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portant centru politic, economic și cultural al țârii, 1 
iar la 23 Octombrie, același an, prin eliberarea orașu-

■
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Oe nenumărate ori poporul român a demonstrat 
că știe sărși cinstească eroii. Astăzi au dreptul 
fa pomenirea noastră cei care în urmă cu 4® 

de ani au desăvîrșit eliberarea teritoriului de nord- 
vest a țării, alungind ultimele trupe germano-ungâre. 
Dictatul de la Viena fusese anulat practic prin fap
tele de arme ale oștirii române.

înălțătorul eveniment ce consfințea triumful 
dreptății istorice a generat un val de entuziasm una
nim în națiunea română. Sub diverse forme, popu
lația României își exprima recunoștința față de ar
mata română eliberatoare și se angaja să-și spo
rească contribuția pentru susținerea efortului de răz
boi. Dar recunoștința națiunii s-a făcut simțită și în 
att mod: ziua în care ocupantul a. fost alungat din 
nord-vestul țării a devenit sărbătoarea românilor 
în haină militară, a armatei române.

La 22 iunie 1941, oștirea română a intrat în răz
boi pentru eliberarea Basarabiei și a nordului Bu- 
oovinei. în același timp, la nivelul conducerii su
perioare se manifestau intenții, iar în armată se luau 
măsuri pentru readucerea Ardealului la patria-mamă. 
Primul obiectiv avea să fie atins în ceva mâl mult 
de 30 de zile; pînă la sfîrșitul lui iulie 1941 In eele 
două provincii avea să fie reintrodusă administrația 
românească.

ZIIM ARMATEI ROMÂNIEI
Caracterul drept al războiului național de elibe

rare a făcut ca pretutindeni in țară să se manifeste 
puternic unitatea deplină de voință și acțiune între 
popor și armată, hotărîrea de neclintit a națiunii 
române de a susține la parametrii maximi acțiunea 
eroică a oștirii în vederea repunerii bornelor de ho
tar pe granița firească a țării. Alăturarea României 
lacoaliția antihîtleristă a avut loc In condițiile suc
ceselor remarcabile repurtate de armatele Națiunilor 
Unite pe fronturi și de mișcare de eliberare națio
nală a poporului din țările ocupate de naziști.

Dtod curs ordinelor primite, întreaga armată 
română a tetorș armele împotriva celui de-al treilea 
Releh. între 23 și 31 august, armata română, cu spri
jinul larg al populației, a zdrobit toate rezistențele 
dușmane din jumătatea sudică a țării, precum și din 
partea snd-vestică și a zădărnicit încercările trupe
lor germane și ungare de a constitui un front defen
siv pe Carpați șl de a pătrunde în teritoriul eliberat.

La 11 octombrie 1944 a fost eliberat Clujul, im- 

tai Cărei de către unitâti romane, șl Satu Mațe, de 
către unităfi sovietice forțele inamice au fost în în
tregime alungate de pe teritoriul României.

în contextul general socio-politic postrevoluționar, 
armata — parte constitutivă a sistemului social-global 
—» este prin natura și funcțiile sale racordată In pla
nul conceptual, structural și acționai, la prefacerile 
pe care te cunoaște întreaga țară.

Oștirea română este, astfel, în măsură să decla
re tei prezent că singura politică pe care o face este 
politica apărării României, a statului de drept. Ori
ce încercare de denaturare sau ingerințe politice în 
acegștă acțiune națională este considerată îndrepta
tă împotriva intereselor poporului, o încercare de a 
destruetura unitatea națională atît de necesară pro
cesului de democratizare a țării, tranziției sale ra
pide spre o societate civilă modernă, independent^ și 
suverană.

General-maior 
PETRE TEACA, 

Comandantul 
Comandamentului 
Militar județean 

Hunedoara

j UNA PE ZI
1 *
l — Geto, ce ți-a ce- 
« rut Mitică?

— Nu mare lucru. 
I Muia.♦
I
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Sfintul Dimitrie
— Izvorîtorul de mir

Biserica și creștinii încă 
din primele veacuri ale 
răspîndirii creștinismului 
au pomenit și cinstit pe 
sfinți văzînd în ei exem
ple demne de urmat și 
punți de legătură între a- 
eeastă viață trecătoare și 
viața veșnică, fiind mai 
aproape de creatorul nos
tru, Dumnezeu. Ei au fost 
oameni asemenea nouă, cu 
slăbiciuni și ispite pe care 
le-au Invms prin harul 
divin țsimit datorită vie
ții lor curate, rugăciunii 
și săvteșirii faptelor buhe. 
Sînt foarte numeroase do
vezile de venerare a sfin
ților. mal ales te epoca 
persecuțiilor, ta eare cul
tul sfinților martiri a cu- 
noteut o mare dezvoltare, 
numele lor păstrtndu-se în
scrise de către creștini de-a 

. lungul veacurilor în acele 
* liste numite: „MARTY- 

RIA".
Oh. Important afînt mar

tir țtetei Biserica Orto
doxă. care este prăznuit 
la 26 octombrie, este șl 
Sfintei Dimitrie cel Mare. 
El asuterit moarte marti- 
xlcă pop tru credință în 
RSMS Wțtete", sacrificiul șău 
avtad la bază cuvintele 
Mteteitocului: „Fericiți
veți ti vai, ctad vă vor Preot CORNEL IUCA

ocărî și vă vor- prigoni și 
vor zice tot' cuvîntul rău 
împotriva voastră, mințind 
pentru Mine”. (Mt. 5,11— 
12).

Sfintul Dimitrie era din 
Tesalonic și a trăit într-o 
epocă neagră a persecuției 
creștinismului și anume ta 
timpul domniei a doi îm
părați păgîni persecutori: 
Dioclețian (284/283 — 305) 
și Maximian (286—305), 
dJi. în timpul domniei 
sale, Dioclețian a dat 4 
edicte de persecuție împo
triva creștinilor, dintre 
care ultimul declara răz
boi creștinismului t Împă
ratul păgîn Maximian, ca
re domina Apusul, ajungînd 
în Tesalonic, află despre 
faptele șl credința tai 
Dimitrie. pentru care dis
pune să fie băgat ta tem
niță. In anul 296. Sftetul 
Dimitrie cel Mare primeș
te moartea din porunca 
împăratului Maximian. 
Mormîntul Sfîntulu! Dimi
trie din care izvorăște 
„mir”, de unde șl nume
le de „Izvorîtorul de mte", 
se află în biserica oe-1 
poartă numele din Tesalo
nic, în Grecia.

AMINTIRII! UNII! „OCNAȘ" (V)
Iată încă o grijă ce ne-o 

purtau cei de la partid 
și securitate. La una din 
zilele minerului (ce se 
serba în una din dumini
cile primei decade a lunii 
august a fiecărui an), am 
scris pe calendarul din 
birou al sectorului minier 
„Ziua ocnașului” în drep
tul zilei minerului. Orga
nele de miliție, fiind și 
ele primul ajutor al orga
nelor conducătoare și secu
rității prin oameni de ni
mica. care se puneau în 
slujba lor (pentru anumi
te avantaje), âu aflat ce 
era scris șl cine a scris, 
întrebîndu-mă, a trebuit 
să recunosc că am scris 
eu „Ziua ocnașului" și. nu
mai prin vicleșug am scă
pat șl aciun de ceea ce 
putea să mi se întîmple. 
Am spus că la exploatări
le miniere de cărbune, noi, 
colegii de la Școala Teh
nică de Maiștri, ne spu
neam unul altora cărbu
nari Cei de la exploată
rile miniere neferoase ne 
spuneam băieși, în loc de 
mineri, iar cel de la sare 

IN ZIARUL DE AZI:

CALEIDOSCOP DUMINICAL

ne spuneam ocnași, deci 
Ziua minerului era și Ziua 
ocnașului iar eu acest 
cuvînt l-am simpatizat mai 
mult. Spre norocul meu, 
am scăpat din nou.

