pectarea și menținerea ordinii la stații
le PECO în sensul celor de mai sus.

Taximctriștii particulari din inuni-, 
cipiul Deva - sînt rugați să se constituie 
în societate comercială pentru a benefi
cia de cotele de carburanți necesare în 
conformitate cu regulamentele legale în 
vigoare.

Prefect
X Ing. GHEORGHE IVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

făcut casă cu altul...

■ I-am făcut degeaba curte... Ea a
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• Caleidoscop
duminical

• Săptămina 
la 
Televiziune

• PRIETENIE. Ca urmare a 
înființării, acum doi ani, a Aso
ciației Familia Emigranților Bel- 
lunezi „Jiu — Piave" (președin
te dna ing. Daniela Blendea) 
s-au stabilit relații de strînsă 
prietenie între municipiul Pe
troșani și provincia Belluno din 
Italia. Ca urmare, în aceste zile, 
în Valea Jiului se află în vizită 
o delegație a acestei asociații din 
Italia. (S. C.).

• DE CE JIGNIȚI, DOAM
NA ? Miercuri, 14 octombrie a.c., 
ora 16,31. Am dat „ora exac

tă’’ pentru a nu se crea dubii. 
La unitatea de legume și fruc
te din piața Devei stăm la coa
dă la mere. Cu 72 lei kilogra
mul. Ce să-j faci, ăsta-1 pre
țul ! „Dar nu ne puneți mere 
stricate, doamnă. Doar sînt cu 
72 de lei" — îndrăznim noî. 
„Nu vă place, nu mă intere
sează" — vine răspunsul vînză- 
toarei. „De ce ne jigniți, doam
nă" — întreabă o altă cumpă
rătoare. Vînzătoarea s-a întors 
cu spatele. „Curată batjocură" — 
a zis o altă gospodină. Se zice 
că unitatea este condusă de 
dna Ardeleanu. (GH. î. N.).

• SE PREFIGUREAZĂ UN 
NOU PUNCT TURISTIC. Re
cent s-a definitivat schița de

sistematizare a Văii Nandru 
lui, mult căutată de cetățenii 
Devei și Hunedoarei, amatori de 
a petrece timpul liber într-un 
cadru deosebit de pitoresc și 
reconfortant. în locul numit 
Valea Roatei se va amenaja un 
restaurant și se vor njonta că
suțe. în curînd, Consiliul Local 
Pestișu Mic va organiza licita
ție pentru achiziționarea terenu
lui și amenajarea viitorului 
punct turistic. (TR. B.).

• AVEM, NU AVEM.. Cu
minți șî răbdători așteptăm o 
prăjitură la unitatea Pati-Bar 
„Cetate" din Deva. „Imediat” 
— vine... promisiunea vinzătoa- 
rei. „Imediat-ul”' dumneaei a 
fost de 31 de minute. Cînd a 
venit răspunsul a fost că „nu

mai avem prăjituri din ălea...”. 
Uitase și ce i se comandase... 
Așa comerț mai da, am zis noi, 
și ne-am dus să căutăm o pră
jitură. Că la alte unități, de bine 
de rău, se mai găsește... și ceva 
omenie. (GH.I.N,).

• INVITAȚIE PENTRU ÎN
TREPRINZĂTORI. în satul Al- 
mașu Sec. comuna Cîrjiți, s-a 
terminat constrficția clădirii vii
toarei fierării de care localitatea 
are foarte mare nevoie. Din 
păcate, consiliul local n-are bani 
s-o definitiveze și s-o înzestre
ze. Poate are acest curaj — 
și posibilități, evident — un par
ticulari Sîntem siguri că un în
treprinzător și-ar recupera banii 
cheltuiți în scurt timp. (TR. B.).

■ ITALIA BLOCHEA
ZĂ PROIECTUL E.F.A, 
Italia speră ca proiectul 
de creare" a Aviației Mili
tare Europene (E.F.A.) să 
supraviețuiască. în ciuda 
suspendării dezvoltării a- 
cestuia, au declarat surse 
ale Ministerului Apărării, 
citate de Reuter. Minis
trul italian al apărării, Sal
vo Ando, a dat publicității 
textul unei scrisori în care 
ordona blocarea tuturor 
contractelor care vizau 
programul E.F.A. și prin 
care chema la o diminua
re a cheltuielilor aproba
te anterior.

■ TENDINȚĂ PERICU- 
I.OASĂ SPRE O HIPER- 
INFLAȚIE. O știre a a- 
genției Reuter informează 
că, potrivit declarațiilor lui 
Jeffry Sachs, profesor la 
Harvard și consilier con
sultant al guvernului rus 
în probleme financiare. Ru
sia se îndreaptă spre o 
hiperinflație, ca urmare a 
faptului că emisiunea mo
netară s-a dublat îiî ulti
mele trei luni, ceea ce con
stituie o cale sigură spre 
dezastru economic.

■ MAGIE NEAGRĂ ÎN- 
ȚR-UN CIMITIR DIN HA
RARE. O mulțime for
mată din aproximativ 5000 
de persoane a încercat să 
linșeze un bărbat și două 
femei găsiți goi într-Un 
cimitir din Harare, bănu
ind că cei trei practicau 
magia neagră. Poliția zim- 
baweană a dispersat mul
țimea cu gaze lacrimogene. 
Martorii au declarat că 
persoanele din cimitir ex- 
humaseră un mormînt și 
mîncau ceea ce păreau a 
fi rămășițe omenești, in
formează Reuter.

