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PĂRERI DESPRE 0  EXCLUDERE 
DIN PARTID

, Cu puţin timp în urmă. a apărut în presă hotă
rârea biroului de conducere al Organizaţiei judeţene 
Hunedoara a PNŢCD (preşedinte, dl. deputat Mihai 
Bucur) de excludere din partid a dlui senator Tiberiu 
Vladislav, la propunerea preşedintelui organizaţiei 
PÎJTŢCD Petroşani (preşedinte, avocat Pompiliu Prip). 
Măsura, rezultată din conflictele intervenite între par
lamentarii PNŢCD din judeţul Hunedoara şi membrii 
partidului respectiv, a creat discuţii şi confuzii.
*••• De la Biroul senatorial Petroşani am primit de 

«urând un set de materiale pe această temă.
ziar liber şi independent, dăm : curs solicitării, spi

cuind doar câteva fraze din fiecare material, fără a 
ite situa de o parte sau de alta a baricadei politice 
din Valea Jiului.

* ^Organizaţia .PNŢCD Petroşani consideră neloial 
amestecul celorlalte formaţiuni din cadrul CPR Va. 
lea Jiului în treburile interne ale acestei organizaţii.

Cu această ocazie, anunţăm suspendarea din 
funcţia dc preşedinte a dlui avocat Prip Pompiliu, 
prin votul unanim al comitetului de' conducere al Or
ganizaţiei PNŢCD Petroşani, pentru abateri grave de 
la  disciplina de partid.. Apreciem ca lovită de nuli. 
taie hotărârea de excludere din partid a  dlui senator 
Iftberiu Vladislav de către Birdul de conducere ju . 
defean Himedoara", se spune în Comunicatul semnat 
de Comitetul de conducere al Organizaţiei PNŢCD 
Petroşani (vicepreşedinte, dl ing. Ionel Bozdog), de 
organizaţia TUNT Petroşani şi de Biroul senatorial 
Petroşani.

Intr-un alt comunicat, semnat de ing. loan Filip, 
preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici — 
Filiala Petroşani — se spune că respectiva asociaţie 
unu este de acord cu excluderea dlui senator Tiberiu 
Vladislav şi nici nu a semnat un asemenea comu
nicat", pentru ca acelaşi să semneze, un referat mai 

privind conflictul intervenit între parlamentarii 
fetfŢCD din judeţul Hunedoara, „conflict care ne a- 
dtjoe multe deservicii atât nouă, asociaţiei, cât şi în . 
tâegului spectru politic al opoziţiei, dându-se prin 
aqest conflict apă la moara puterii şi creând în acest 
fel breşe în dispozitivul opoziţiei".

In calitatea sa de viceprimar al municipiului Pe
troşani, şi de vicepreşedinte al Organizaţiei PNŢCD 
Petroşani, dl ing. Ionel Bozdog semnează un lung re. 
fărat în care explică amănunţit despre răceala re. 
laţiilor dintre organizaţiile PNŢCD (judeţeană Hune
doara şi municipală Petroşani), despre calităţile şi 
strădaniile dlui senator Tiberiu Vladislav, „atât pe 
tărâm politic cât si din punct de vedere parlamen
tar",

Dl. Tiberiu Vladislav este apărat apoi, printr.o 
adresă către conducerea centrală a PNŢCD Bucu
reşti, de către dl ing. Gheorghe Berea, primarul mu. 
nicipiului Petroşani, şi de către dl prof. Victor Isac, 
preşedinte de onoare al Organizaţiei PNŢCD a jude. 
ţului Hunedoara, de asemenea în cuprinsul unui 
referat.

■ In sfârşiţ, senatorul Tiberiu Vladislav adresează 
o  scrisoare barourilor de avocaţi din Deva şi Petroşani, 
prin care solicită analizarea conduitei morale şi pro. 
fesionale a dlui Prip Pompiliu.

Lăsăm la latitudinea membrilor organizaţiilor 
PNŢCD (judeţeană Hunedoara şi municipală Petro
şani), a conducerilor lor să.şi rezolve problemele in. 
teme de partid. DUMITRU GIIEONEA

IN ATENŢIA CITITORILOR
Începând cu data de miercuri, 1 martie a.c., 

cotidianul „Cuvântul liber" Deva va apărea zilnic 
in 8 pagini, răspunzând astfel cerinţelor cititorilor 
şi dorinţei redacţiei de a îmbogăţi şi diversifica 
tematica fiecărui număr al publicaţiei. La cererea 
(puţi nţare număr de abonaţi care primesc cu întâr. 
zi ere ziarul de sâmbătă — duminică, programul săp. 
tămânal ai Televiziunii Române va fi publicat în 
zjaţul 4e vineri. întrucât, prin apariţia zilnică în 

pagini, se, dublează consumul de hârtie, preţul 
ziarului la vânzarea cu bucata se majorează la 
150 lei pe exemplari Preţui abonamentului rămâ- 
ne, deocamdată, neschimbat.

ALE SATULUI i ,

O scrisoare, în aparen. 
ţă paşnică, sosită la re. 
dacţie din satul Ponor, — 
replică la articolul unui 
coleg al nostru, în care 
prezenta comuna Pui din 
perspectiva, obţinerii sta
tutului de oraş ne-a 
determinat să mergem ia 
Ponor pentru a cunoaşte 
direct, la sursă, realită
ţile prezentate în artico
lul respectiv, prin vocea 
primarului comunei Pui, 
dl Traian Başiu. Ne-am 
interesat, îndeosebi despre 
Complexul de creştere a 
animalelor de la Ponor 
şi despre exploatarea ză. 
cământului de bauxită de 
asemenea de la Poftor. 
Realităţile simt 4are, greu* 
ţăţile sunt mari, oamenii 
au necazuri pe care auto.

rităţile le tratează cu ne. 
putinţă, chiar cu superfi
cialitate.

II SALARIAŢI LA_
" 9 PURCEI

Fosta Asociaţie Econo
mică Intercooperatistă de 
Creştere a Vacilor d« Lap
te de la Ponor s-a trans
format, după revoluţia 
din decembrie 1989, in 
Societatea Comercială „Bo. 
vis" S.A. In baza.. Legii 
fondului funciar, cele 500 
ha de pământ au fost re. 
date proprietarilor de 
drept. Ga urmare, lip
sind complet baza fura
jeră, cele 1200 de vaci cu

GII. I. NEGREA 

(Continuare în pag, a 2-a)

Ghioceii speranţei..

FOTBAL I.A TELIUO ŞI SIMERIA
Iubitorii fotbalului din Teliuc şi Simeria au prile

jul să vadă la lucru, în două partide de pregătiri 
asidue, pentru retur, între Minerul Teliuc şi Vega 
Deva, care va avea loc sâmbătă, începând de la ora 
11, şi Minerul Certej —  Minaur Zlatna, ce se dispută 
pe terenul din Simeria, sâmbătă, cu începere de la 
ora li. (S.C.).

FARMACII DE SERVICIU
In zilele de 25 şi 26 februarie va funcţiona, pen- 

tru deveni, farmacia „Humanitas" din Aleea Viitoru- 
Iul, nr. 4. In Hunedoara va fi deschisă farmacia „Iu. 
lia“, situată în zona catedralei (centrul vechi), pe 
strada Ciocârliei, nr. 3. (E. S.f

M A R EA  SFIDARE

ANCHETA S APT AM ANII
DURERILE ÎNĂBUŞITE

Zilele trecute agenţiile 
de presă ne-au adus 
vestea unui nou asasinat 
săvârşit de grupurile 
înarmate islamiste. De 
data aceasta nu mai este 
vorba de ziarişti, nici de 
străini, ci de urr muzi
cian algerian, cunoscut 
sub numele de scenă de 
Rachid. El a căzut se. 
cerat de gloanţele fun. 
damentaliştilor islamici 
la Oran, al doilea oraş 
ca mărime al Algeriei.