CRÎMPEIE 
DIN LUPTA 
ÎMPOTRIVA 

COMUNISMULUI

Multă lume cunoaște via
ța grea și periculoasă a 
vieții de miner, dar am 
rămas dezamăgit de ce au 
făcut minerii de Ia revo
luție încoace, acei care au 
participat la acele mine- 
riade. E bine că se cer 
niște drepturi legale, dar 
e rău că s-au făcut stri
căciuni și spargeri în ur
ma cărora ’'suferim cu 
toții, dar eu nu cred că 
adevărații mineri au fă
cut acele stricăciuni nu
mai ei singuri și că nu au

fost conduși de cineva ca
re cunoștea bine orice colț 
al Bucureștiuiui.

Nu pot -să închei fără a 
cere scuze pentru timpul 
răpit citind aceste rînduri, 
și care dacă credeți că au 
vreo semnificație, să le I 
publicați, pentru a cunoaș- ; 
te că nici noi nu am stat 
pasivi față de ce s-a pe
trecut în jurul nostru, în
cercând cu modestele noas
tre puteri să luptăm împo
triva nedreptății făcute de 
cei ce au condus cotnu- ■ 
nismul.

Nu toți „ocnașii” mai 
sînt în viață din cei ce 
și-au adus contribuția ,1a 
cele relatate mai sus, iar 
cei în viață sînt silicotici, j 
ducînd o viață grea din j 
cauza acestei boli care este 
fără vindecare pteă la 
această oră și față de care 
văd că nu încearcă nimeni 
pe plan național sau mon
dial sâ-i găsească medica
mentul. Oare acești orop
siți ai soartei nu merită 
mai mult, nu merită să se 
ocupe nimeni de această 
problemă, deși s-a spus și 
se spune căci condițiile de 
muncă s-au schimbat, dar 
practic aproape tot așa a 
rămas problem;» îmbolnăvi
rilor profesionale ?

I. TERGI,
Brad

• MIHAI BOTEZ S-A 
ÎNTORS ÎN ROMÂNIA, 
Fost disident, creditat cu 
.șansa de a deveni noul 
premier al României, Mihai 
Botez s-a întors în Româ
nia, după un exil de 5 ani 
în S.U.A., relevă într-un 
comentariu din București 
agenția Reuter. Mihai Bo
tez (51 de ani), matemati
cian, economist și viitoro
log, sosește din California 
— a anunțat o oficialitate 
a M.A,E. român. Venirea 
sa poate conduce la o re
zolvare a situației comple
xe ce a rezultat după re
centele alegeri din Româ
nia, care nu au oferit nici 
unei formațiuni politice o 
majoritate care sâ-i permi
tă formarea noului guvern. 
Surse informate au confir
mat Zvonurile potrivit că
rora președintele României, 
Ion Iliescu, i-a oferit Iui 
Rotez postul de premier, in 
calitatea sa de personali
tate neutră, neangajată în 
fruntea unui guvern de 
coaliție. In recentele sale 
declarații. președintele 
Iliescu nu a confirmat a- 
ceastâ știre, dar a arătat 
că „nu exclude încredința
rea misiunii de formare a 
noului guvern unui român 
din străinătate". Oferta i-a 
fost transmisă tul Botez de 
către ministru! român de 
externe. Adrian Năstase, 
vicepreședinte al partidului 
care l-a sprijinit pe ton 
Iliescu în- alegeri, au pre
cizat sursele menționate. 
In Statele Unite, Botez a 
evitat să se implice în ac
tivitatea de propagandă 
anti-eeaușescu, așa cum au 
făcut foarte muiți disidenți 
români După decembrie 
1969. In timp ce muiți in
telectuali din țară se opu
neau activ tai Bieseu, Mi
hai Botez a tăcut. Recent, 
Mihai Botez a devenit u- 
nul dintre inițiatorii, în 
Statele Unite, ai mișcării 
„Clauza națiunii celei mai 
favorizate pentru Româ
nia".
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Există interese ca treburile să nu meargă bine? *<

•— Cu ce se mai ocupă 
primărul din Romos, die 
Cătăniciu ?

— în primul rînd cu 
treburile pămîntului. Pot 
spune că, de cînd sînt aici, 
numai de probleme fun
ciare m-am ocupat.

— Alte probleme nu a- 
re primăria ?

— Are, cum să nu. Și 
chiar am putea face mai 
multe. Dar, răpiți de pro
blemele cu pămîntul, le 
<’am neglijăm.

— Mai concret, care sînt 
aceste necazuri ?

— Intîi de toate trebu
ie să spunem că, după de
cembrie 1989, fiecare pe
rioadă a avut necazurile ei 
legate de pămînt. Acum 
ele sînt de altă natură. 
Deci, am ajuns la stadiul 
cînd primăria a eliberat a- 
deverințele de proprietate. 
Dar, Asociația Agricolă 
„Romoșana" nu recunoaște 
în totalitate aceste ade
verințe ți nu retribuie o- 
muf după suprafața în
scrisă. Or. după calculele 
noastre, asociația are mai 
mult pămînt decît totalul 
înscris pe adeverință. A- 
tunci întrebăm și ne în
trebăm, de ce, din tot fe
lul de motive, ., omului i 
se plătește după o supra
față mai mică ? Mai mult, 
chiar, cetățenii vin la pri
mărie și reclamă, ba că

pămîntul lor îl lucrează 
fosta fermă a A.E.S.C. 
Geoagiu, ba cei de la „Chi
mica’’ Orăștie ! De ce ?

— Există și alte asocia
ții pe raza comunei ?

— Avem șase asociații 
de diverse tipuri. Singu
rul sat fără o asemenea or-

— De ce ?
— Ar trebui să răspundă 

la întrebare .șeful asocia
ției.

— Ceva nu-i în regulă. 
Oamenii se plîng că nu li 
se recunoaște întreaga su
prafață înscrisă pe adeve
rințele de proprietate, a-

Discuție cu dl NICOLAE CĂTĂNICIU, 
primarul comunei Romos

ganizare este Romoșelul.
— Toate vă creează ase

menea probleme ?
— Cu nici una nu avem 

necazuri de asemenea na
tură.

— Dar dacă nu ar fi 
aceste asociații, s-ar pu
tea lucra cum trebuie pă
mîntul la Romos ?

— S ar putea. Problema 
este însă că există 1100 de 
ha pămînt arabil care j^ar 
lucra mai greu fără aso
ciații. Oamenii nu prea au 
cu ce.

— Ce producții s-au ob
ținut în acest an ?

— Eu zic că destul de 
bune. De exemplu, satele 
Romos și Vaidei au ob
ținut la grîu 3500 kg/ 
ha. Se prevede apoi o pro
ducție bună Ia cartofi.

— Die primar, pămînt 
nelucrat a rămas în co
mună ?

— Da ,1a asociația „Ro- 
moșana".

sociația la rîndu i spune 
că suprafața de pămînt 
este mai mică decit cea 
revendicată de oameni, iar 
pe de altă parte răinîne 
pămînt nelucrat! Trebuie 
făcută ordine.