. ■ „SPINTECĂTORUL
din ROSTOV ". După cum 
am mai anunțat, Curtea 
Populară din Rostov pe 
Don a anunțat ieri sen
tința pentru ucigașul în 
seric Andrei Chikatillo, 
care în timp de 12 ani a 
comis 52 de oribile crime 
sexuale și canibalice .Spec
tatorii au întîinpinat de
cizia la condamnare la 
moarte prin împușcare, cu 
o furtună de aplauze, însă 
rudele au avut o explozie 
de furie. „Voi nu i-ați dat 
nimic ! Lăsați-ni-I nouă pe 
acest criminal!” — a stri
gat o femeie, încercînd să 
rupă cordoanele ce o des
părțeau de Chikatillo. 
„Spintecătorul din Rostov" 
a ascultat sentința mușcînd 
din grafiile cuștii în care a 
fost ținut în timpul audie
rilor, informează Reuter.
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Cu cîtva timp în ur
mă, la nivel de județ, a 
fost semnat contractul co
lectiv de muncă între îm
puterniciți ai Inspectora
tului Școlar Județean și 
ai celor două sindicate e- 
xistente — Sindicatul „Fo
rum" din Petroșani și Sin
dicatul învățămîntului Pre- 
universitar din județul Hu
nedoara, aparțînînd a două 
federații sindicale diferite, 
ne-a informat dl Florin 
Illeș, inspector general adj. 
al Inspectoratului Școlar 
Județean. Pentru a eviden
ția colaborarea reală ce a 
.existat în timpul negocie
rilor, menționez că s-a în
cheiat un singur contract 
colectiv de muncă cu am
bele sindicate, care respectă 
drepturile garantate de 
Constituția țării, de Legea 
nr. 13/1991, de cele două 
contracte Ia njvel de ra
mură ale federațiilor sin
dicale de care aparțin sin
dicatele din învățămîntul 
hunedorean și contractul 
colectiv de muncă la nivel 
național.

Precizări legate de con
ținutul contractului colec
tiv de muncă am primit 
de la dna Elena -Stoica, 
consilier juridic al Inspec
toratului Școlar Județean. 
Mai întîi, ne-a declarat

dînsa, sînt de menționat 
cîteva clauze privitoare la 
încheierea, executarea, mo
dificarea, suspendarea și 
încetarea contractului in
dividual-de muncă; con
dițiile, normarea și pro-

fapt ce le redă demnita
tea ți responsabilitatea pro
fesiei, fără a mai abuza 
nimeni de persoana și mun
ca lor. Astfel, se prevede 
clar activitatea didactică 
de predare potrivit nor-

Protecția socială a cadrelor 
didactice, calitatea.

procesului de învățămînt — 
componente de teză 

ale contractului 
colectiv de muncă

tecția cadrelor didactice; 
calificarea, recalificarea, 
normarea și protecția so
cială ș.a.

Menționăm că, după zeci 
de ani se realizează pen
tru prima' dată o astfel de 
negociere privind drepturi
le oamenilor de la catedră,

mei școlare, pregătirea ma
terialului didactic, a mij
loacelor audio-vizuale. se 
accentuează in mod cu to
tul deosebit asupra calită
ții ce trebuie asigurată lec
ției, reflectată în pregăti-, 
rea elevilor. Calitatea mun
cii de predare la clasă se

oglindește și în protecția 
socială — în cazul apariției 
unor reduceri de posturi, 
pe lîngă criteriile cunos
cute (studii, grade, vechi
me) se adaugă calitatea a- 
sigurată actului predării a- 
preciată de consiliul de 
administrație. Sînt prote
jate în acest mod cadrele 
didactice tinere, cu pregă
tire corespunzătoare si 
competență profesională. Se 
asigură, în același timp, 
protecția socială a tinere
lor mame, a gravidelor, 
începînd cu luna a patra 
ș.a.

Așadar, contractul co
lectiv de muncă a căutat 
și a reușit să stipuleze dar 
primatul calității actului de 
învățămînt, puriînd capăt 
unei situații de provizorat 
existente în învățămînt, în 
perioada ce s-a scurs de 
la Revoluție încoace. E 
nevoie de disciplină, de 
pregătire temeinică, per
manentă, de perfecționare, 
de colaborare cu familia 
copilului pentru ca pre
gătirea acestuia să fie I- 
reproșabilă. Toate aceste» 
se vor oglindi în statutul 
cadrului didactic, om a- 
preciat și respectat în so
cietate, pe măsura impor
tantei muneii sale.

MINEL RODEA

Să-i protejăm
(Urmare din pag. I)

că butoaiele aprovizionate 
nu ău fost însoțite de do
cumente din care să re
zulte agrearea pentru u- 
tilizarea în industria pro
duselor alimentare, certifi
cat de calitate și termen 
de garanție, care să a- 
teste parametrii care ca
racterizează produsul. Ca 
urmare, s-a interzis utili
zarea butoaielor pînă la 
obținerea de către S.C. 
„Haber” S.A. Hațeg a do
cumentelor pentru identi
ficarea butoaielor și utili
zarea lor în industria pro
duselor alimentare.

Mai consemnăm și fap
tul că S.C. „Prodeonserv” 
SRL Deva a primit din' 
import (Grecia) 18000 1 u-

pe consumatori! i 
lei din floarea soarelui, în I 
valoare de 7 668 mii lei. | 
Controlul efectuat a rele- y 
vat că certificatul de ca- i 
litate este emis în limba ii 
greacă și nu a fost tra
dus în limba română, la I 
fel și datele menționate I
pe etichetă, fapt ce con
travine art. 20 din Ordo
nanța nr. 21/21. VIH. 1892. 
Drept urmare, uleiul din 
floarea soarelui a fost in
terzis la comercializare 
pînă Ia obținerea datelor 
de informare și calitate în 
limba română.

Iată doar cîteva aspecte ]
care se impun atenției j
producătorilor, comercian- 
ților și consumatorilor, ast- 1
fel îneît abateri de natura i
celor semnalate să fie 
evțtate în viitor. ]

ț REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 1 
j COMUNALA ȘI LOCATIVÂ t
j SIMBRIA I

f Anunță intenția de modificare a tarifelor ( 
fia serviciile prestate, în conformitate eu H.G.l 
ț nr. 412/1992. 1
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S.C. „BANC POST" s.ft. DEVA
— garant în afacerile d/s.

— Vă rugăm, die di
rector, să ne spuneți ce 
rațiuni au stat la baza 
înființării S.C. „BANC 
POST” S.A. Deva și cînd 
a pornit ea la drum ?

— liațiunile au fost 
mai multe. Am vrut să 
venim- în sprijinul unită
ților economice din ca
drul Min.sterului Tele
comunicațiilor și al sa- 
lariaților acestora, pri
vind atît economisirea 
propriilor valori financia
re. acordarea de credite 
pe termene scurt, mediu 
și lung, precum și deru
larea operațiunilor finan- 
ciar-bancare specifice, 
însă, fiind o bancă co
mercială, îi deservim în 
egală măsură pe toți a- 
genții economici și în
treprinzătorii particulari, 
pe toți cetățenii care 
vor să efectueze opera
țiuni prin unitatea noas
tră. Am pregătit ,cu gri
jă toate condițiile nece
sare și, la începutul lu
nii martie a.c.. am de 
marat activitatea.