A câtă victimă este mu
zicianul, care Îşi încheie 
simfonia vieţii ucis de 
grupurile înarmate fun- 
damentaliste ? Statistici
le oficiale algeriene ne 
spun că, până acum, în
fruntările dintre .funda, 
mentalişti şi autorităţile 
din această ţară nord 
africană au provocat nu 
mai puţin de 30 000 de 
victime. Tot mai mult,

davrele zecilor de mii 
de asasinate. Este un 
motiv foarte serios pen
tru care tării» NATO 
îşi îndreaptă atenţia spre 
această nouă stafie care 
bântuie mmes, care îşi 
face loc cu ghearele şi 
cu dinţii, teror'?ând lo
calităţi, regiuni sau chiar 
ţări întregi.

Şi dacă în prezent 
NATO consideră că este 
mai importantă pentru 
securitatea Occidentului o 
înţelegere cu Rusia de- 
cât primirea imediată a 
unor ţări, foste comu
niste, în organizaţie, se 
datorează şi faptului că 
atenţia alianţei este tot 
mai mult captată de gă. 
sirea unei soluţii 1» ma. 
rea sfidare fundamentâ- 
listă, care îşi desfăşoa. 
ră activitatea nefastă în 
coasta unor ţări meţn- 
bre ale NATO.

COMENTARII

aceste înfruntări capătă 
aspectul unui război ci
vil, cu consecinţele ne- 

‘ faste ce decurg de aici.
Fundamentalismul is. 

lamic — aripă ultra. 
extremistă a islamismului 
— cu susţinători în mai 
toate ţările islamice din 
nordul Africii şi Orientul 
Mijlociu, dar cu deose
bire în Iran şi Yemen, a 
început să-şi intensifice 
activitatea şi să.şi lăr. 
gească aria de unde-şi 
recrutează .victimele. In 
Europa, in ţări ca Ita
lia, Spania şi. Franţa, din 
bazinul mediteranean li. 
mitrofe cu statele islami
ce din nordul Africii, 
creşte îngrijorarea pen
tru proliferarea asasina, 
telor. „Fundamentalis
mul, spunea secretarul 
general al NATO, Willy 
Claes, este cel puţin la 
fel de periculos pe cât a 
fost comunismul".

Aşadar, după stafia co
munismului care a stăpâ
nit până de curând mai 
mult decât a şasea parte 
a globului pământesc, o 
nouă sfidare — cea a 
fundamentalismului isla
mic — îşi afirmă*existen
ţa enigmatică, presărân- 
du-şi ascensiunea cu ca.

Deschiderea unuj dia
log cu ţări din Africa de 
Nord şi Orientul Mijlociu 
pentru contracararea fun. 
damentalismului islamic, 
iniţiativă luată ca ur
mare a realităţilor din 
această parte a lumii, vi
ne să confirme preo
cuparea la cel mai înalt 
grad pe care o are NATO 
faţă' de acest fenomen ce 
tinde să se extindă şi tn 
unele ţâri europene. La 
reuniunea care urmează 
să aibă loc chiar în săp. 
tămâna aceasta la Bru
xelles, au fost invitate 
Tunisia, Marocul, Mauri- 
tania, Egiptul şi Israelul. 
Ele vor examina, lai* 
preună cu reprezentanţii 
ţărilor NATO, am enin ţ, 
rile fundamentaljsmului 
islamic la adresa securită. 
ţii în regiune. Faptul că 
la întâlnire nu participă O 
serie de alte ţări ca Ai. 
geria, Libia, nu este de 
bun augur. Dar să aş
teptăm şi să vedem ce-şi 
propun puterile lumii 
pentru contracararea sta. 
fiei fundamentalismului, 
pentru înlăturarea marii 
sfidări care încearcă din 
nou omenirea.

GII. PA VEL

O

o u a  p z l

•  Până şi picioarele se ruşinează când 
duc un prost...

IN ATENŢIA LUCRATORILOR , 

PĂMÂNTULUI

De câteva zile, in Deva funcţionează o unitate spe
cializată în desfacerea uneltelor pentru lucrătorii pă
mântului. Tractoare motocultor, motocositoare, moto- 
ferăstraie cu lanţ, maşini de tăiat diverse materiale 
şi altele se pot procura de la noua unitate, deschisă 
în centrul municipiului Deva, lângă unitatea „Re. 
naull". S e asigură şi piese de schimb. (GII. I. N.).

LA PORŢILE CULTURII

La sala festivă ă Cercului Militar Deva, Biroul 
da cultură din Unitatea Militară 01719 a organizat 
manifestarea „La porţile culturii româneşti". Despre 
vocaţia culturală a poporului român a vorbit scriito
rul Radu Ciobanu. ,Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale liricii eminesciene, valorilor mondiale ale 
culturii româneşti(V. N.).
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Ouminţd, 
26 februarie

Sâmbătă,
25 februarie

•  Sf. Tarasie, Arhiep. 
Constantinopolului, A- 
lexandru şi Ipatie

; (Sâmbăta morţilor — 
Moşii de iarnă):

•  Onomastică — Matei;
•  1886. Mihai Eminescu 

debutează în revista 
„Familia” din” Oradea, 
cu poezia „De-aş a- 
vea...“;

•  Soarele răsare la ora 
7,01 şi apune la 17,57;

•  Au trecut 55 de zile 
din a n ; au mai rărâas 
310.

•  Sf. Porfirie,
Oazei; Sf. Muceniţă 
Fotini, Sf. Teodor p i >  
minica Lăsatului sec 
de came ; a înfrico
şatei Judecăţi);

•  Onomastică: Eugen;

Luni, 27 februarie

•  Cuv. Procopie Mărtu
risitorul; Cuv. Tala- 
leu; ';■■■,■

•  Onomastică: Edina;
•  Au murit: in 1926, A. 

D. XENOPOL (n. 1847), 
istoric, filolog şi- eco- 
nomist: în 1982, scrii

torul MIHAIL DRUMEŞ
(n. 1901). ,
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ÎN SPRIJIN
In. Crişcior lipsa unui topometrist a fost resimţită din 

plin în aplicarea ritmică a Legi! fondului funciar. Cu 
câteva zile în urmă, primăria din Brad a venit în spri4 
jinul celor din. Crişcior şl a acceptat ca trei zile din 
săptămână domnul Cornel Almăşan, care a  încheiat ac
ţiunea |a  comisia orăşenească, să măsoare pământul şi 
în comuna învecinată. Frumos gestul celor din Brad- 
(AL. 3).

vântului îs  Câmpia de 
Vest.

•  DUMINICA, în cea 
mai mare parte a  terito
riului ţării, nebulozitatea 
se va accentua, provocând 
ploi temporare. Tem
peraturile minime vor to 
cila între * şi 8 grade 
C, iar cele maxime ÎBtM 
4 şi 14 grade C, mai scă
zute decid In 
cedeate.

0  SÂMBĂTA cerul se 
va degaja şi în  general 
va fi o vreme frumoasă.

' Spre seară însă, un nou 
sistem noros va traversa 
nord-vesta! ţării, unde 
local ya ploua. Se va în 
registra o intensificare a
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(Urmare din pag »)

lapte au  fost V âaM e Ut 
totalitate. Astăzi, patri
moniul societăţii, reeva
luat, însumează 1,850 mi
liarde de „lei, bază' de 
producţie se compune din 
9 purcei (t), iar personalul 
unităţii numără 11 per
soane. Este d e  domeniul 
absurdului. însă dl ing. 
Ioan (Mani, care a fost 
directorul asociaţiei, iar 
azi este preşedintele so
cietăţii, se declară mulţu
mit „că mai trăim, că 
nu ne-am desfiinţat de tot, 
ca alţii". Slabă consolare.