— Zilele acestea aș
teptăm un topograf pentru 
a face noi măsurători și a 
limpezi lucrurile. Unii sus
țin că în comună nu ar e- 
xista decît, 700 de ha pă
mînt arabi). Nu-i adevărat.

— Cum se pregătește re
colta anului viitor ? Sînt 
probleme deosebite ?

— Nu.' Mai mult de trei 
sferturi din pămîntul în- 
sămînțat cu porumb a 
fost recoltat și eliberat. O 
bună parte arat. Există 
posibilități ca anul acesta 
să se semene mai mult 
grîu.

— Ce noutăți mai au 
locuitorii comunei Ro
mos ?

— Una care ne bucură :

Mass-media,
încotro?

o explozie 
celor locale, 
mai restrîn- 
un interes

Urmare a necesarului 
tot mai mare de infor
mații al omului de azi, 
mass-media suferă o 
descentralizare pronunța
tă. Și nu este aici vorba 
doar de privatizarea zia
relor ori televiziunilor de 
stat, ci de 
in apariția 
cu difuzare 
să, dar de 
stringent.

Dacă televiziunea ar 
fi fost o industrie ca ori
care alta, aceasta era mai 
rentabilă decît o mină 
de aur. Problema este că 
televiziunea constituie și 
un instrument poliție, o 
expresie a culturii și a 
evoluției tehnologice, do 
aceea sînt indispensabile 
anumite restricții impuse 
televiziunilor de stat și 
particulare, în special în 
limitarea timpului desti
nat reclamelor, in legă
tură cu concurența dintre 
cele 2 tipuri de televi
ziuni, Helmut Thoma, 
directorul canalului co
mercial RTL Plus, decla
ră rivalilor săi: 
șîrit dinozaurii, 
sînt mamiferele", 
dreptate, deoarece

„Unii 
ceilalți 
Si are 
la 8

ani după lansarea progra
mului de privatizare a 
televiziunii în Germania, 
cele 2 canale publice ră
mase — AUD și ZPE, 
pierd treptat telespectato
rii în favoarea noilor so
siți. In schimb, în Italia, 
magnatul comunicațiilor, 
Silvio Berlusconi, cu ale 
sale Tele -|-1, 2 și 3 
bate în retragere în fața 
televiziunii naționale (3 
canale RAI).

Se pare că și la noi 
cele 3 canale ale televi
ziunii de stat vor fi pu
ternic concurate de cele 
peste 70 de stații locale 
și particulare, precum și 
de televiziunea prin ca
blu, care la sfîrșitul lui 
octombrie își așteaptă o- 
ficializarea.

Referitor la presa scri
să, caracteristica dominan
tă 
la 
în

este regresul tirajului 
marile cotidiene atît 
străinătate, cit și în 

România l „Adevărul",

1 l
> i iI lI
*
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„România liberă”). Ceea 
ce încă nu se vede la 
noi, cauza fiind lipsa 
materialului și utilajului 
tipografic modern, dar 
fără îndoială anii ce vin 
vor confirma această ten
dință, este apariția unor 
publicații la nivelul ora
șelor, chiar a celor mici 
(Orăștie, Brad), cotidiene, 
cu știri și informații 
proaspete, cu ediții de 
seară și dimineață ori 
destinate anumitor grupe 
de cititori felevi, medici, 
agricultori).

Zorii celui de-al treilea 
mileniu se profilează la 
orizont, dar produse de 
avangardă din domenihl' ț 
telecomunicațiilor și 
lectronicii strălucesc deja 
pe cerul lui. Editarea, la 
cerere, a unui periodic 
pe computerul personal 
ori obținerea de diverse 
informații prin Interme
diul televizoarelor dotate 
cu teletext sînt, poate, 
primele sosite dintr-o 
lungă serie ce vor marca 
un nou mod de percepere 
a informației.

creșterea interesului față 
de creșterea animalelor. Se 
pare câ prețurile . de a- 
chiziții stimulează oamenii. 

— Ce vă nemulțumește ? 
— Felul cum este apro

vizionată comuna. Avem 
cinci sate și probleme foar
te multe. Mai ales la 
Ciungu Mare oamenii o 
duc mai greu. In primul 
rînd nu este pîine suficien
tă, ce să mai vorbim de 
alte produse alimentare. Nu 
vreau să fiu greșit înțe
les, dar, se pare că pe un
deva există interese ca tre
burile să nu meargă bine. 
Probabil se vor rezolva 
acum, după alegeri.

— Pentru viitorul apro
piat. ce probleme vă gîn- 
diți să rezolvați pentru 
comună-?

— Două ar fi mai im
portante. Prima : electrifi
carea satului Ciungu Ma
re. Avem proiectul și pro
misiunea IRE-ului că se 
află între prioritățile fir
mei. A doua :. introducerea 
gazului metan în satele Ro
mos și Vaidei. Există a- 
probarea județului și ur
mează a fi înaintată Gu
vernului. Sperăm într-o re
zolvare cit mai rapidă.

VALENTIN NEAGU

TERMOFICARE
Și în acest an, ano

timpul rece este aștep
tat cu înfrigurare in 
Valea Jiului. Pentru 
mai multă căldură se 
efectuează moderni
zări în Termocentrala 
Paroșeni, în special 
la Grupul de 150 MW 
și cazane. Dar, mai 
sînt necesare investi
ții pentru ca pe ma
gistrale agentul ter
mic primar să satisfa
că cerințele locatarilor. 
In acest scop, multe 
lucrări vor continua și 
în anul viitor. (S. CJ.. — • -»—*—*—*—«—*—*—*—*

I
următoarelor!

E.M. HUNEDOARA

Scoate la licitație închirierea 
clădiri din Ghelari, cu destinați* 
merciale:

• clădire club vechi Ghelari centru
• clădire dispensar Ghelari
• clădire școală Calificare Ghelari
• clădire magazie Funicular Ghelari
• cămin nefamiliști nr. 2 Ghelari 

(parterul)
• sala de muzică Ghelari — centru.
Licitația va avea loc în data de 10 no

iembrie 1992, ora 10, Ia sediul Minei Ghelari. 
(8920)

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI 
„COMO” TIMIȘOARA 

FILIALA DEVA

e-

COSMIN TfRCOB. 
student

z s

HOTEL TIMIȘOARA
camera 406

OF1WA

Intermedieri în 
obținerea de pașapoarte, 
oîkiale.

Vize pentru.
ITALIA, FRANȚA,

GRECIA, SUA, .- ________ '

• Face înscrieri la cursurile teoretice și
practice pentru obținerea carnetului de con- 
ducere categoria B. i

• Angajează instructori autorizați și re- J
crutează candidați pentru a fi atestați. J

Relații Deva, telefon 626445, orele 9—15; r 
621837, orele 18—21. (2975) ț

SOCIETATEA COMERCIALA ‘
„SIGMA” S.C.S. ț

Organizează în Deva cursuri formare ana- ? 
liști programatori asistenți pe microcalculatoare ’ 
pe 16 biți compatibile IBM—PC. ’

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu 
150 ore pe calculator; se organizează de luni ț 
pînă vineri, între orele 10—13, 15—18 si 18 ț 
-21. V

înscrierile se fac pînă la data de 9 noiem-i 
brie 1992, dată la care va începe cursul. Se pot} 
înscrie și elevi din clasa a XH-a. Locuri li-) 
mitate. >

Absolvenților li se asigură diplome — 1 
certificate eliberate de Ministerul învățămîntu- 
lui și Științei șî de Comisia Națională de Pre
gătire în Informatică

Informații suplimentare la telefoanele 
614888 (orele 8—17); 611067 (orele 16—22).