— A fost greu, die 
director ?

— N-aș spune că a 
fost chiar greu. însă, ca 
la începutul oricărei ac
tivități, am avut unele

emoții. Le-am depășit 
totuși repede, cu bine, 
întrucît o bună parte din
tre angajați lucraseră 
anterior în instituții ban
care sau în alte activități 
financiar-contabile. In a- 
celași timp, am benefi
ciat de sprijinul consis
tent al Băncii noastre

Interviu cu dl. ing. 
MIRCEA DEAC, 

directorul
S.C. „BANC POST” 

S.A. Deva

Centrale, al celorlalte u- 
nități bancare din ju
deț. în prezent, efectuăm 
operațiuni ca oricare al
tă bancă comercială pre
cum și activități specifi
ce poștei și telecomuni
cațiilor. Ăș sublinia, cu 
plăcere, că a crescut 
continuu numărul agen- 
ților economici și al per
soanelor fizice care a- 
pelează la prestațiile in
stituției noastre.

— Ce stadiu prezintă 
„la zi” „BANC POST” 
Deva și cp perspective de 
dezvoltare are?

— Prin operativitatea

în relațiile cu clienții, 
prin creditele importan
te pe care le acordăm și 
prin dobînzile avanta
joase pe care le oferim, 
activitatea S.C. „BĂNC 
POST” S.A. Deva este, 
de la început, într-o di
namică permanentă. La 
această oră, reușim să 
obținem beneficii care 
ne permit dezvoltarea, 
modernizarea și informa
tizarea întregii noastre 
activități. Pînă la sfîrși- 
tul lunii în curs, ori. cel 
mai tîrziu pînă la 15 no
iembrie 1992, vom des-' 
chide filiale în Hune
doara și în Petroșani, iar 
pînă la sfîrșitul anu
lui vor ființa asemenea 
unități și la Orăștie și la 
Brad. în continuare, cu 
același sprijin substan
țial al Băncii Națunaie 
și prin aceeași bună con
lucrare cu celelalte bănci 
din județ, printr-o legă
tură corectă șî coope
rantă eu beneficiarii,pres
tațiilor noastre, ne vom 
strădui să desfășurăm o 
activitate mai dinamică 
pe întreg fluxul opera
țiunilor bancare pe care 
le efectuăm, în benefi
ciul concret al tuturor 
clienților noștri.

Iw I 
i:
!'i
wI
wIbI
I
*1
i-
I*I*I-
# r g g g a^ag t w g g g a^ga a

■ *I
Banii dvs devin cu fiecare an mal mulții 

dacă B păstrați la S.C. „BANC POST” S.A. De-! 
va. Dobînzile plătite sînt deosebit de avantajoa-1 
se. Ele sînt diferențiate, funcție de disponibi- * 
litâțile înscrise. |

%
PENTRU AGENȚII ECONOMICI {

— La disponibilitățile Ia vedere în. cont curent,, 
dobînda acordată de bancă este de 30 Ia sută pe an ; | 

— La disponibilitățile pe termen, dobînzile a- J 
cordate de Bancă sînt:

DEPUNERI, ECONOMII, DOBÎNZI

• trei luni
• șase luni
• peste un an

aI<— 40' la sută pe an ;
— 45 la sută pe an ;,
— 50 la sută pe an. j

PENTRU POPULAȚIE *
Disponibilitățile în cont curent sau prin carnete^ 
economii, „BANC POST” Deva oferă următoarele " 

dobînzi :
de

Ia vedere
Ia, termen : 

trei luni 
șase luni 
pește un an

4
i

an ; j

*
— 50 la sută ge an: I
— 55 la sută pe an. J

I*«

Pd lingă operațiunile ) 
specific bancare, S. C. ( 
„BANC POST" S.A, De- / 
va mai oferă clienților 
săi ;

1. CARNETE DS CE
CURI CU SUMĂ FIXĂ 
ȘI DOBÎNDĂ: i

— în valoare nomina- , 
Iă de cîte 25 000 lei;

— cecuri în val ire
de cîte 1000, 2000 și 5000 
lei; «

Aceste documente pot 
fi utilizate atît ca in
strumente de economi
sire, cit și ca mijloace 
de plată de către agen
ții economici sau cetă-

1
1

1

2
2

2

2
2
2

1

30

40

la

la

sută pe

sută pe an ;

1
1

1
1

Cecurile „BANC POST” cu sumă fixă și dobîndă 
- 20 la sută pe an.

g
țenii individuali care 
le posedă.

NU
UITAȚI

Puteți apela cu încredere la serviciile 
$. C. „BANC POST" $. A. Deva, direct ia 

t sediul societății din Deva, bdul Decebal, 
| bloc P — mezanin sau la telefoanele : 
• 611904 și 619591.

I® Economiile dvs pot fi depuse prin sub-1 
unitățile S.C. „BANC POST’ S.A. Deva și prinj

I oficiile poștale din județ, pe LIBRETE N0MI-| 
I NALE, LĂ VEDERE SAU PE TERMEN, pre-1 
Icum și pe CARNETE DE CECURI cu sumă" 
| fixă și dobîndă. ■ |
| • „BANC POST” DEVA asigură păstrarea |
| fondurilor dvs bănești în lei și valută.

I® Derulează operațiuni de ÎNCASĂRI Șlj 
PLĂȚI ÎN LEI ȘI Di VALUTĂ.

• Efectuează operațiuni de SCHIMB VA-1 
LUTAR.

• Acorda CREDITE CU DOBÎNZI
| SE.

REDU I

||

2. LIBRETE
LA VEDERE ' 

PE TERMEN ț 
LUNI, ȘASE ?

NALE, 
SAU 
(TREI 
LUNI, PESTE UN AN);

X „BANC POST” DE
VA PUNE LA DISPO
ZIȚIA CLIENȚILOR i 
SĂI, începînd eu data i 
de 1 noiembrie a.c., prin 
sucursala proprie, prin 1 
filialele din Hunedoa-1 
ra și Petroșani, pre
cum fi prin oficiile 
poștale respective, 
TOATE CATEGORIILE 
DE CECURI ȘI LIBRE
TE, urmtnd ca pînă la 
sfîrșitul anului, acestea 
să se pună In circulație 
și prin celelalte oficii 
poștale din județ.