—:ituiţ( ^  descurcaţi cu 
şâiarlile pentru cei 11 lu
crători ? Dentara că, din 
moment ce nu aveţi pro
ducţie, de unde bani ?

Am vândut vacile, 
nişte utilaje, avem două 
maşini cu care facem u- 
nele transporturi de măr
furi, am închiriat două 
spaţii la doi întreprinză
tori particulari, pentru un 
darac de lână şi o argă- 
sitorie.„

— Dar vacile s-au ter
minat, utilajele sunt * pe 
gata, clădirile, aceste i- 
tnense hale în care bate 
vântul, nu le veţi putea 
Vinde. Ce aveţi de gând 
cu complexul acesta uriaş 
îrt ' care s-au investit a- 
tâta muncă şi atâtea ma
teriale, adică mulţi, t o r 
te mulţi bani?

— In sezonul de vară 
vrem să populăm o hală 
cu porc; şi altă cu păsări. 
Zic vara, deoarece iama, 
când e frig," nu merge. 
Vom lua credite de la 
Banca Agricolă, cu dobân
dă de 15 la  sută. -

— O să vă specializaţi 
deci pe porci şi păsări? 
Grajdurile sunt pentru 
bovine, nu ?

— Bovine nu mai putem
creşte, pentru că, aşa cum 
v-am spus, nu mai avem 
nici o palmă de pământ. 
Am cerut de la primărie 
să ne repartizeze şi nouă 
un număr de hectare, în 
trucât comuna are destul 
pământ, însă dl primar 
Traian Başiu ne-a spus 
că trebuie să-l dea eroilor 
în revoluţie din Valea 
Jiului. , - : __

DURERILE ÎNĂBUŞITE 

ALE SATULUI
— Grajdurile mat în 

paragină-,
— Aşa este. Nimeni 

doreşte să mai existăm. 
Sătenii cer pământul, iar 
pe cel care li s-a dat nu-1 
lucrează cum trebuie. Ba, 
mai mulţi fură, distrug 
instalaţiile.

—*•" Primăria, poliţia nu 
vă ajută?

— Nu-i interesează. Am 
găsit zece geamuri fu
rate, ascunse tntr-un 
şanţ. Am anunţat poliţia. 
N-a întreprins nimic.

La fâpdul lor, sătenii 
îi acu.*, pe Ioan Olani că 
nimiceşte patrimoniul so. 
cîetăţil, că nu-1 interesea
ză soarta acesteia.

— Fostul complex de 
vaci cu lapte de fa Ponor 
nu este în subordinea 
noastră, ne spune dl pri
mar Traian Başiu. Primă
ria nu are puteri de de
cizie asupra acestei so
cietăţi comerciale pe ac
ţiuni cu capital de stat, 
deşi i-am ajutat cât am 
putut.

— Dar, totuşi, ei se a- 
flă pe raza comunei Păi,- 
al cărei primar sunteţi.

— Am încercat mai multe 
soluţii. Dar cu Ioan Olaru 
nu te poţi înţelege Ni
meni nu se înţelege cu el. 
Nici sătenii din Ponor, ve
cinii complexului. Normal, 
trebuia ca A.Ei. Ponor să 
treacă în subordinea pri
măriei şi noi, primăria, 
ştiam ce să facem cu ea.

S-ar putea. Acum, când 
este Ia zero, e uşor de 
spus ce ar fi trebuit fă
cut acum 5 ani sau mai 
de curând.

DI ing. Iustin Vasiu, 
directorul general, al Di
recţiei Generale pentru 
Agricultură a judeţului 
Hunedoara a încercat o 
concluzie... neconcludentă.
• ~r Situaţia fostelor com
plexe zootehnice este mai 
mult decât dramatică, a ţa  
cum s-a mai scris în 
„Cuvântul liber". Soluţii? 
Încă nu pot să dau eu 
certitudine. Privatizarea, 
poate. ____ ______

— Dar şeful de fermă şi 
actualul preşedinte al S.G. 
„Bovis** S.A. Pui. îng. Ioan 
Olaru, a r putea redresa 
situaţia?

—■ Este foarte greu să 
' spun. Insă încercarea moar.
te

PĂMÂNTUL —
IN LITIGII

, ■ Cum ziceam, fosta AJS.I. 
Pui avea 500 hectare «te 
pământ «te pe care .asigu
ra hrana celor 1200 ca
pete de bovine, 
tul a fost redat 
proprietari, însă titlurile 
da proprietate., nu prea. 
Oamenii revendică şi cele 
3J ţ hectare pa- care au fost 
construite grajdurile, a- 
nexele, solicită înmâna, 
rea «durilor de proprieta
te. tetă câteva opinii: 

Daacea loara Poenare: 
Am dreptul, pe bază de 
documente, ia 14 ha de 
pământ, te  trei poziţii. Bar 
mi s-a dat titlu de pro
prietate doar pentru... I

se vor da sentinţe 
nitive, situaţiile se var 
rezolva. In litera legii, 
btoeteţeles.

BAUXITA —
IN CONSERVASE?-

Două ciocane îngemă
nate Ia poarta foste» ex
ploatări de bauxită — şi te 
o clădire in continuă de
gradare — de te  Ohaba - 
Ponor ne tac că ne oprim. 
La poartă te» ora. Dl 
Ionel Stănescu, pe - castel 
ştiam ca unul dtatra coi 
mai buni buidozerişti de 
te  cariera de bauxită.

—- Unde.» buldozerul a- 
ceia frumos pe care lu 
craţi ?

— De trei ani nu n a i 
mtoge, ne spune «B Jenei 
Stănescu. Nu se nud scoa
te bauxită S-a opri* ac
tivitatea. Se zice că m» se 
n a i  oene te  t  aOL Au m  - 
nit unii de te Dobreşti să

a  bauxitei de aici. 
te

hectar!
Ara O

mare suprafaţă de 
. pe care a fos 
bauxită din carieră. Pă
mântul nu-1 pot folosi. 
Nimeni nu înţelege, ni- - 
meni nu mă ajută.-

Vietor B re tona  î Sunt 
în aceeaşi situaţie ca mai 
mulţi consăteni. Din ca
riera de bauxită nu se mai 
exploatează. Dar pe pă
mântul nostru a fost bas
culată ani în şir. Cub»  să 
folosesc pământul ?

Victor G a te r: De câte 
ori am t o t  1a comisia 
comunală pentru aplicarea 
Legii fondului funciar, 
mj s-a spus că „se re
zolvă". Dar nu s-a făcut 
nimic.

Am pus problemele ri
dicate «te săteni te  faţa 
.-ifui Traian I i « «  prima, 
roi cemunei Pui.

— în cazurile prezenta
te, ca şi în multe atlete, 
litigiile se află In curs de 
soluţionare 1a Judecătoria 
din Petroşani — spunea 
domnia sa. Pe măsură ce

Nu
re

— Dar te 
« *  - vagoanele 
Ohaba -  Ponor — Ora
dea.

Da. Cărciteu la fa . 
brica de aluminiu de Ia 
Oradea. Nu mai merg.
. Şî oamenii «are lu 

crau te bauxită ?
— Şi-au găsit alte ocu

p a ta  uri strat şomeri. S». 
tilajele ruginesc, li s-au 
furat piesete. E dezastru.

Oare chiar să nu  mai 
fie nevoie de bauxită de la 
Ohaba-Ponor, care se a fli 
în rezerve mari aici şl 
este de o  calitate deose
bită ?

Ara încercat câteva zile 
la rând să vorbim eu dl 
ing. Petru Beldearai, dl- 
rectorul S.C. „Bent0calcar“ 
S-A. Deva, din cadru! RA9 
Deva, care are în subordi
ne şi exploatarea bau. 
tetei de ia Ohaba-Ponor* 
N-am reuşit. Era plecat 
Cu treburi fireşte, la uni
tăţile dă» subordine, Aş
teptăm insă de te  d-sa şi 
de la - conducerea. MAS 
Deva un răspuns eter şl 
competent privind soarta 
de aA  şi de mâine a  
bauxitei de la Ohaba- 
Ponor. , . ...