(1216)

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează în perioada 25 X. — 1 XI. 
1992 Tîrgul-expoziție cu vînzare de confecții 
și articole din blană și din piele, la care par
ticipă o serie de firme românești recunoscute 
pe plan internațional.

Manifestarea are loc la Galeria de Artă i 
a Uniunii Artiștilor Plastici din Deva, bdul De- | 
cebal, bl. 8, parter, fiind deschisă zilnic între ț 

J orele 10—17. z I
(1198) 1

« Sub egida Crucii Roșii 
| din Germania, un grup de 
’ 50 de oameni de mare ge-
Inerozitate sufletească, din

Wadgassen, adînc impre- 
Isionați de situația unor 

copii din România, se a- 
J flă pentru a cincea oară 

în județul nostru. Rînd 
* pe rînd, ei au adus a- 
I jutoare constînd din me- 
‘ dicamente și material 
| medical, alimente, haine, 
< încălțăminte, Lenjerie pen- 
I tru Casa de copii școlari 
| din Păclișa, Secții de 
• pediatrie a Spitalului ju- 
I dețean din Deva și Sec- 
« ția de recuperare condu- 
| să de dr. Oană.
’ „Cunoaștem problemele 
| pe care le aveți și de 
J fapt cu care se confrun- 
Ită în momentul de față 

țara dv, ne-a declarat dl 
î Hans Muhlen. Știm ne

voia de ajutoare și de a- 
i ceea ne aflăm acum, pen- 
I tru a cincea oară aici.

Cu sufletul încărcat de generozitate
împreună cu alți cunos- 
cuți din țara mea ne-am 
gîndit să string om aju
toare pentru a vă spri
jini să depășiți mai u- 
șor această perioadă grea 
prin care trece țara, pe
rioada de tranziție la e- 
conomia de piață".

Pe nouă dintre oaspe
ții germani sosiți cu a- 
jutoare i-am întîlnit de 
această dată la Școala 
Generală Nr. 4 Deva. Ei 
se numesc Muhlen Hil
degard, Ewald Schell, 
Frantz Hirtz, Elisabeta 
Iacob (translator), Moni
ka Schefa, Richard Wag
ner, Agnes Wagner, în 
frunte cu dl Hans Milh- 
len. Alimentele au fost 
donate de dr. Petzold 
Ulrich (chirurg).
Strădania lor de a strin-

f MMT » t """

ge alimente și obiecte și 
de a veni în România 
le-a cerut mult timp. Mai 
greu a fost situația însă 
la punctele de frontieră 
ale României, ne-au măr

turisit oaspeții, unde au 
întîmpinat greutăți enor
me. Cauza o constituie 
birocrația ce și-a făcut 
loc acolo — pentru o hîr- 
tie pe care nu ai știut că

Școala Generală Nr. 4 Deva. Ajutoare oferite cu 
generozitate de oameni de mare suflet din Wadgassen 

— Germania copiilor noștri. Foto PAVEL LA2A

trebuie să o ai, de fie
care dată cerîndu-se alt 
tip, pentru o ștampilă 
nepusă, a fost necesară 
o muncă de convingere 
enormă cu vameșii, ex
plicații. Așa că dintr-o 
acțiune umanitară de 
mare generozitate s-a 
ajuns la nervi și timp 
pierdut. De aici mulți 
dintre compatrioții dlui 
Hans Muhlen, organizații 
de binefacere renunță de 
a mai veni cu ajutoare 
în România. Credem că 
e timpul ca Direcția Na
țională a Vămilor să sim
plifice formalitățile pen
tru intrarea în țară a 
celor care vin cu aju
toare din afară, pentru a 
nu-i descuraja, ci din 
contră a-i stimula să ne 
caute.

La Școala Generală Nr. 
4 Deva, oaspeții au ofe
rit pachete cu alimente, 
haine, încălțăminte, len
jerie pe care Ie au îm
părțit ei înșiși familiilor 
cu mulți copii, copiilor 
orfani, altora cu greutăți 
familiale. A fost o adevă
rată mîngîiere pentru cei 
nevoiași, un motiv de 
bucurie, în primul rînd 
pentru cei mici; O parte 
dintre obiecte vor fi du
se și distribuite inclusiv 
Casei de copii școlari de 
la Păclișa și Secției de 
pediatrie Deva. Așadar, 
mulțumiri generoșilor 
oaspeți din Wadgassen 
pentru acțiunea lor de 
înalt umanism. Mulțu
miri și bucurie ce se- 
reflectă în ochii copiilor 
deveni și a celor, de la 
Păclișa.

PAVEL LAZA, 
MINEI.'• ^OEA __
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Prostia în 10 definiții

REFLECȚIA ZILEI
• „a nu vedea ce altul 

vede".

• „Nimic nu este mai de temut'de
cît un prost". Andre Gide

• „singurul nostru duș
man pe lume".

TH. CARLYLE
• „ceea ce se vinde

că cel mai greu”.
I. BAINVILLE

una că, femeile urîtc nu-și 
vor aproape decît orbi. 
Anumiți oameni pu vor 
decît proști. Știți pentru 
care rațiune!".

CL. HELVETIUS

P. VALERY
• „nu există alt păcat 

în afară de ca”. *
O.

• „aptitudine, 
lă”.

WILDE 
natura-

w.

• „nu există alt in
fern pentru om".

FR. DE SADE
• . „s-a spus de totdea-

• „singurul răufăcător 
de care sîntem dinainte 
dezarmați”.

BUSCH
• „poate cele mai npri 

puteri : frica și prostia”.
N. IORGA

• „prostul ridică tonul, 
înțeleptul doar zîmbește”.

i

j 
i

l*4 
îI1 
i 
(

l
IProverb indian 

Selecție de 
ILIE LEAHU

apare într-un su- 
e foarte tînără, un

zig-zag-ul e cel mai 
tău de la circiumă

DUCICI

A murit Cezar— Mămico, ce înseamnă zig-zag 1 
— Dragul meu, 

scurt drum al tatălui 
pînă acasă... ’

— Ce-ar 
te-ar vedsa

— O, ce

O
Pe plajă, o tînără 

perb bikini. Cum fata 
bărbat în etate o întreabă cu reproș : 

zice mama dumitale dacă 
în costumul ăsta ?

s-ar mai supăra ! E al ei!...
O

tînără stă la biroul*' eiO femeie 
și scrie:

„Scumpul 
că ești totul 
dese decît Ia tine.

Apoi se întreabă:
— Cui să trimit 

ge sau lui Nic ?

meu, vino astă-seară. Știi 
pentru mine. Nu mă gîn-

biletul ăsta, lui Geor-

păștea
O
un cal costeliv și ne

care trecea pe acolo : 
pot să trec pe lingă calul

Un țăran 
că jit.

Un copil
— Nene, 

matale ?
— Poți, dragă. Nu mușcă, nu dă cu 

copitele....
— Nu de asta mi-e frică. Mi-e frică 

să nu cadă pe

— Tată, ce
— Etică ?

mine...
O

înseamnă etică ?
Cum să-ți explic eu ție ?

Să zicem, de pildă, că la noi în magazin 
și-ar uita cineva portmoneul cu zece 
mii de lei. Eu trebuie să mă gîndesc 
multă vreme ce să fac : să tac din gură, 
căci nu mă văzuse nimeni, ori să împart 
banii cu vinzătoarele ? Vezi, asta- i eti
ca !...