1
1
1

1
1

1

1

2
2

2
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CAUIOO^COP BBWIMWM
REFLECȚIA ZILEI |
• „Trebuie să ne iu- I 

bim țara și libertățile | 
mai mult ca orice pe | 
lume". |

B. Bjornson |

DESPRE PATRIE ȘI 
PATRIOTISM

a „Nici un popor nu e 
atît de decăzut incit să nu 
merite să te Jertfești pen
tru el, dacă îi aparții”,

L. Blaga
• „Care om de onoare, 

chiar dacă ar suferi din 
pricina patriei lui, s-ar 
unii cu inamicii ei 7”

G. Boccaccio
• „Nu vom fi niciodată 

destul de recunoscători fa
ță de pămintul care ne-a 
dat viață’’.

C. Brâncuși
• „Poți smulge pe om 

din țara lui, dar nu .poți 
smulge țara din om”.

J. Dos Pasos
• „Iubesc acest popor 

bun, blind, omenesc, pe 
spatele căruia diplomații 
croiesc hărți ' și războaie, 
zugrăvesc împărății despre 
care lui nici prin gînd 
nu-i trece'*.

M. Eminescu
• „Un popor e ca un om. 

Cînd a dispărut nimic nu 
mai rămîne din el dacă 
n-a avut grijă să lase o 
urmă pe pietrele drumului”.

E. Faure

Selecție de ILIE LEAHU

UMOR
• — Draga mea, sînt si

gur “că te-ai supărat mult 
Cînd am venit azi-noapte 
cam afumat și cu o vînă- 
taie mare la ochi.

— Nu, nu m-am supărat. 
Dar sâ știi că vînătaia aia 
n-o aveai„.

• Un turist povestește 
că afiindu-se odată în Ca
lifornia a fost surprins de 
un cutremur.

— Trebuie sâ-ți fi fost 
tare frică.

— Așa șl așa Pămintul 
tremura insă mai tare ca 
mine.

• — Se poate fuma în 
compartiment ?

— Nu. Poți întreba și 
conductorul.

— Dar chiștoacele așțea 
de unde sînt ?

— De la cei care n-au 
întrebat...

• — Bietei meu soț, 
toată viața a fost el un 
norocos...

— Ce vrei să spui?
— Păi, în timp ce-i să

pau mormîntul. a țîșnit 
petrolul™

• Doi prieteni stau de 
vorbă :

— Cum se schimba vre
murile..,

— Adică ce vrei să zici?
— în antichitate, cînd 

te întorceai de pe cîmpul 
de bătălie, acasă te aștep
ta o petrecere. Acum, te 
întorci de la o petrecere 
și acasă te așteaptă băta- 
lfl«aa

• Dimineața, medicul se 
interesează dacă în timpul 
nopții în spital s-a în- 
tîmplat ceva deosebit So
ra medicală îi dă raportul:

—- Doar pacientul dum
neavoastră, despre care 
spuneați că simulează, a 
murit..
Culese și prelucrate de 

ILIE LEAHU
**************************

MAT ÎN 2 MUTĂRI

r
Controlul poziției:

Alb: Rb3, DfS. Ca7, Cb8

I îânMw |
I faTatvrziuivt J

Desen V. MIIlAlLESCU

Negru: Ra5, Cc7, Cc8
a »

Soluția problemei de sîm- 
băta trecută :

1. Dd4

2. Db4 mat

1. ...Cd5

2. Dc5 mat

1. ...Ca6

2. Cbc6 mat
•*•*•* • * •*•*•*• 
AUTUMNALA

ORIZONTAL: 1) Semne autumnale de 
răceară cu... noroc (sg.); 2 Plîrige cu eu
forie din ochii lăcrimoși ai toamnei — 
Bază autumnală de acumulare de ordin 
domnesc ; 3) A fi cuprins de fiorii toamnei 
—..Colorit predominant în paleta toam- 

" nei; 4) Strînse de mijloc la plecare ! —
' Pasager simbol pe un cer autumnal; 5)

împovărate de belșugul toamnei — Mod 
mai aparte de a aduna ; 6) Frescă albas
tră la un vernisaj în aer liber — Pira
midă autumnală a unui furgon agrar; 7) 
Ochi rece într-o situație de forță majo
ră — Terț într-o interpretare cu notă 

.personală — Dulce legănat pe aripile u- 
nui Pegas ; 8) Toamne, multe toamne — 
.Luată ța purtare pe la sfirșitul toamnei 
— Tot unu și unu culeși în sezonul au
tumnal 1 ; 9) Gem de fructe în plină toam
nă — Pescar păgubaș dintr-o poveste 
hibernală ; 10) Timp resimțit pe tîrziu de 

‘toamnă.
VERTICAL : 1) Context definitor pentru 

strînsul aguridei (pl.); 2) „Cămara” boa- 
-- belor toamna la cules — Victimă autum

nală pe margini. de torent; 3) Boboci... 
de toamnă — Mic amplificator de video- 
frecvență ; 4) Mărfuri de argint în... piața 
romană — Cunoscut îndeaproape a bun 
aromitor — Cădere obișnuită .din meri și 
peri!;.5) Unul care a căzut din nuc! — 
Capitol de cultură de sorginte rustică — 
Duc greul culesului autumnal; 6) Soi 
selecționat în urma culesului autumnal 
— Centru universal de vînzare-cumpărare ; 

» 7) Etalon pitoresc al hambarului aproape
gol — Banderolă sui-generis la livrarea 

__  cojoacelor ; 8) Velur: autumnale ale mă-

• *•*•*•*•*•*•*

noasei Terra , Substanță pură în aten
ția noastră !; 9) Plecat toamna în livadă 
—- Costumată arămiu în sezon autumnal ; 
10) String toamnă după toamnă — Vin la 
premieră în stagiunea autumnală.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI „TRUCAJE”, 
APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SIMBATA TRECUTA :

1) BUZUNĂRAȘE ; 2) ELEN — XEROX ;
3) TĂCUT — CALĂ; 4) ENE — ANE
MIC ; 5) ȘI — PLINA — T ; 6) U — A- 
REST — MI ; 7) GINERI — POT ; 8) 
UMIL — PRADĂ ; 9) RĂMAS — OTET ; 
10) IMATERIALE.