TVR 1

7,00 Bună diminea. 
ţa de la  Iaşi!; 8.00 
Bună dimineaţa de la 
Ctaj-N.î; MC Tip.top, 
mini-top; tOM  SeriaL 

mi Black 
Beauty (ep. 4); 10,30
Pas eu pas; 11,25 Vâr
stele peliculei; 12,2© 
Cronografii; 14M  Ac
tualităţi; 14.10 Ora 
25—  Tranzit TV: 18,45 
Teieenriciopedia; 19,3» 
Actualităţi; 20,00 Se
rial •  Columbo; 2140 
A 45-a ediţie a iesK»' 
valului cântecului |« 
talian de te San

8,00 întâlnirea de 
sâmbătă, TVB Claj-Nd 
t f N  B *

te ; 18,3© i
ralul (sţ; „ l î j s  Sera
te muzicali TV; 204© 
Pariaţi pe tâm pim  1
« te; a u »  t v m  •  
Mesager; : X2M M l . 

•  Suram nt Opera 224» 
Sânte Barbara  (seria-i;
a j î  Interferenţe fr%

animate 
(*); 0,30 Reporter TELE 
7 ir); 10,30 Serial (r) 
•  Femeia fantastică; 
1L20 Serial (r) •  Kung 
Fu; 12,10 Chestiunea 
zilei (r); 13.10 Staruri 
ia concert; 13,55 Vldeo- 
text; 1840 Desene a- 
nimate; 18,25 Clip Vi- 
va ; 18,30 S ita  docu
mentar p  Portrete;
19.00 La Est de Vest;
20.00 Serial •  Rene.
gatul — ep. 7; «0,50
fa ra  nimănui; 2055 
Doar o »rorbă să-ţi rate 
spun,.; 21,00 Telejur
nal, emisiune Aş ştiri 
abc ţdfe 24. « t  1|95); 
a  tdeviziuna TETE 7 - 
21^0 Smtel *  KITT — 
ep. 12; 22,20 Mitică ; 
2L25 C3ip Vlva; ŞU0 
Chesthraea zdei; 2 3 0  
Cartea de citire; 2 3 0  
Staruri râ concert; 0,10 
VidaoteJrt,

Canal 21
%m Tetetext; M.OO 

Observator •  Antena 
1 ;  11^0 Week-end ma
gazin « s l 2 M  Film
•  Biletul .dumneavoas
tră nu mal este va
labil ; 12,30 World net
•  Călătorie prin par. 
«urile t e  statul

TRAGEREA 
SUPER LOTO 
5/40 din 23. IL

38, 31, 11. 10, 8, 37.

Fond de câştiguri: 
199211250 lei.
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8,00 Bună diminea
ţa!; UJK) Arlechine;

m ină; 1L36 
tulul: 13,00

Vide»- 
18,45 A d l i»  

; 1&15 Ba- 
bingo (cs); 20,00 AC- 
tneHtăti: ' fţM* ■ Bâta 
•  Căsătorie pe ta r» »  
(Anglia, 1991); 2245
Artuteităţi; 22,30 Du- 
mini ea sportivă; 23,15 
Gate decernării pre- 

,jC&ari*; 0,45 
” lirici.

*M  5*2. 
duminica! te  I* 

aram* »»«.
1480

toţi; Mk55 Tete» •  ' 
Eurocwd Opera f l 0  
IR d e  docto rabri (ep. 
87); M M  , t e t a  
teme raortivă; m m
tvm -rn  “

muzicale; I
(tente Oi>iham IMţgfta 
m , m y , 28.48 « t a i

t e  mâine (r).

9,00 Desene 
ţr}; 9,30 S erial •  
negatul (ri; 1640 
rial (r) * KtTT; 
Mitică tri; 124»  
rrai în ««moral M l 
1245 Vîdeotext; IM #

€3ip Vîva; 1840 
rial •  ALF — «P- t î  
1SA0 Interzis bărba
ţilor; 20Jto SertţA •  
Dinastia (ep. W i 2040 
tara o vorbă # .p  
ma| «pun... ; 2L©9 Tele
jurnal (emisiunea t e  
25. IL1995); M M  Sfc. 

•rial •  • B otei. Y .
miţ20 « lp  v M î  
22,30 Chestiunea riM i 
2340 Cartea t e  
23 35 Serial •  ©
Ml — ep. 8;

TV DEV

i ; n m  
m ate; t i ; »  Film •  
Kaţerine; 1340 ta ra ta , 
net.

DIN 23.02. 1093 

1: 38, 23, 3, 24. %

XL 25. 7, 17. 24 % 
% 36, 48.

IU: 36, 20, 3, 4  33, 
15, 6, 46’.



I MPORTANT PENTRU
8e apropie de sfârşit un sezon de iar- 

bA cu care nu ne am întâlnit de mulţi 
m â . *  (uni cu temperaturi medii nega- 
IfMt, dar putem spune că In locuinţele 

nu s-a simţit frigul şi lipsa a- 
atât reci. cât şi calde, cu excepţia 
număr redus de apartamente care 

aai ţinut cont de sfaturile date astă 
de R.AG.C-L. de a-şi verifica şi 

instalaţiile defecte şi uzam. Au 
flaut situaţii când in unele zone şi la ore 
fl» consum de vârf au a ajuns apa la 
«teu— etaje, dar şi In aeesţe condi
ţii ieşi cetăţenii au . beneficiat de ser- 
«fclife noastre.. - '

Deşi lumea a fost in general mutţu- 
■ M  de asigurarea acestor servicii, au 
flarit îngrijorătoare romele ce au apărut 
te afiş icre pentru plata prestaţiilor ca
n t  am mai multe cauze: creşterea tari- 
fnhti gigacaloriei de la 9 009 la  12000 
M , «meşterea tarifelor ia apă, «anal şi 
p n a i  ca urmare a ridicării ştachetei1* 
■ w p l h i  la materii prime şi materia- 
IB gt a  altor taxe (taxe teren, impozite, 
«le.jţ- apoi & cauşâ importantă o  repre- 
alMâ pierderile de apă şi agent termic 
I» Instala ţi ile interioare ale blocurilor ' 
f |  fll apartamente came încarcă substan 
|W  rosturile şi uit te ultimul rând ra 

de către m ele asociaţii a  urnii 
mai mic de persoane, fapt pen- 

valoarea apei calde pe o  persoa- 
B terţ mult mai ridicată şi tot ce -' 

au  fost dezavantajaţi in  sus- 
ţteecea acestei ultime cauze, vrem să 
dăm următoarele exediple: nr. de per- 
toane în municipiul Deva (în ordinea 
mărimii) era de 120 000 locuitori pe lis
tele de alimente in perioada anterioară 
l«i "99, ftăOOO locuitori după statistici
le Poliţiei (inclusiv flotanţii), 74 200 după 
eeeensământ şi -52000 locuitori plătitori 
da gunoi (cititorii pot trage singuri 
concluzii).

G să încercăm în continuare să pur- 
, |ă »  un dialog cu Dvs, pentru a lămu
ri d serie de- lucruri pe care cetăţeanul 
nu te cunoaşte Corect şi e regretabil câ 
nici anele conduceri de asociaţii nu le 
Stăpânesc, stârnind confuzii în discu
ţiile cu locatarii pe care îi reprezintă.