Vecinul nostru, bărbat în toată 
firea, plînge în hohote ca un copil. 
Printre lacrimi îmi spune necazul 
său :

„Cit era mic îi spuneam Puiu, dar 
cum creștea vedeam că nu i se po
trivește numele... Era ca un împă
rat, țanțoș, cu părul negru ca a- 
banosul, mîndria lui era coada 
lungă pînă la copite, neagră și lu- 

«' cioasă, ca pana corbului. Copilu’ 
i i-a împletit o panglică roșie să nu-1 
| deoache cineva. Era atît de blînd 
1 că mă lăsa să-i caut. în gură șl pu- 

■ț team trece pe sub burta Iui, nu
* m-ar fi lovit niciodată cu copitele. 
1 L-am ținut doi ani ca în palmă și 
| i-am dat numai mîncăruri alese, a- 
î bia în toamna asta l-am prins la
* căruță pe lîngă calul ăl bătrîn, să 
ț • se învețe să tragă și se potriveau 
« la pas așa bine de parcă ar fi tras 
1 o viață împreună. Era mîndria fa- 
I milfei, toți îl iubeam ca pe un om.
ț Veneam de la cîmp și nu am în-, 
■ț cărcat prea mult căruța să nu le
* fie greu cailor, mergeam Ia pascînd, 
l deodată, am văzut, că Cezar se cla- 

I tină, dar pînă să cobor din căruță 
■» a căzut grămadă și a murit într-o 
J clipă sub ochii mei. A murit Cezar 
I al meu”.

Zilele trecute și eu îl admiram 
I pe Cezar, acum lacrimile îmi brăz- 
» • dează obrazul și gîndesc : 
l — Cei de la oraș nu știu ce în- 
1 seamnă să îți moară calul.
I INA DELEANU

LUNI, 26 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități a 14,10 Calendarul 
zilei • 15,15 Tinere talente a 15,35 Vicna
• 16,00 S.O.S. natura! • 16,30 Muzica
pentru toți • 17,00 Actualități a 17,05 E- 
misiunea în limba maghiară a 18,35 Pro 
Patria • 19,30 Desene animate a 20,00 
Actualități • 20,35 Tezaur • 20,55 Stu
dioul economic • 21,20 Telecincmateca.
„Mizerabilii" (Coproducție franco — ita- 
lo — RDG, 1958) • 23,00 Repriza a treia
• 23,20 Actualități a 23,35 Confluențe a 
24,00 închiderea programului.

PROGRAMUL 11

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani
mate a 16,40 Tradiții • 17,10 Vcniți cu 
noi pe programul doi... -la Ziua Adoles
centului ! • 20,00 Armonii corale • 20,15
Magazin auto-moto a 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service.

MARȚI, 27 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I *

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,10 Calendarul zilei a 10,20 
„Sfîntul cuvios, Dimitrie cel Nou” a 12,10 
Ora de muzică a 13,Q0 Interferențe a 
13,30 Muzica pentru părinți • 14,00 Ac
tualități a 14,15 Muzică pentru toți a 14,55 
Preuniversitaria • 15,30 Teleșcoala a 16,00 
Conviețuiri-magazin • 17,05 Repere tran
silvane • 17,35 Cîntece de. dor și joc • 
18,00 Salut, prieteni! • 19,00 Studioul e- 
conomie • 19,30 Desene animate a 20,00 
Actualități • 20,35 Sport a 20,45 Teleci- 
nemateca. „Mizerabilii” • 22,20 Rcportaj- 
anchetă: Distrus pe jumătate, salvat pe 
jumătate • 22,50 Cultura în lume * 23,20 
Actualități • 23,35 Jazz-fan.

PROGRAMUL II

***********»***«a**

Machiaje
• ••••*•*• • * * * ‘ • • * • a

Of ZONTAL : 1) Notați la maximum
după ascultare ; 2) Supliment de viteză — 
Colindător conform obiceiului; 3) Loc de 
altoit — Reprezentante ale minorității ; 4) 
Tip de comandă la mica flotă — Loc de 
tragere pentru puști ; 5) E la dispoziția
publicului — Doici de demult ! ; 6) Cu 
ochi în frunte — ■ Controlor de trafic ; 7)

îmbrăcat pe dos ! — Ca un tigru la
fire ; 8) Solist de excepție — Slabă la 
ureche ; 9) Cîștigă bani cu carul — Piesă 
de tapiserie ; 10) Judecate în lipsă.

VERTICAL : 1) Divergențe încheiate 
cu o strîngere de mînă ; 2) Limitează un 
rol — Prins de urechi ; 3) Prost dispus
— Colectiv de conducere ; 4) Produs fi
nit ! — Colectiv de conducere; 5) Re
chini pentru cei aflăți în strîmtoare ; 6) 
Ipostază obișnuită pentru un ilustru ne
cunoscut ; 7) Caruselul npteior — Crai de 
ghindă la masa verde — Vîrfuri de dorn!; 
8) Noțiune de necuprins — Merge pe bur
tă cînd e vorba de înșelat ; 9) Cursă de 
cai — Colier de perle false ; 10) Carac
teristică fundamentală a.figurilor aseme
nea.

X ASII.E MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„AUTUMNALA”,

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SÎMBATA TRECUTĂ :

1) STRANUTARE ; 2) TEASC —’iRAT; 
3) RACI — ARAMĂ ; 4) ECA — A LAT
— T; 5) PANERE — UNI ; 6) E — IN
— ȘIRA ; 7) ZA — EL — RITM ; 8) ERA
— ABA — UU; 9) LIVEZI — URS; 10) 
ÎNFRIGURAT.

• 16,00 Actualități a 16,10 Desene ani
mate a 16,35 Studioul dc literatură • 
17,35 Film serial. „Noii ași 'ai cerului al
bastru” a 18,30 Tribuna non-conformiș- 
tilor • 18,50 Eurogol a 19,35 Cînd ard 
jucăriile... a 19,55 Muzica azi • 20,25
De-ale pieței în economia - Capitalei • 
20,45 Programul Televiziunii Naționale 
din Republică Moldova. a 21,30 TVE In
ternacional a 22,00 TV5 Europe a 22,35 
BBC World Service.

MIERCURI, 28 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova a 10,00 Ac
tualități o 10,10 Calendarul- zilei a 10,20 
Film serial. „Marc și Sophie” a 12,10 O- 
ra de muzică a 13,00 Virsta a treia •
13.30 Audio-vizual studio a 14,00 Actua
lități • 14,15 Civilizația montană » 14,45 
Praga a 14,55 Preuniversitaria • 15,30
Teleșcoala • 16,00 Toamna frunza-ngăl- 
benește... a 16,20 Lumea sportului a 16,50 
Tragerea Pronoexprcs • -17,00 Actualități
• 17,05 Arte vizuale • 17,30 15, 16, 17,
18 • 18,00 Televiziunea vă ascultă! •
18.30 Rock live a 19,00 Studioul economic
• 19,30 Desene animate • 20,00 Actuali
tăți • 20,35 Sport • 20,45 Film serial. 
„Mama Lucia” • 21,45 Memorialul dure
rii o 23,15 Universul cunoașterii a 23,45 
Actualități.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani
mate a 16,35 Teatru TV. „Vocea umană” 
de Jean Cocteau • 17.45 Video-clipuri a 
18,10 Emisiunea în limba maghiară • 19,40 
Bijuterii muzicale ia 20,15 Dialog cu c- 
ditiț- Capitalei a 20,45. Programul Tele
viziunii Naționale din Republica Moldo
va a £1,30 TVE Internacional • 22,00 TV5 
Europe ■ 22,35 BBC World Service.