LUNI, 19 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități a 14,10 Calendarul 
zilei ■ 15,20 Avanpremiera săptămînii a
15.40 Copiii noștri — viitori muzicieni •
16,00 Cheia succesului a 16,30 Muzica 
pentru toți a 17,00 Actualități a 17,05 
Emisiunea in limba maghiară • 18,35 
Pro Patria • 19,30 Desene animate • 
2040 Actualități • 20,35 Sport • 20,45
...Această poartă a creștinătății • 21,20
Tezaur a 21,40 Ilorațiu. Documentar a 
22,00 Studioul economie • 22,25 Teatru 
TV. „Voluptatea despărțirii” de Jules Re
nard • 23,15 Actualități • 23,30 Con
fluențe.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.10 Recomandări 

din program • 16,1Ș Desene animate a
16.40 Tradiții a 1740 Veniți cu noi pe 
programul doi!— ’„Bolile" orașului • 
20,00 Armenii corale • 20,45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova • 2140 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service.

MARȚI, 20 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități a 1049 Calendarul zilei a 12,10 p- 
râ. de muzică a 13,00 Interferențe • 13,30 
Muzica pentru părinți • 14,00 Actualități
• 14,15 Avanpremieră TV • 14,25 Preu-’
niversitaria a 15,00 Teieșcoală • 15,30 
Conviețuiri-magazin • 16,30 Repere tran
silvane • 17,00 Actualități • 17,05 Salut, 
prieteni! a 18,00 Festivalul internațional 
de romanțe, canțonete Și șansoncte „Cri
zantema de aur” — Tîrgoviște, 1992 •
19,00 Studioul economic • 19,30 Desene 
animate • 2040 Actualități a 20,35 Sport
• 20,45 Telecinemateca. „Ciocîrliile pe
sîrmă” (Studiourile Barrandev, 1969) •
22,25 Cultura în lume • 22,55 Actualități
• 23,10 Viața spirituală.

PROGRAMUL II
. a 1640 Actualități • 16,10 Desene a-

nimate • 16,35 Studioul de literatură • 
17,35 Film serial. „Noii ași ai cerului al
bastru" a 18,30 Tribuna non-conformiști- 
lor • 18,50 Eurogol a 19,55 Muzica azi ,
• 20,25 De-ale pieței în economia Capita
lei • 20,45 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova a 21,30 TVE 
Internacional a 22,00 TV5 Europe a 22,35 
BBC World Service.

MIERCURI, 21 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I 

a 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități a 10,10 Calendarul zilei a 10,20 Film 
serial. „Marc și Sophie” a 11,20 TV5 Eu
rope a 1240 OrM de muzică, a 13,00 Vîr- 
sta a treia a 13,30 Ca un hrisov, ca o 
baladă... a 14,00 Actualități a 14,15 Ma
gazin agricol a 14,45 Avanpremieră TV 
a 14,55 Preuniversitaria a 15,30 Teieșcoa
lă a 16,00 15, 16, 17, 18 a 16,30 Microre
cital Ricky Nelson a 16,55 Actualități a 
17,00 Arte vizuale a 17,30 Studioul eco
nomic a 17,55 Fotbal : Dinamo — Olym- 
pique Marseille, în turul II al Cupei Cam
pionilor Europeni a 19,50 Fotbal: Aar
hus G.F. (Danemarca) — Steaua Bucu
rești, în turul II al Cupei Cupelor a 
21,50 Actualități a 22,25 Film serial. „Ma
ma Lucia” a 23,20 Festivalul internațio
nal de romanțe, canțonete și șansonete 
„Crizantema de aur” — Tîrgoviște, 1992 
a 23,55 Actualități

PROGRAMUL II
a 16,00 Actualități a 16,10 Desene anima

te a 16,35 Teatru TV. „Micul infern" de 
Mircea Ștefănescu a 18,25 Emisiunea în 
limba maghiară a 19,55 Bijuterii muzi
cale a 20,15 Dialog cu edilii Capitate! a 
20,45 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova a 21,30 TVE In
ternacional a 22,00 TV5 Europe a 22,35 
BBC World Service.

JOI, 22 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I 

a 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități a 10,10 Calendarul zilei a 1240 O- 
ra de muzică a 13,00 Oameni de lingă 
noi .a 13,30 Jazz-magazin a 14,00 Ac
tualități a 14,15 Tradiții a 14,45 Preuni
versitaria a 1545 Teieșcoală a 1545 A- 
genda muzicală a 1645 Forum a 16,45 
Actualități a 16,50 Repere moldave a 
17,20 Simpozion. Revistă de literatură și 
arte a 18,00 Festivalul international de 
romanțe, canțonete și șansonete „Crizan
tema de aur” — Tîrgoviște, 1992 a 19,00

Studioul economic a 19,30 Desene animate 
a 20,00 Actualități ă 20,35 Sport a 2<M5 
Film serial. „Dallas” a 21,45 Reflecții ru
tiere a 22,00 Reporter *92 a 22,30 Festivalul 
internațional de jazz „București *92” e 
23,00 Dosarele istoriei a 23,30 Actualități 
a 23,45 Stadion

PROGRAMUL II
a 16,00 Actualități a 16,10 Desene anima

te a 16,35 Caleidoscop muzical a 1745 E- 
misiunea în limba germană a 18,15 E- 
cranul a 18,45 Club SF a 19,15 Povestiri 
muzicale a 20,45 Programul Televiziuni» 
Naționale din Republica Moldova a 21,30 

-TVE Internacional a 22,00 TV5 Europe 
a 22,35 BBC World Service.

VINERI, 23 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

a 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități a 10,10 Calendarul zilei a 10,20 Film 
artistic. „Cyrano de Bergerac” (SUA, 1959) 
a 1240 Descoperirea Planetei a 1340 O- 
ra de ' muzică a 14,00 Actualități a 14,20 
Mondo-muzica a 14,40 Medicina pentru 
toți a 15,10 Scenă din opera „Cavaleria 
rusticana” de Mascagni a 15,25 Preuni
versitaria a 16,00 Limba noastră a 16,30 
Muzica pentru toți a 16,45 Tragerea Lo
to a 16,55 Actualități a 17,00 Emisiunea 
în limba germană a 18,00 Festivalul in
ternațional de romanțe, canțonete și șan
sonete „Crizantema de aur” — Tîrgoviște» 
4992 a 20,00 Actualități a 20,35 Sport * 
20,45 Film serial. „Destinul familiei Ho
ward” a 21,45 Universul cunoașterii •
22.15 Gong! a 22,45 Actualități a 2340 
Festivalul internațional de jazz „Bucu
rești *92" a 23,55 întîlnirea de la miezul 
nopții.