înainte de nov. 1993 s-au aprobat 
câteva blindări de calorifere în apar
tamente (cu acordul asociaţiilor de lo
catari) şi în unele spaţii comerciale de 
la parterul blocurilor de locuit. Acest 
fapt a fost amendat imediat d e ‘Inspec
toratul de Calitate în Construcţii, de 
Primărie şi chiar de foarte mulţi lo
catari şi ea atare am intrat în legali
tate şî am anulat toate blindările de 
calorifere începând cu toamna anului 
1994. Această hotărâre a fost aprobată 
ţ i  de Prefectura judeţului Hunedoara 
şi am comunicat-© asociaţiilor de loca
tari în scris şi te presa locală, înce- 

cu luna mai 1994 şi pe postul local

de televiziune prin cablu „Devasat". Ca 
atare pentru apartamentele nelocuite © 
perioadă de timp de locatari — în se- 
zţmul de iarnă, cetăţenii vor fi scutiţi 
de toate taxele, mai puţin căldura — 
lucra transmis şi pe posturile de radio 
Bucureşti şi Timişoara, ca urmare a ta- 
trebărilor puse de cetăţeni 

Conform H.G. 425/1994, Începând a i 
acest an se vor încheia noi contracte 
de furnizare a energiei termice care 
vor conţine în anexe şi parametri mă
surabili, care ia municipiul Deva se 
raportează pe puncte termice care au 
fost dotate cu aparatură de măsură şi- 
control tocă din primăvara anului 1963. 
R.A.G.C.L. Deva «a distribuita- trebuie 
să încheie aoelaşi tip de contract cu

baza - documentelor de plată vizate de 
conducerea asociaţiei şi trecerea chiar 
Iâ încasarea acestor sume de la cetă
ţeni direct de agenţii noştri, adminis
tratorului revernndu-i doar rolul de gos
podar ce va administra patrimoniul a- 
sociaţiei şi de a  colabora cu unitatea 
noastră pentru îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor şi ta costuri cât mai reduse.

F  firesc să apară opoziţia unor admi
nistratori care îşi vor vedea postul a- 
meninţat. dar concurenţa şi simplifi
carea lucrurilor a dus întotdeauna la 
calitate şi costuri reduse în beneficiul 
cetăţenilor. Sunt în prezent asocîaţîi 
la care cetăţenii plătesc sume de peste 
400 tei pa persoană lunar cheltuieli ad
ministrative.

R.A.G.C.L. DEVA IN DIALOG 
CU D-'

furnizorul — FBJB Mintia. întrucât a- 
ceastă Hotărâre de Guvern prevede ca 
beneficiarul să plătească o taxă de an
ticipaţie egală ca valoare cu media lu
nară. a  taxelor de termoficare, furnizo
rul din Mintia refuză să semneze con
tractul cu noi până Ia achitarea acestei 
taxe de anticipaţie.

Noi la rândul nostru am facturat taxa 
de anticipaţie la toţi beneficiarii des
chizând un cont special la Credit Bank 
(vezi facturile emise de noi), pentru ca 
pe- măsura achitării de către Dvs. a a- 
cestei taxe stabilită prin Hotărâre de 
Guvern să o virăm furnizorului pen
tru a avea bani ia dispoziţie pentru 
întreţinerea instalaţiilor şi producerea 
de energie termică în lima de pian.

Având te  vedere prevederile H.G. 
425/1994, legată de asigurarea unor pa
rametri măsurabili, nu se mai permi
te ca la încheierea noilor contracte, o 
asociaţie să cuprindă blocuri alimei- 
tate de la puncte termice diferite şl ca 
atare asoc. de locatari nr. 3, 7, 13, 15, 
19, 20. 29,‘ 28, 29, 76, 107, 131, 132, 134, 
136, 147, 148 şi 152 trebuie să se re
organizeze urgent pe criteriul .„toate 
blocurile să fie alimentate de la ace
laşi punct termic'*. Noi recomandăm 
încă o dată cu acest prilej constituirea 
unor' asociaţii puternice, unice pe un 
punct termic, care vor duce la scăde
rea cheltuielilor ad-tive pe persoană şi 
va permite implicarea noastră prin tre
cerea pe calculator a repartizării chel
tuielilor pe persoane şî apartamente te

Noi vom prezenta asociaţiilor de lo
catari proiectele de contract, urmând ca 
în câteva zile să începem semnarea a- 
cestuia în cadru organizat la nivelul 
fiecărui punct termic, unde se vor de
talia toate problemele legate de rela
ţia RAGCL — asociaţia de locatari. Se 
va pune te  discuţie şi posibilitatea â-' 
chitării cât de cât lineară a cheltuieli
lor eşalonate pe întregul an.

t a  încheierea contractului cu asocia, 
ţiile de locatari, conducerea acestora va 
proceda la luarea ^de* adeziuni scrise 
din partea locatarilor cu drepturi şi o- 
btigaţii sirpstlate de Lege, sub semnă- 
tură.

O problemă foarte importantă este 
datoria cetăţenilor da ,a achita la timp 
contravaloarea serviciilor de care bene
ficiază (nu suntem răspunzători de ser
viciile care nu vă satisfac, din vina ex
clusivă a D-voastră şi anume : curăţarea 
de rugină a caloriferelor, neînlocuirea 
reţelelor uzate din blocuri şi aparta
mente, pierderile de agent termic în 
Subsoluri etc.J. Sunt Şi acum asociaţii 
care înregistrează restanţe foarte mari 
la plata serviciilor noastre : Câteva 
exemple : Asoc. loc. nr. 25 — 51178 mii 
le i ; nr. 2* ~  54517 mii le i ; nr. 27 — 
33457 jţţn 1®; nr. 29 — 35 177 mii le i ; 
nr. 31 — 32150 mii Iei; nr. 129 — 
25951 mii lei ; «W. 141 — 36 048 mii lei ; 
nr. 142 — 2*417 util tei. /

Facem apel Ia cetăţeni să facă un e- 
fort ca până la finele lunii martie să 
acfrrte toate restanţele pentru a nu o- 
taliga furnizorul de energie termică să

sisteze livrarea agentului termic şi să 
nu mai beneficieze cetăţenii Devei nici 
de căldură, dacă mai e cazul, dar mai 
ales de apă caldă, ce e necesară pen
tru noi toţi. NU e un secret pentru ni
meni şi F.R.E. Mintia ne-a comunicat 
oficial că va lua această hotărâre da
că nu vom achita cele peste 2 miliar
de Iei datorie până la 31* III* 1995

Asociaţiile de locatari Înregistrează o 
restanţă de 1,4 miliarde Ier: «mnăţile 
bugetare 183 mii. tei, agenţii economici 
cu capital majoritar de stat 760 mii 
lei şî agenţii privaţi 234 mii. lei.

Privind contorizarea, informăm ce
tăţenii Devei că în curând vom' pune 
în funcţiune cele 16 contoare de ener
gie termică şi apă caldă la blocurile 
aparţinând PT II bis, iar dacă te bu
getul local pe acest an vor fi prevă
zute fonduri pentru eontorizare le vom 
monta pe baza unui program stabilit cu 
Primăria,

Pentru acei care doresc din surse 
proprii să achiziţioneze aparatură de 
măsură pe blocuri, această lucrare tre
buie făcută numai cu proiect şi acof- 
dul RAGCL Deva privind tipul de a- 
paraturâ şi condiţiile de amplasare.

Pentru cetăţenii ce doresc să-şi mon
teze aparatură de măsură în aparta
mente, e necesar de asemenea avizul 
nostru, unitatea noastră proiectând şi 
montând la cerere această aparatură, 
dar decontarea se va face direct cu a- 
sociaţia de locatari- care are contract 
ca noi. (Subliniem — numai pentru lo
cuinţe^'

Pentru agenţii economici, este obliga
torie încheierea de contracte cu RAGCL 
Deva, întrucât energia termică nu este 
subvenţionată decât pentru locuinţe, iar 
tariful de apă este de asemenea dife
renţiat ; sunt stabilite şi norme, pen
tru gunoi. Agenţii economici, care sunt 
depistaţi că nu au contracte cu noi, vor 
fi pasibili de amendă şi plata servi
ciilor retroactiv de la înregistrarea ac
tivităţii la Registrul Comerţului. De a- 
semenea, mutarea sediului sau deschi
derea de activităţi în alte spaţii, care 
nu sunt prevăzute în contract, trebuie 
anunţată Ia timp, jar dacă la încetarea 
activităţii nu se anunţă RAGCL-uI, pres
taţiile vor fi facturate în continuare, 
beneficiarii fiind obligaţi să Ie achite.