JOI, 29 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7.00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldava a 10,00 Actuali
tăți a 10,10 Calendarul zilei a 12.05 O- 
ra dc muzică • 13,‘>5 Oameni dc lîngă

| noi • 13,35 J.izz magazin a 1 1,00 Actua- 
I lități a 14,15 Avanpremiera TV • 14,20

Tradiții • 11,15 Preuniversitaria • 15,30 
Teleșcoala a 16JK1 Agenda - muzicală a 
16,30 Forum a 17,00 Actualități a-17,05 
Repere moldave a 17,35 Drumuri în me
morie a 18,00 Tele-discul muzicii popu
lare • 18,20 Simpozion a 19,00 Studioul 
economic a 19,30 Desene animate • 20,00 
Actualități a 20,35 Sport a 20,15 Film 
serial. „Dallas" a 21,45 Reflecții rutiere 
a 22,00 Dosarele istoriei < 22,30 Moment 
coregrafic a 22,45 Reporter '92 a 23,15 
Actualități a 23,30 Stadion.

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

nimate a 16,35 Motor! a 17,05 Emisiu
nea în limba germană a 18.05 Caleidos
cop muzical-coregrafic a 18,45 O viață 
pentru o idee a 19,00 Vidco-satelit • 
19,15 Seară de balet. „Spărgătorul de 
nuci” dc P.I, Ceaikovski a 20,45 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republi
ca Moldova a 21,30 TVE Internacional a 
22,00 TV5 Europe a 22,35 BBC World 
Service.

VINERI, 3U 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. „Greu se ajunge acasă 1“ 
(Japonia, 1977) a 12,50 Descoperirea Pla
netei • 13,10 Ora de muzică a 11,00 Ac
tualități a 14,20 Mondo muzica • 14,40 
Medicina pentru toți a 15,10 Microrecî- 
tal de operă : Andreea Lory a 15,25 Pre
universitaria a 16,00 Limba noastră • 
16,30 Muzica pentru toți a 16,55 Actua
lități a 17,00 Emisiunea în limba germa
nă a 18,00 Documentar științific a 18,30 
Muzicorama a 19,00 Viața parlamentară 
a 19,30 Desene animate • 20,00 Actuali** 
tăți a 20,35 Sport a 20,45 Film serial. 
„Destinul familiei Howard” a 21,45 Gigi 
Marga in recital a 22,15 Gong! a 22,45 
Top 10 a 23,20 Actualități a 23,35 în- 
tîtnirea de Ia miezul nopții.

PROGRAMUL JI
a 16,00 Actualități a 16,10. Recomandări 

din program a 16,15 Desene animate • 
16,40 Tradiții a 17,10 Sport-magaziir-, • 
19,00 Concertul Orchestrei Naționale Ra- . 
dio • 20,45 Programul Televiziunii- Na
ționale din Republica Moldova • 21,30
TVE Internacional a 22,00 TV5 Europe 
a 22,35 BBC World Service.

SÎMBĂTĂ, 31 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

a 9,00 Bună dimineața! • 9,50 Șahul 
de Ia A la Z a 10,00 Actualități * 10,10 
Ala-bala-portocala .' a 11,10 Alfa și Ome
ga a 12,00 Itinerare spirituale • 12,30.' O- 
ra de muzică *. 13,30 7X7 a 14,00 Actua
lități a 14,10 Reflecții rutiere a 14,25 Rug
by : România — Argentina (meci test) • 
16,00 Desene animate a 16,25 Magazin ci
nematografic a 17,25 Al doilea război 
mondial a 17,55 Top 3, 2, 1 a 18.30 Ma
pamond a 19,00 De dragoste și dor 4 
19,15 Tcleenciclopedia a 20,00 Actj li
tăți • 20,35 Film serial. „Twin Peaks” •
21.35 Săptămîna sportivă a 21,55 IIai, ța- 
țo, la .riunion”! Emisiune de divertis
ment a 22,55 Actualități' * 23,10 Film 
artistic : Destinație : Undeva în- spațiu 
(SUA, 1966) a 0,40 Rock-panorama • 2,10 
TV DEVA.

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

16,10 Recomandări din' program • 16,15 
Desene animate a 16,40 Conviețuiri • 17,14 
De Ia egal la egal... amical! a 18,15 Film 
artistic. „Cum am iubit-o pe Kim NovakP 
(Spania) * 19,15 Compozitori români- • 
20,45 Programul Televiziunii Națion; 5 
din Republica Moldova a 21,30 TVE In
ternacional a 22,00 TV5 Europe a 22,35 
BBC World Service.

DUMINICA, I NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

a 7,00 TV DEVA a 8,30 Bună diminea
ța ! a 9,30 Abracadabra! a 10,50 Actua- 
iități * 11,00 Ziua radioului a 13J10 Via
ța satului • 14,00 Actualități * 14,10 A- 
tlas a 14,30 Video-magazin a 16,40 Tcle- 
sport a 17,20 Știință și imaginație-*’ 17,50 
Convorbiri de duminică a 18,20 Aplauze 
la Sevilla a 19,10: Film serial. „Dallas” • 
20,00 Actualități a 20,35 Film artistic. 
„La anul dacă totul merge bine” (Fran
ța) a 22,25 Duminica sportivă a 22,50 
Diamond Awards Festival — 1987 (I) (•
23.35 Actualități a 23.50 „Leul dc argint" 
— filmul unui film premiat.

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

din program a 16,15 Desene animate • 
16,40 Conviețuiri a 17,10 Serata muzicală 
TV a 19,25 Pop-club a 19,45 Orașe și ci
vilizații a 20,15 Varietăți internaționale • 
20,45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova a 21,30 TVE Internâ- 
cional a 22,'i'i TV 5 Europe a 22,35 BE® 
World Service.
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PUBLICITATE

aniversari
• LA a 30-a aniversare,

Nicu Hea, din 
irza, toate florile din 

fericire ți „La 
ani !" Rodiea.

(8894)
• „LA MULTI ANI" și 

multă sănătate pentru Far- 
țysnlc Dumitra, din partea 
Soției șl copiilor.

(8888)

vtnzari—
CUMPĂRĂRI

• ÎN 30 octombrie 1992, 
ora 9, se va vinde la 
licitație publică autoturis
mul „Lada 1200", proprie
tatea numitului Buștea 
Teodor. Informații supli- 
mentare la biroul execu
torului judecătoresc — 
Judecătoria Deva.

(8889)
• VÎND Volkswagen

1500, stare bună, butelie 
aragaz, rusească. Telefon 
629193. (8817)

• VÎND casă cu teren
arabil, sat Ulieș, nr, 1, 
preț negociabil. Informații 
Deva, bdul Dacia, bl. P 10, 
ap. 55. (8828)

• VÎND zahăr en gros. 
Deva, telefon 616254.

(8844)
• CUMPĂR multicar. 