PROGRAMUL II
a 16.00 Actualități a 1640 Recomandări 

din program a 16,15 Desene animate • 
16,40 Tradiții... ale sticlarilor a 17,10 
Sport-magazin a 19,00 Concertul Orches
trei Naționale Radio a 20,45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova a 21,30 TVE Internacional a 22,00 
TVS Europe a 22,35 BBC World Service.

SÎMBĂTĂ, 24 OCTOMBRIE
- PROGRAMUL I

a 9,00 Bună dimineața! a 9,50 Șahul 
de la A la Z a 10,00 Actualități a 10,10 
Tip-top, mini-top a 11,10 Clipă și eter
nitate a 12,00 Itinerare spirituale a 12,30 
Ora de muzică a 13,30 7 x 7 a 14,00 Ac
tualități a 14,10 Reflecții rutiere a 14,20 
Desene animate a 14,45 Avanpremiera 
TV a 14,55 Fotbal: Sportul Studențesc —» 
F;C. Ploiești a 16,50 Al doilea război mon
dial a 17,20 Microrecital Juliette Grece 
a 17,30 Magazin cinematografic a 18,30 
Mapamond a 19,00 De dragoste și dor.,. 
Melodii populare a 19,15 TelecncicJopedîa 
a 20,00 Actualități a 20,35 Film serial. 
„Twin Peaks” ■ 21,35 Săptăniîna sporti
vă a 21,55 E bine, bine, e foarte bine! Show 
muzical-distractiv cu Mirabcla Dauer și 
invitații săi a 22,55 Actualități a 23,10 
Film artistic. „Soraya, regina deșertului" 
(Italia, — Spania, 1960) a 0,40 Festivalul 
internațional de jazz „București ’92” ă 
1,00 TV DEVA.

PROGRAMUL II
a 9,00 TV DEVA a 16,00 Actualități a 

16,10 Recomandări din program a 1645 
Desene animate o 16,40 Film artistic. „Iu
bita^ unui hoț” (Franța, 1990) a 18,15 
Conviețuiri a 18,45 Microrecital Mireille 
Mathieu și Sacha Diestel a 19,00 Volei: 
Dinamo — Rapid (derby-ul campionatului 
național feminin) a 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova a 21,30 TVE Internacional a 22,00 
TV 5 Europe a 22,35 BBC World Service.

DUMINICA, 25 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

a 7,00 TV DEVA a 8,30 Bună diminea
ța ! a 9,30 Arlechino a 10,25 Film artistic 
în serial pentru copii „Albul Bim —.
ureche neagră” a 10,50 Actualități a 11,00 
Lumină din lumină a 12,00 Viața satului 

x a 13,30 Cîntecele Tancului, cintecele nea
mului nostru a 11,00 Actualități a 14,10 
Atlas a 14,30 Video-magazin a 17,00 O» 
rizonturi ostășești a 1740 Michael Jack- 
son a fost în România ! a 18,10 Știință și 
imaginație a 18,40 Convorbiri de dumi
nică a 19,10 Film serial. „Dallas" a 2040 
Actualități a 20,35 Film artistic. „French 
cancan” (Franța, 1955) a 22,15 Festivalul 
internaționăl de jazz „București ’92” a
23.15 Duminică sportivă a 23,45 Actuali
tăți.

PROGRAMUL II
_• 16,00 Actualități a 16,10 Recomandări 

din program a 16,15 Desene animate a 
16,40 Conviețuiri a 17,10 Serata muzicală 
TV a 19,35 Pop-club a 19,55 Orașe și ci
vilizații a 20,25 Varietăți internaționale a 
20,45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova a 21.30 TVE Interna
cional a 22,00 TV5 Europe a 22,35 BBC 
World Service.
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

• LA împlinirea ,i 21 
ani gemenilor Alina ți Alin 
din Șoimuș părinții u 
rează „La multi am

. (8747)
• ÎMPLINIREA tuturor

dorințelor din partea lui 
Vali pentru Alin Arde 
lean, din Șoimuș. „La 
mulți ani (8747)

VTNZAKi-
CUMPArARI

• VÎND cline setter en
glez, mascul, 2 ani, cu pe
digree, preț informativ 
30 000. Deva, .telefon 618720.

(8694)
• VÎND apartament 4 

camere, etaj I, boxă, ul
tracentral. Deva, telefon 
615176, zilnic după ora 18.

(8684)
• VÎND televizor „Ul

tra” color, mașină spălat 
CU storcător, storcător fruc
te, noi. Telefon 611017, 
Deva. (8665)

• VÎND apartament 4 
camere, gaze, bloc cărămi
dă, ocupabii imediat, . zu
grăvit proaspăt. Informații 
telefon 661595, între orele 
6—11, 15—18

8622)
• VÎND apartament 3 

camere, 1 200 000. negocia
bil. Deva. Dacia. AI. Ro
manilor. bl. 21/34,

(8657)
. • VÎND televizoare co

lor; telecomandă, preț 
85 >1)0. Deva. Oituz, 22.

.. . (8672)
• VÎND loc de casă la 

șoseaua națională, în Leș- 
nif. Deva, telefon 618248.

, (8654)
• VÎND materiale de 

construcții (țiglă, lemn). In
formații telefon 618925.

doara, str. Munteniei, nr. 
2, bl. D 2. ap. 59, familia 
Danci u. (8422)

• VÎND mașină cusut 
„Veronica”, preț 25 000 lei. 
'telefon 717436

(8429)
• VÎND receptor sate 

lit, stereo, convertor en
glezesc, dublă polaritate, 
sau instalație completă. 
Telefon 715213.

(8431)
• VÎND f'iat 1800, cu 

motor Diesel Brașov. Te 
lefon 715284. Aron.

. (8430)
• CUMPĂR bonuri de

benzină. Hunedoara, tele
fon 724572. (8415)

• VÎND apartament 3 
camere, Orăștie. Informa
ții telefon 641097, marți, 
ioi, vineri, dimineața.

(8743).
• VÎND căști (etaj) cu

grădină, str. Crîngului, nr. 
.4. Deva. (8738)

• VÎND garsonieră, pro
prietate personală, confort 
II, parter. Minerului, de 
preferință valută, baterie 
Mercedes Benz 12 V. 65 A. 
electromotor nou ARO. Te
lefon 625139.