Conform H.G. 348/1993, agenţii eco
nomici erau obligaţi ca până Ia 31 dec. 

J994 să-şi monteze aparatură de mă
sură, lucru ce nu a fost respectat de o 
parte din aceştia..

Pentru înregistrarea de restanţe de 
peste 45 de Zile, pe lângă penalizările de 
întârziere, se va trece la sistarea fur
nizării apei reci care va avea ca im
plicaţie ridicarea autorizaţiei de func
ţionare de către Inspectoratul de Po
liţie Sanitară.

CONSILIUL DIRECTOR s

Din lumea largii
Gelozia n-are de-a 
face cu dragostea!
Da acum înainte sentimentul care a  măcinat 

atâtea suflete nu va mai putea fi asociat ctt flacăra 
pori a pasiunii. O spune un studiu realizat Io 
Astsbealta şi aăe cărui concluzii au fast publicate 
săptămâna trecută te  foarte seriosul „Britisfe Jour
nal «I Paychiatry". Conform cercetătorilor de ia  
Antipozi, doar 7 la sută dintre fentei şi I. la sută 

- «Hâtre bărbaţi au necivilizatul obicei de a-şi spio
na partenerii de viaţă, efectuând constante inspec
ţii prin. buzunare te căutarea unor ipotetice tră-
«*â*L•

Cmf e gelos — stabileşte acest prim  studiu se
rios în materie — suferă de o „patologie obsesivă1*, 
o autentică tulburare psihică ce derivă din nume- 
roase carenţe ste personalităţii. Ceea ce Freud de
finea „o rănire a narcisismului1* e un „morb" di
rect legat de nesiguranţa subiectului, de puţina 
star»  faţă de sine însuşi şi de lipsa de prie
teni şl a unui habitat social convenţional. „Per
soanele mai puţin geloase — spune raportul — 
sunt femeile care practică o profesiune, care se 
sîifit Importante şl surit încurajate de mulţi eo- 

; fdboratrrri şl prieteni".
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STORY

S-a descoperit 
mormântul Iul 

Alexandru cel Mare?!

i

I
1

IN  A FGANISTA N CON33NUA 
|  *&A280fGL SFA!iT“

După 14 arii' «te război, scena politică afgană în |  
mujahedinii afgani care toamna trecută, când a j 
au reuşit să pună reuşit să cucerească v e -» 
In dificultate Arma- ehea capitală a regatului I 
ta Roşie şi sâ recu- afgan, Kandahar, In sudul jj 
cerească Kdbul, capitala, ţării. Şf-a continuat a-1 
s-aU trezit in faţa unui poi expansiunea spre He_ J 
nou Inamic, cel puţin în rat ş t  frontiera pakista-1 
aparenţă imbatabil. Este neză, beneficiind de sprt- * 
vorba de o mişcare de jinul unei populaţii exas- |  
„războinici studenţi* nu- pe rate de anarhia ce dom .« 
mită TSaliban, care pe zi neşte îh ţară şi după că-1 
ce trece câ ş tig  teren deren regimului comunis t '  
în - defavoarea trupelor (aprilie 1992). Aşa fhcât |  

mojahediniksr, ameninţând Taliba» constituie acum o J 
direct poziţia lui Gnl- „a treia forţă", situată t 
buddin Hekmatyar, pu- : cumva intre rele două I 
ternicul lider al mişcării grupări prinripole ale J 
H&db-i-Islanti. «ujahedimkwv aceea a  I

Houa fracţiuoe *-« năs- tei Hekmatyar şi cea ri_ J 
Out şcolile eorimlrepa- vală; a preşedintelui Ber- j 
ktetanete şl a  «rupt pe tmwuidin Babani. > j

Vii controverse în Gre
cia în jurul afirmaţiilor u- 
nei cercetătoare, Liana 
Sţrhrahsi, care consideră că 
a descoperit în deşertul e- 
^pteaB fttqrrnărgşt fpareîdr " 
cuceritor maceclbnean. GUi 
vernul de la  Atena a trimisij. 
inediat o echipă de ţjljfcT 
perţi pentru a face invţsriîri 
gaţtile necesare, „In Sfc»*-’ 
grafe, stele fanevare, in
scripţii şi dfii cele câteva 
documente pe care ni le-a 
pus la dispoziţie Sulvaltsi - 
4- susţine ministrul grec 
al culturii, Thantte SBcrut- 
sScos — nu rezumi de ni
căieri aferatele Iui Alexan
dru, rtţjKeJdştă nici o refe
rite  te ' '  regele Ptolemau 
Care ar fi ordonat înteşte- 
toântarea celebrului 
ducător, nu,. sţ̂ - tece nici o 
feferipe la p tiţ^a. care a

lotierfiui grec. '  • | |
mm< ■■ ■■ .Vjnjv.i.4 j .m

Un fals istoric, aşadar? 
Misiunea superexperţilor 
greci deplasată în oaza de la 
Shiwa, la 756 t e  sud-est 
dş .Cairo^ undeva fqst gă
sii '.mormantul, pare ceă- 
vlnşă că e vorba de aşa 
ceva. Dar arheoloaga a re
plicat imediat.' Intr-un in
terviu acordat canalului de 
televîziuriţjflşAiian „AteRă", 
ea j-a actfeat la rându-i pe 
„specialişti**' greci că au 
vlcîat zona săpăturilor şi 
s-wi dedat la acte de van
dalism. „Este —
a afirmat ea, «â
se va-,adresa Jastlţim, in- 
digriiţi de faptul că o 
mimase declarată ştiinţi
fică — „s-a puţut pronunţa 
atât de repede în cursul 
unei vizite A® 0 orâ-două 
intr-un şaririer arheologic 
tiv -care ritm urile duraaşă 

d K cincr ani“* "'f'
Wm .:n>

Dtpă AGENŢIA îflO B V  PHESS
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t MOZAIC SPIRITUAL
•  „Datorită bucuriei, frumuseţea lumii ne pătrunde 

în suflet. Datorită durerii, ne pătrunde în corp".
S. WEIL

•  „Lipsa de entuziasm e semnul sigur al pierza
niei". , DOSTOIEVSKI

•  „Dragostea care nu creşte zi de zi e patimă ne*
trebnică". BALZAG

•  „Războiul, comerţul şi pirateria alcătuiesc o 
trinitate inseparabilă". GOETHE

•  „Când eşti prea convins pune semne de între
bare". W. BRUDZINSKI

•  „Nimeni nu poate împrumuta drumul celuilalt".
PROVERB INDIAN

•  „Suntem îndeosebi sancţionaţi pentru virtuţile
noastre". NIETZSCHE

Selecţie de ILIE LEAHU

m Un tânăr milionar e 
îndrăgostit. De aceea îi pro
pune alesei inimii sale:

— Domnişoară, n-aţi vrea 
să cheltuim împreună a- 
verea mea ?

—O, cu plăcere !
— Aş vrea să facem asta 

toată viaţa!
— O, nu cred că. pentru 

aşa ceva e nevoie de atâta 
timp...

•  John, fiul de zece ani 
al directorului închisorii:

— Tată, de câţi ani lo
cuim în casa mătuşii ?

— De opt ani, băiete.
— Şi câţi ne-au mai ră

mas?
•  Un medic foarte bun, 

dar cam distrat, e chemat 
de sora şefă :

— Doctore, doctore, ve
niţi repede, în camera ve
cină e un hoţ!