' îonaș Antonie, Zam, telefon
147, între orele 18—19,30. ' 

(8858/8515)
• PREIAU contract gar

sonieră, sau apartament,
i .ofer 200 000 lei. Telefon 
. 420441. (8837)

• VÎND Skoda 100 S,
pentru piese schimb, com
plete. Hunedoara, telefon 
718376. (8865)

• VÎND casă în con
strucție. locuibilă 2 came
re și spațiu comercial în 
curte. Hunedoara, str. 
«lizkl. 33. (8459)

• VÎND pian vienez. coa
dă lungă. Telefon 712993, 
erele 12—16. (8461)
• VÎND video player

jDrion”, sigilat. Telefon 
«1Î158. (8882)

.♦ FIRMA „SANTA" vin- 
Dacii 1300, preț con

venabil. Deva, str. V»le- 
ffa Braniște, nr. 7 (lingă 
șladion), «îmbăta și duml- 
PtaL (8880)

• VÎND garsonieră, con
tort II. parter. Mineralul, 
prefer valută. „ Telefon 
«9139. (8883)

• VÎND Dacia 1100, sta
re bună, cu multiple pîe- 
M schimb. Informații De
lte, telefon 617456.

(8885)
• VÎND (în 24—25 oc- 

tombrje) perei mari. Te-
, teton 628727. orele 8—M 

. (8897)
• VÎND căței Doberman, 

Al f săptămîni. Orăștie. 
telefon 641098, după ora 
18- (8818)

• VÎND cazan încălzire
șl fin. Deva. A. Vialcu, 
•M (8900)

• VlND televizor Dia
mant 227, preț convenabil. 
Deva, telefon 614547.

(8899)
• VÎND cazan pentru 

fabricat țuică, capacitate 
200 litri și rulotă comer
cială, tip „Salonta”, Șoi- 
muș, nr. 394, telefon flGBtto.

18903)
• VÎND atenă paraboli

că cu suport, convertor
’ japonez „Maspro", video 

recorder „Sharp" VC 381, 
Deva, telefon 617697. 

(8905)
• VÎND mașină spălat

cu program, foarte bună 
stare. Telefon 612002, De
va. (8906)

« VÎND Opel Ascona, 
stare perfectă, preț conve
nabil. Informații telefon 
625508. (8907)

• VÎND vacă, 3 ani. Si- 
meria, telefon 661225.

(8908)
• VÎND pui dalmațieni, 

părinți campioni. Hune
doara, C. Negruzzi, 6 A, 
telefon 718446.

(8467)
• PREIAU contract (cum

păr) garsonieră, apartament 
2—3 camere, zonă centra
lă. Hunedoara, telefon 
714009. (8442)

• CUMPĂR apartament
șl caut garaj de închiriat 
în Hunedoara. Telefon 
724436. (8465)

• VÎND fîn. și grădină, 
poziție foarte bună la șo
sea, pentru construcții. Re
lații comuna Certejul de 
Sus, fam. Mîrza Petru,

(8462)
• VÎND urgent aparta

ment 2 camere, mobilat. 
Hunedoara, Trandafirilor, 
bl. 12, ap. 5.

Inforihații Deva, telefon 
621840. (8846)

• ANGAJEZ femeie pen
tru menaj. Cluj, telefon 
95/153712. (8814)
• AGENȚIA de IMPRE

SARIAT DEVA anunță 
retaiflnirea pentru cel in
teresați, cu LEONARDO, 
medic pc jlar din Repu
blice Moldova, după cum 
urmează : Deva — în pe
rioada 29 octombrie — 1 
noiembrie, la Casa de Cui* 
tură șl Hunedoara — 
Clubul „Siderureiștul" — 
în zilele de 5—6 ți 7' no
iembrie a.e. (8874)
• ANGAJAM director 

(oare) — administrator 
(oare) sucursală/reprezen- 
tanță ta’: Deva, Hunedoa
ra, Petroșani, Brad, Că- 
lan. Hațeg, Lupeni, Orăș- 
țte. PetHla, Simeria, Vul
can, șomer (șomeră), te
lefon. domiciliu, studii su
perioare, limbă străină 
(două -f- maghiara), even
tual absolvent 1992. Te
lefon 90/358487, orele 18— 
24, 7 zile din 7.

(8884)
• OFER ajutor elevilor 

din clasele primare, în 
pregătirea lecțiilor. Deva, 
telefon 614077,

(8893)
• SÎMBĂTĂ, 31 octom

brie, excursie de cinci zile 
la Istanbul. Preț 7 000 lei. 
Relații la -telefon 718788, 
după ora 16. (8458)

• REAMINTIM cu 
durere tuturor celor 
astezi."*1^ octombrie 
1902, se împlinesc 11 
ani de ctad a plecat 
fulgerător dintre noi 

CAROL DROZ»
Veșnică să-i fie po

menirea. Colegii de la 
ziarul „Cuvîntul liber” 
Deva.

• CU adînc regret 
vă anunțăm că astăzi, 
24 octombrie 1992 se- 
împlinesc șase luni de 
la trecerea în nefiin
ță a celui care a fost 

IOAN MOISA, 
cel mal bun fiu, soț, 
tată, bunic.

(8902)

• „DACĂ sufletul meu 
Doamne/ Prea din vreme 
Tu l-ai vrut/ Mingîie Tu, 
Doamne Sfinte/ Pe cei 
care m-au pierdut”. Pă
rinții, sora, cumnatul șl 
nepoții amintesc că au 
trecut doi ani de cînd 
ne-a părăsit pentru tot
deauna, Ia numai 26 ani, 
dragul șl iubitul nostru

.SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

(8463)
• VÎND apartament 2 

camere, confort I, etaj I, 
zona gării. Hunedoara, te
lefon 713551.

(8466) 
auto- 

SRD, Diesel, 
”, motoare 

In- 
telefoane 

618169, 615170,
<8910)

• VÎND urgent 
basculantă C 
dubă frigorifică, 
electrice, betonieră, 
formații Deva, 
614720, 
614578.

PIERDERI
• PIERDUT acte 

portante, pe numele 
delean Daniel și Ardelean 
Iovu, recompensă bună 
găsitorului. Deva telefon 
627872, orele 17—20. (8892)
• PIERDUT legitimație 

veteran de război 179103, 
eliberată de Asociația Ve
teranilor de Război Hune
doara. pe numele Mureșan 
Vaeile. Se declară nulă.

• PIERDUT chitanță va
mă pentru autotarism 
Volkswagen Golf, elibera
tă de Vama Nădlac, pe nu
mele Cont Iaeob loan. Se 
declară nulă. (8999)

OFERTE

DE SERVICII

im- 
Ar-

„INGQTA ATLAS

NU UITAȚI 1 
e mai puteți

Ia ziarul
• JCUyîNTUL UBrar. 
i Abonamentele se t» la oDe 
I tartorii poștali și difuzor» de pre 
I data de 29 octombrie inclusiv.

Costul unul abonament lunar este de 1401 
j lei pe tonă, la care se adaugă taxele poștale. J 

a 
I 
te 
I
* • fotacopieri;
J * legalizări ac

I

Ite
I te 
I te 

4) 2 ingineri electroniștl, specializați in centrate | 
, telefonice electronice ;
I fa oficiantă ghișeu — dactilografă, cunoscătoare.’ 
I cri puțin a unei limbi de circulație internațională, 
«(germană, engleză, franceză).

VINDE
G laborator foto, semiautomat, lip JOBO, Ger_

| mania; 
» fa autoturism Citroen Visa ;
| fa autodubă TV cu motor Diesel IF A ;
’ fa fotocopier Canon tip PC_7, cu facilități
(mărire — micșorare B5 — A,.

Relații la tel: 95/619430; 614909; 614970.