(8742)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
•* serviciu, eliberată de „Si

derurgica” S A. Hunedoara, 
pe numele Bocșițan Olim
piu. Se declară nulă.

’(8432)

OFERTE
DE SERVICII

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 3
camere, cu două, exclus 
Micro 15. Deva str. Băl
cescu, bl. E. sc. 2, et. 4. 
ap. 20. ;8719)

• SCHIMB garsors’eră 
Orăștie, cu apartament 2 
camere. Deva (eventual 
vînd). Telefon 611474.

(8724)

COMEMORĂRI

• SOȚUL Victor Mi- 
hăilescu, nepoții Adi 
și Mihaela, familia 
Cosmuleanu Pușica și 
copiii ei de la Bucu
rești reamintesc că la 
17 octombrie se împli
nesc 7 luni de la du
reroasa trecere în ne
ființă a iubitei lor 
soții, mame și bunici

• A trecut un an 
de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna bu
nul nostru tată, so
cru și bunic

AUGUSTIN MARC
Comemorarea va a- 

vea loc duminică, 18 
octombrie 1992, la Bi
serica Ortodoxă din 
Vețel. Să-i fie țarina 
ușoară.

(8695)
9 VÎND apartament 2 

camere, mobilat, Bălcescu. 
(Telefon 619584, sau 623986 
«upă ora 16. -----  ’

• VlND Dacia .
P se de schimb. Deva, te
lefon 625174. (8710)
• VÎND porci, Deva, le-

leȘpn 628727. orele 9—17 
fv&szarea în 17—18 octom- 
& î}- (8720)

• VÎND pian coadă 
*£°£tâ- Informații telefon 
625897. după ora 16.

(8706)
1 100, sau

(8710)

(8723)
• VÎND 1 iat 850, stare

buna. Deva, telefon 621108. 
a jpă ora 11. (8726)

• VÎND Mobra Hoinar, 
stare bună. Informații, 
Brad, 655336, după ora 16.

(8728)
• VÎND urgent video 

player japonez, nou, con
venabil, televizor Sirius, 
208' Informații 624192.

(8729)
• VÎND dulap 2 uși, 2 

fotolii, urgent, convenabil 
Informații 624192.

(8729)
\ I ND video player 
• ii", telecomandă, sî- 
Deva, 615313.

(8730) 
VÎND video player 

Telefon 660381.

• SOCIETATE Comer
cială vinde en gros pro
duse din import: agroali- 
mentare (zahăr, orez, măs
line, lămîi etc), țigări, 
cosmetice, textile, încălță
minte. Adaos zero la sută. 
Telefoane 91/684882, 91/
612839, 91/617944. Constan
ta. (8734)

• VÎND apartament 2 
camere, anexe, preț con
venabil. Informații Hune

• AMAND TURISM 
SIBIU organizează ex
cursie la Istanbul, cu 
plecare din Brad, în 
perioada 24—29 oc
tombrie 1992. ora 15. 
înscrieri și informații 
la Miheț Felicia, te
lefon 650050, zilnic 
orele 15—19.
,___________ (8679^_

• „IN COTA ATLAS REI- 
SEN" efectuează transport 
de persoane ți pachete pe 
ruta Brașov — Sibiu — 
Deva — Arad — Praga — 
Niirnberg — Heilbron — 
Stuttgart, în datele de 
21—28 X. și 4, 11. 18, 25 
XI. 1992. înscrieri și in
formații: telefon 95/618882, 
orele 16—21.

(8637)
• AGENȚIA „INA” TU

RIST Deva organizează ex
cursii în : Ceho-Slovacia 
și Polonia (se asigură 2 ca
zări și o demipensiune), 
efectuează transport de 
persoane săptămînal în 
Germania. Informații su
plimentare la telefon 
625064, după ora 16.

(8664)
• AGENȚIA DE TURISM 

„EURO-FRIENDS 90” or
ganizează excursie în Tur
cia, în perioada 21—26 X. 
1992. Preț 7 000 lei. In
formații Deva, telefon 
621840, după ora 18.

(8647)
• INGINER, meditez, 

fizică, matematică, engle
ză, programare (Pascal). 
Deva, telefon 617281

(8718)
• ANGAJEZ femeie pen

tru menaj ușor. Telefon 
611258, după ora 18.

(8722)
• ANGAJĂM cocător,

brutar, cu experiență mi
nim 5 ani vechime. Con
diții ele salarizare avan
tajoase. Telefon . 619107, 
după ora 18, sîmbătă și 
marți. (8741)

MARIA 
MIHAILEȘCU

Nu te vom uita nici
odată, dragă Mărioa- 
ră! Dumnezeu să-ți 
ocrotească sufletul tău 
bun.

• TRISTĂ va rămî- 
ne ziua de 16 octom
brie 1990, cînd moar
tea nemiloasă a smuls 
din mijlocul nostru pe 
cea care a fost o mi
nunată soție și mamă

ANA-IOANA 
GORGHI

Chipul tău blind și 
drag va rămîne veș
nic în inimile noas
tre. Cît ai trăit te-am 
iubit, cît vom trăi te 
vom plînge. Familia., 

(8723)

• PIOS omagiu dra
gului nostru fiu șl 
frate

IONEL LUCA, 
lă un an de Ia dure
roasa despărțire. Sluj
ba tristei comemorări 
duminică, 18 octom
brie, la cimitirul ca
tolic din str. Emi- 
nescu. (8732)

• CU adîncă du
rere în sufletul nos
tru. amintim . scurge
rea a șase săptămînl 
de la trecerea în e- 
ternitate a scumpului 
nostru soț, tată și 
bunic

IOAN SEICHE.
Lacrimile din ochi și 

durerea din suflet nu 
vor înceta niciodată, 
îți vom păstra o vie 
amintire. Comemora
rea va avea loc sîm
bătă, 17 octombrie, ora 
13, la cimitirul din str. 
Bejan. Familia : soția 
Maria, copiii 'Liliana, 
Monica, Gabriel și A- 
lexandru-Gabriel, ne
poțel. Dumnezeu să te 
odihnească în pace!

(8735)

DECESE
• SOȚUL Gheorghe, fiul 

Cătălin, părinții loan și 
Maria Lugojan, cu adîncă 
durere anunță decesul, 
după o lungă și grea su
ferință a

EUGENIEI (ICA) ROCA 
de 42 ani. înhumarea du
minică, 18 octombrie, ora 
13, la cimitirul - Bejan, de 
la casa mortuară. Dum-. 
nezeu să o odihnească !