— Foarte bine. Spuneţi-i 
să se dezbrace. Vin ime
diat...

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

Proverbe chinezeşti
•  E mai bine să nu fii 

deloc decât să fii nimic.
•  Pregăteşte.te în clipele 

de răgaz şi o să-ţi fie de 
folos când vei fi grăbit.

•  Poate să dureze un an 
până să-ţi faci un prieten, 
dar e destul o clipă ca 
să-l jigneşti.

•  Chiar şi cele mai 
inalte turnuri tot de la 
pământ se înalţă.

Plăcerile sunt de su
prafaţă, necazurile sunt 
adânci.

•  Mai bine să mori ca 
un deştept decât să o duci

' ca un prost.
•  Mai bine să-ţi . co. 

aaanzi ţie decât altora, mai 
bine să te âjuţi singur de
cât să cauţi ajutor în altă 
pirte.

Fiecare marfă are pre. 
ţo le i.

•  Nu te teme de neca
zurile tinereţii, sperie-tc de 
sărăcie la bătrâneţe.

•  Cei buni se caută re
ciproc, cei răi se evită.

•  Omul legat poate fi 
bătut mai uşor.

•  Păstrează-ţi o clipă 
răbdarea, vei fi scutit de 
o sută de zile de nelinişte.

•  Dacă ulcica nu-i spartă, 
un veac poate să nu curgă.

•  Şi cel mai bun cal se 
împiedică, după cum şi 
cel mai bun înotător se 
poate îneca.

•  Oamenii cu aceleaşi 
convingeri se iubesc, cei 
care practică aceeaşi me
serie se urăsc.

Selecţie de 
N. ZAMFIR
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „De Ia un anume punct al suferinţei şi ne-] 

dreptăţii încolo nimeni nu mai poate face nimic; 
pentru nimeni, si durerea e sihastră“.

ÂLBERT CAMUS
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„Să nu-ţi faci chip cio
plit".

Mă gândeam la regimul 
comunist când chipurile 
erau puse la loc de cinste 
începând cu grădiniţa şi 
terminând cu orice sală 
a unei unităţi din ţară. 
Cât de glorios erau pur
tate chipurile sub dra
pele fluturând la aniver
sări şi defilări... dar iată 
că acele chipuri făcute 
spre adorare au început 
prin a fi urâte şi mai 
apoi arse. Ca o eliberare 
şi o întoarcere la porunca 
cea dintâi. Dar locul a. 
celor chipuri a fost luat 
de alt „chip" şi acesta 
cucereşte şi domină lu
mea : BANUL!

— Nu te închina Fiul 
meu, Banului, nu-1 lăsa 
să-ţi fure sufletul şi să-l

supună, căci puterea Ba
nului e mare şi te vră
jeşte, te ridică pe -tronu

rile puterii pământeşti, dar 
iţi usucă sufletul şi în 
sângele, tău picură do
rinţa de a supune lumea, 
de a fi tu însuţi un Dum
nezeu. Nu te închina Fiul 
meu Banului, căci su
fletul îţi vei da pentru 
avere şi măriri, vei pu
tea cumpăra întreaga lu
me, dar un singur lucru 
nu vei mai avea nici
când şi nu-1 vei putea 
cumpăra cu ban i: IU
BIREA ! Şi cât mai va
lorează toată averea şi 
mărirea ta de nu vei mai 
avea dragoste ?

Nu te închină Fiul meu 
la alţi Dumnezei.

INA DELEANU

„Fiorosul' Foto PA VEL LAZA

CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI Şl 

OCROTIŢI NATURA

Parcul National

Retezat (I)

Retezat. Lacul Bucura — 2040 m.

Foto T. IACOB

Retezatul este un masiv muntos, 
compact, sălbatic, aşezat în partea 
de sud-vest a judeţului Hunedoara, 
Întins pe o suprafaţă de aproape 
800 km2, Sn centrul căruia se află 
Parcul Naţional cu aprîaţ.* nume, 
care este cea mai întinsă şi mal 

i importantă rezervaţie naturală o . 
! crotită din ţara noastră in zona 
alpină. Înfăţişarea geografică a a 
cestui munte, constituţia sa geolo

gică, • neasemuitul pitoresc al văilor, 
culmilor şi piscurilor, peisajele de 
cea mai autentică sălbăticie nemai
întâlnite în munţii noştri, bogăţia 
floristică şi faunistică şi, mai ales, 
întinsele mărturii ale glaciaţiei cu- 
atemare (căldări, custuri, iezere şi 
morene) fac din această parte a 
Carpaţilor un minunat colţ al gran. 
dioasei naturi neschimbate. Ceea ce 
împrumută aspectul şi caracterul de 
sălbăticie fără pereche în Carpaţii 
noştri nu sunt numai piscurile sin
guratice, care se ridică la peste 2508 
m, ci şi clima specifică, aspră, cu 
o floră şi faună de munţi inalţi. 
Aşezările omeneşti ocolesc departe 
inima muntelui rece, neospitalier, 
găsindu.se numai la poale, in văi 
adăpostite.

Masivul este străbătut de două 
şiruri paralele de munţi, orientate

pe direcţia nord.est — sud-vest, 
lungi de aproape 80 km şi despăr
ţite de v i le  adânci ale Lăpuşni- 
cului Mare şi Râul Bărbat, care 
formează osatura Retezatului Mare.;

Reţeaua hidrografică a munţilor 
Retezat este bogată, nenumărate 
pâraie se scurg vijelios pe versanţi 
înclinaţi; unele izvorând chiar din 
iezere, formează • apoi râuri cu un 
debit mare şi constant. Dintre a- 
cestea cele mai importante sunt t 
Valea Lăpuşnicul Mare, formată din 
văile Bucurii şi Pelegii care con- 
fluează la Gura Apei cu Lăpuşnicul 
Mic şi Răul Şes, dând naştere Râ
ului Mare.

Clima Retezatului este mai rece 
decât a munţilor ce-1 înconjoară. 
Până la 1800 m altitudine se mani
festă un climat subalpin, caracteri
zat prin ierni lungi de 5—6 luni,: 
precipitaţii abundente ce însumează1 
anual peste 1000 mm-şi cu . o tem. 
peratură medie lunară de 10—15] 
grade C numai In lunile iunie.: 
tembrie. Peste această altitudine, in 
zona pajiştilor alpine şi a tufărişu
rilor întinse de ţepi, temperaţi 
medie lunară nu depăşeşte nicio
dată 10 grade € , în schimb, în luna 
ianuarie ,J4  r . î  e t ceasta scade 
sub —10 grade G.

(Va Ânsnâ)

Ing, IACOB TRAIAN,
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« N U M I
ORIZONTAL: 1) Utili, 

zat ca model pentru coşii 
mai mici; 2) Oameni se
rioşi ce servesc mâsâ in 
oraş — Regi de.o zi cu 
corpană de împrumut; 3) 
Corective consemnate pre
cis in scris! — Formulă de 
adaos consemnată in sub. 
stanţă — Sinonim oriental 
Intr-o frază muzicală; 4) 
Cerber de temut în deco. 
nfl deltei. — Variaţii ‘ de 
mai pe o temă dionisiacă; 
S) ‘Veşnicie err dătaille pre. 
lucrată mecanic — Formă 
da adgajare plata ' in 
debit; «) Profil taslt pe 
un oer impunş de minarete 
— Dovezi- peremptorii a 
întinării morale; 7) Bfv*.

laţie fugară în contul a- 
devărului — Gol marcat, 
de obicei, fi» spatele porţii; 
8) Fondul sonor al unei 
scene pastorale — Gardă 
de onoare cu caracter fşstiv 
— încărcătura unei şalupe 
aflată în ecluză 1; 9) Floa. 
rea uitării Înecată In rouă 
tristeţii — Ambalaj pentru 
mărfuri -de luat Pe sub 
mână; li) Indicatoare de 
restrângere la strictul ne
cesar.