3
Str. Andrei Mureșanu, nr. 2, Deva 

EFECTUEAZĂ 
traduceri ta și din limbi străine; 
uactîiugraiier» î

» »

acte notariate.
angajeazA

• S.C. „STUDIO" 
SRL Deva, belul De- 
eebal, bL 5 („Arta 
Modei"), parter, tele
fon 614246, vinde din 
«toc televizoare co
lor Samsung, cu diago
nala 51 cm, cu tele
text, garanție 12 luni, 
set motor complet 
(francez) pentru Da
da 1300, 1400, baterii 
auto, garanție 18 luni.

(8901)

REISEN” efectuează trans
port de persoane și pa
chete pe ruta Sibiu — 
Deva — Arad — Praga — 
Nurenberg — Heilbron — 
Stuttgart, în datele de 21, 
28 X și 4, 11, 18. 25 XI 
1992. iar în datele de 4 XI, 
18 XI, 2 .XII și 16 XH 
circulă și pe rata Sibiu — 
Frankfurt —- Stegen — 
Dortmund. Informații și 
înscrieri la telefon 618882, 
orele 16—21.

(8895)
• AGENȚIA DE TURISM 

„EURO-FRIENDS ’90" or
ganizează excursie în Tur
cia, în perioada 31 X .— 
5 XI 1902. Preț 7000 lei.

• SCHIMB apartament 
camere, zonă centrală,

zonă 
telefon 

zil
nic. ’ (8890)

• BRAȘOV — schimb 
apartament 2 camere, et. 
II, cartier „Astra”, cu si
milar Deva, Deva, tele
fon 16471, după ora 18.

(8845)
• SCHIMB un apar

tament a 2 camere, Goj- 
du, cu garsonieră $1 un a- 
partament 2 camere, ul
tracentral, cu apartament 
3 camere. Informații te
lefon 623069. (8798)

• SCHIMB (vînd) apar
tament 2 camere, cu si
milar sau două garsonie
re. Deva, telefon 822976.

MM)
• URGENT schimb (vlnd)

casă cu grădină in Almașu 
Sec, nr. IOT, la șosea (6 
km de Deva) cu aparta
ment 2—3 camere, proprie
tate personală, In Deva, 
exclus Dacia, Mfaro 19, 
preț negociabil a 500 000 
«ei. Informații telefon 
«Hff. (8806)

2
pu două garsoniere, 
centrală. Deva, 
616784, după ora 15,

NAGY ALEXANDRU, 
lăsîndu-ne fa suflete du
rere nemărginită- Dumne
zeu să te odihnească în 
pace! (8840)

• SOȚIA Ella, fiii Ga
briel și Constantin, nora 
Ildiko, nepotul Claudiu șl 
familiile Fabri șl Szekely 
anunță împlinirea unui an 
«te te decesul celui mai 
minunat om. soț, tată și 
bunic, profesor

constantin otava
Parastasul fa 25 octom

brie, oreta 10, fa Biserica 
din localitatea Nălațl — 
Hațeg. Dumnezeu să-l o- 
dihnească ta pace!

(8455)

• „MEDECIN3 DU MO!f- 
DE" caută pentru %iplu- 

' dat apartament (ne) mobi
lat de 3 camere, 
leton 613871. )

DIVERSE

• CAUT asocîațj (capi
ii pentru activitate pro-tal) 1 

ductie. Telefon 714826.
(8451)

DECESE

• SÎNTEM alături de 
familia ing. Mihricea 
Gheorghe fa marea durere 
pricinuită de decesul ta
tălui. Sincere condoleanțe. 
Colegii de la Direcția de 
Industrie Alimentară De
va. (8004)

COMEMORĂRI

• LA 23 octombrie 
se împlinesc trai ani 
de la dureroasa,/Șes- 
părțir® de cea cane a 
fost o neprețuită soție 
și mamă

ANA TIȚU
Nu te vom uita nici

odată I (8881)

• FAMIEIA îndure
rată mulțumește pe 
această cale vecinilor, 
colegilor, prietenilor, 
rudelor și tuturor ce
lor care l-au condus 
pe ultimul drum pe 
cel care a fost un mi
nunat om, soț, tată și 
bunic,
VLAICU GHEORGHE, 
decedat într-un tragic 
accident. (8461)

l 
î
* 

„ I de »
I te 

-I* 
le te 
I taj
• 
I te 
I te 

Vă!

I te 
I te 
I A 
I te 

VĂ OFERĂ: |
, • Instalări de sisteme de pază și a!ar-«
| mare, la efracțio și incendiu cu sau tăia apel|
• telefonic, omologate în țară și străinătate, pro-g
] duse de firme străine eonsacrate. ’
* • Proiectare, service și lucrări de fnsta-|
I !a^ electrice j.t., m.t„ iluminat și forță, insta-» 
j ia#i de automatizări, Interfoane, instalași e-| 
| lectronice etc. î
a • Preluări garan^l fa produse eiectifcel 
! ri electronice In&gene și străine de la secte * 
| tăti comerciale, 7 TT« 

I te 
I te 
I te

I 
I 
) potrivii «i.m. nr.

rierea următoarelor șpa|li:
i 
te 
I te ““ 
I 
i te _ 
I
I iteiațH supum
I lefonul 95/615836.» * » ew « m»» w» * wnn»

Ite
I te 
I
1. v mue ea grua 

condiții avantajoase:
j • țigări ASSOS și LM
J • săpun import
k • alune
! • biscuiți
I • Ness Amigo
’ Vă puteți adresa și la telefon 619101.
I așteptăm.

te
1A 
i
J s/vu — unva, rv
1 Telefoane 622535, 611679, 617005 (orele 15—20)

I

S.C. TIBIMPAX COM. S.R.L. 
DEVA 

str. 1 Decembrie, nr. 19 
(în curte la Cooperativa „Mureșul”) 

Vinde en gros următoarele produse,

(1199)

S.C. COM. ELECTRO—SERVICE S.R.L. 
Aleea Pescarilor, bL 30, ap. 40 

2760 — DEVA, PO JoX 124

1 « Un partener serios ia dispoziția dumneavoastră! j 
te 

te 
I 
te 
I 
te 

J ta sediul administrației, în ziua de 9 po-| 

* ienșbrje 1992, ora 10. I
LICITAȚIE PUBLICA

potrivit' H.G. nr. l?28'1990, pentru indhi-|- - - t M
Preț da începere 1

i
I te 
I
I 
V 

I 
a

S.C. COM. ELECTRO—SERVICE SJWL 
Vă așteptăm cu eomotui ferme!

(3923)

ADMINISTRAȚIA HXȚHbOB DEVA
- eu sediul în Deva, str. I. Creangă, nr. 60 

ORGANIZEAZĂ

a licitației 
cMrie/ftml

Piața agroalimeiitară Dacia —
Deva 30 000 lei
Piața agroalimentară Micro 15 —
Deva 25 000 iei
Piața agroalimentară Gojdu —
Deva 6 000 hi
Relații suplimentare se pot obține la te- 

(CEC)
* • • —

Ztar edri.u de SC. „CUVlN HI 1 JBEir S A 1'20'818'1091 ftC- Deva. Devp 2^0, str.J Decerni»! fa SS, jud Sfaaedoftra
Telefoane : 611235, 612137, 611269, 625994, fa» Al 8061 întreaga răspundere per tru cQB'mutri! adlfișțelor pufeljcafa Q peagtfi BȘtOtS negat ora.

Tiparul executat la S.Q. «fOUDAVĂ" S.A. DEVA.