(8721)
• FAMILIA Dura loan, 

Sofica și Mariana, nași, 
Goțiu Mircea, Rodica și 
Cristi, fini, deplîng moar
tea prematură a celei 
care a fost

BOCA ICA
Vei rămîne în am nti- 

rea noastră ca o ființă, deo
sebită, prin bunăta<e si 
sensibilitate. Dumnezeu 
să-ți odihneis~ă sufletul 
tău bun și iubitor. (8509)

• COLECTIVUL 
B.A.D.P.S. Deva este a- 
lături de familia greu în
cercată. prin dispariția ful
gerătoare a celei care a 
fost

LUCIA NARIȚA
Sincere condoleanțe ! ’ 

(8736)
• COLEGII de la 

B.D.A.P.S. Deva, magazia 
17, deplîng trecerea în e- 
ternitate a celei care a fost 
o bună cojegă și prietenă,

LUCIA NARIȚA 
și sînt alături de familia 
îndoliată.

Dumnezeu s-o odihneas
că ! , (^30

• COLEGII de ser
viciu de la Societatea 
„Transilvania” S. A. 
Deva aduc un ultim 
pios omagiu celei care 
a fost

EUGENIA BOCA 
(ICA) 

și transmit familiei a- 
tît de greu încercate 
sincere condoleanțe.

\ (8725)

• COLEGII de la 
F.E. Mintia — Deva, 
grupa presiuni, sînt a- 
lături de Boca Gheor
ghe în clipele grele 
pricinuite de pierde
rea soției

EUGENIA BOCA 
(ICA)

Ii vom păstra o veș
nică amintire.

(8733)

• FAMILIA Stînga- 
ciu Salvador, Lumini
ța șl Valentin anun
ță stingerea din viață 
a iubitei lor

LUCIA VOICIHTA 
NARIȚA.

înhumarea astăzi, 17 
octombrie, ora 14, la 
cimitirul Bejan.

(8748)

• SÎNTEM alături 
de familia ing. Stîn- 
gaciu la marea dure
re pricinuită de dece
sul mamei dragi. Sin
cere condoleanțe. Co
legii de la SCELIF — 
S.A. Deva;

(8744)

J S.C. „POLIDAVA” S.A. DEVA (tipografia) j 
. Organizează concurs pentru ocuparea pos-! 
I tului de electrician. Condiții: vechime minimal 
' 5 ani, categoria V—VII, cunoștințe în domeniul' 
I electronicii. Informații la sediul societății din |
M —
I
*
I

I
% _ _ __ _ _ „ — _
| brie 1992, este autorizată să execute lucrări de | 

reparații auto la toate tipurile de mașini prin J 
atelierul mecanic din str. Horea nr. 26 la tari- I 
fe avantajoase si de bună calitate prin dl AN- Z 
GHEL DUMITRU. (CEC) •

AGRICULTORI !

Urgentați recoltarea și livrarea sfeclei de | 
zahăr. j

Prognozele meteorologice pentru luna oc-1 
tombrie sînt ploaie si lapoviță. j

S.C. ZAHĂR ARAD ,
preia sfecla de zahăr numai pînă la data< 

de 10 noiembrie a.c., după care își încetează | 
activitatea. '

Vindem tăiței de sfeclă la prețul de 2001 
lei/tonă. j

Consiliul de administrație al S. C. Zahăr J 
Arad. (1191) j

I
*
I% 
I

• motocultor cu motor Diesel 12 CP cu |
remorcă și gama de utilaje ; - ,

• combină autopropulsată pentru recol- | 
tat cereale și prăsitoare de diferite tipuri șij 
mărimi;

• cositoare pentru tractoare ;
• semănători de cereale ;
• semănători prăsitoare ;
• plug simplu ;
• freză;
• bilonator;
• cositoare frontală;
• moară cu ciocănele de diferite tipuri.' 
Se asigură garanție de un an de zile, SER-1

VICE în perioada de garanție, piese jie schimb j 
în perioada de post garanție contra cost. Se I 
face contract cu plata în rate sau cu plata în > 
produse. - I

Relații suplimentare la telefon 95/6221951 
la sediul unității. (CEC)j

S.C. „COMFRUCT” S.A. DEVA. j
str. A. Șaguna, nr. 1, !

reamintește că organizează licitație publi-j 
că în fiecare zi de miercuri pentru vînzare de«. 
mijloace fixe : autocamion SAVIEM 7,5 t, trac-1 
tor U. 770 — nou, autobasculantă SRD — 5,5 J 
t, IFRON 1,8 t — nou și alte mijloace fixe.l 

Relațu Ia telefon 613430, 615628 sau la se-j 
.................... (1189)!

' * 
doi| 

?,i del 
pot obține la | 

(1194) |

l
I
* 
I
* 
I
*

J

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, sau la telefoa- J 
nele : 621750 si 620712, zilnic între orele 7—15. I 

(1193) j
i

SOCIETATEA COMERCIALĂ PASECOD j 
în baza certificatului nr. 462/I/T/3 sepțem- »

4 I * I * I 
î 
i *I*I 
I 
I * I w I*I*I 
I 
I* I * I * I

S.C. AGROSERVICE S.R.L. — DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 10, telefon 22195 

Unic distribuitor al produselor fabricate de 
S.C. „SEMĂNĂTOAREA”,

Vinde următoarele utilaje :

IwI*I
I
I

I*I*I
I*I
I*
| diul societății
*Iwfe 
I*I I

I%I*I
I

I*I*IwI

I*I 
i
i 
i

E.M. LUPENI 
încadrează direct sau prin transfer 

medici cu specialitatea balneo-fizioterapie 
două asistente medicale pentru „Centrul 
recuperare a condiției fizice”.

Informații suplimentare se 
biroul O.P.N.S.

S.C. KIT-KAT S.R.L,
Vă oferă en gros și en detaille mărfuri dej 

import la prețuri convenabile :
• țigări
• dulciuri
• cafea naturală și ness
• băuturi alcoolice și răcoritoare
• produse cosmetice

■ Adresa : Deva, str. Libertății, bl. A, sc. E ' 
(în spatele barului Union), telefoane 616172,8 
622107, (8347):
t t r mm» g r mm» * mb> > r f m^» * mmm » mmv r
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