3) Semnal clasic de dema
rare patrupedă — Cunoscut 
incontestabil cu propriul 
punct de vedere — Pă
mânt udat de lacrimile ce
rului; 4) Decoruri agreste 
pentru o iarnă poetică — 
Ieşiţi cu faţa curată după 
o săpuneală zdravănă ; 5) 
Treapta de tus a unei scări 
medievale — Glas de sten. 
tor in exerciţiul funcţi
unii; 6) Simboluri ale sta. 
tomieiei pietrificate din â- 
!aitâ minţii — Himeră a 
deşertului .închisă fntr.un

castel; 7) Tip de slujbă de 
sorginte - orientală — Su
pus unei execuţii prin ghi
lotinare; 8) Laconism inL 
ţial cu caracter de duali
tate — Dezlegător de pri» 
bleme în labirintul vieţii 
— Ordin laconic pentru 
supuşii ogrăzii; 9} Radieri 
iluzorii ale urmelor trecu
tului — Investiţie de vii
tor cu credit in bancă; !•> 
Volum considerabil Al 
scrieri alese. '•

VASILEMOLODEf

DEZLEGAREA CAREULUI „UŞOR DE ZIS"
APĂRUT' t »  mŞMVh NOSTRU DE SAMRAtA 

TRECUTA
VERTICAL t t j ’Tip de 

revenim:.. -cu - declanşarea 
automată; 3) ă u jia ..u iii>  
fio întrezărit in «ma ere- 

. pusculară — Strânsul vii.' 
tar jşu aeron td»  >«lşu#i

t ţ  UBICUITATE; 2) SUDA — ROBOT; 3) INEMA — 
«ARI} 4} « n  — .«RITÎ«; B) BO — STELE -  B | 4 | 
B — BfXQaNWL SE; 7) SAMARE — MAT; 8> AFUMI

—  ACUT: iOU ANACRONISM
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CUVÂNTUL LIBER
M.t.l lll> U.I.I.UU 1

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CAS1AL" SA . DEVA 

\ ANGAJEAZA

) pentru atelierul Ipsos Căktn următorul perso- 
)■ nai:

— un şef manevră

— un manevrant

Informaţii se pot obţine de la Serviciul 
Organizare-personal, la telefoanele: 613140; 
613141; int. 194; 195. (100)

S.C. DIMPEX S.R.L DEVA

la preţuri avantajoase

•  Deval veselă
•  Deval Universal
•  Dantelin lux
•  Riotim 600 gr.
•  Tin»
•  Detim Automatic
•  Perlan Plus

•  Email ocru — alb — 
roşu — albastru

•  Făină albă import 
Ungaria

•  Făină de mălai im
port Ungaria

•  gris import Ungaria
•  Diverse alte produse

Relaţii str. 
(.parter.

VLibertăţii, bloc A, sc. D, i
l

I.C.E. FELIX F.C.E. S.A. DEVA 
bd. Decebal„ bl. R parter, tel/fax 054 - 6.12236 

Produce şi comercializează calculatoare fa
miliale HC 91, HC 2 000, calculatoare perso
nale PC 386, 486, calculatoare de buzunar şi 
de birou cu imprimantă, televizoare şi video 
Goldstar, receptoare de satelit, telefoane şi 
casetofoane digitale, alarme auto, monitoare, 
aparatură electronică. (607273)

S.C. „SICOTRADE COMIMPEX“ S.R.L. 
D E V A  •

reprezentant al S.C. ENERGI-CO S.R.L. 
Bucureşti

execută proiectare, import, montaj şi servicii 
pentru instalaţii de încălzire centrală de mică 
sau mare capacitate şi climatizare şi arzătoare, , 
injectoare, robineţi, vane, supape, siguran
ţă hidrofoare, pompe produse de firme fran
ceze si italiene: CHAPEE, EQUIP TECHN1C, 
VICARB TRANE si SAMSUNG, SICMA, 
SALMSON, COMAP, BERETTA.

O proiectează şi execută construcţii me
talice artizanale;

0  comercializează produse SKIL, HITA
CHI, şi McCULLOCH: bormaşini elec* ■. 
ţţice, pistoale de vopsit, circulare, fe- , 

răstraie, maşini de şlefuit, accesorii şi t 
consumabile;

O comercializează materiale de construc
ţii şi corpuri de iluminat import Italia; 

O Vinde en gros, la kg, textile import 
Germania;

O vinde piese auto import pentru: auto
camioane IFA, ROBUR, SKODA MAN; ,( 

0  vinde autospecială transport persoană 
IFA cu 21 locuri, cu încălzire; .

O vinde suflantă acţionată cu motor ben- 
. zină, pentru încălzire hale industriale;

, O vinde- aparat raze Roentgen pentru ca- 
. bineţe dentare.

INFORMAŢII LA TEL. 616987, 616863, MA
GAZINUL GOSPODARUL — DEVA şi LAN
ŢUL HUNEDOARA. (607276)

SC ROMCAMION SA DEVA '

cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 17, an* 
gajează şofer pe automacara UMT — de 12,5 tf

— Condiţii:

—■ vechime minimă 5 ani în meseria de 
şofer şi autorizaţie ISCIR —- pentru folosirea 
macaralei.

Relaţii la serviciul- personal.
(96)

EN GROS .

muştar 200 gr. — 424 leifcutie
I )

•  conserve carne porc (import Ungaria) î 
400 gr. — 2 000 leijcutie J

I
Preţurile nu includ T.V.A.

. Informaţii la telefon 623555, sau la str. J 
I Depozitelor, nr. 17. j
J (607275) 1

I
(607269) j „ 

*
I

I
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
PETRILA

ORGANIZEAZĂ

licitaţie publică în vederea concesionării de terenuri
pentru construirea de garaje, aprobate în baza 

Legii nr. 50/1991, în următoarele zone :
— amplasamentul nr. 1 — în suprafaţă de 182,6 

mp situat pe str. Alexandrii Sabia — 10 parcele;
— amplasamentul nr. 2 — în suprafaţă de 294 

mp situat în spatele blocului nr. 61, pe strada Re
publicii — 14 parcele ;

— amplasamentul nr. 4 — în suprafaţă de 174,6 
mp situat în spatele blocului nr. 7, pe strada Mun
cii (Lonea) — 9 parcele ;

— amplasamentul nr. 5 — în suprafaţă de 147 
mp situat pe strada Dacilor, lângă blocul nr. 55 — 
7 parcele ;

— amplasamentul nr. 5 A. — în suprafaţă de 
313,5 mp situat pe drumul de acces la incinta E.M. 
Lonea — 13 parcele ;

— amplasamentul nr. 6, — în suprafaţă de 431 mp 
situat în spatele blocului nr. 114 — Republicii — 21 
parcele ;

— amplasamentul nr. 8 — în suprafaţă de 420 mp, 
situat în careul format din blocurile nr. 3, 4, 5 şi 6, 
din cartierul 8 Martie — 20 parcele;

— amplasamentul nr. 15 — în suprafaţă de 525 
mp situat în cartierpl 6 August (Lonea), pe malul 
‘stâng al Jiului de Est — 25 parcele;

— amplasamentul nr. 16 — în suprafaţă de 84 
mp situat lângă blocul nr. 14, pe^strada 6 August 
(Lonea) — 4 parcele.

Taxa minimă de concesionare este de 250 Iei/ 
mp/an.

Garanţia de participare la licitaţie este egală cu 
valoarea redevenţei anuale minime (600Q le i); ! taxa 
de participare la licitaţie este de 5000 lei pentru o 
ofertă.

Durata de concesionare este de 25 ani.
Documentaţiile de licitaţie se pot ridica contra 

cost de la Consiliul local al. oraşului Petrila, înce
pând cu ziua de 1 martie 1995.

Licitaţia va avea loc în zilele de 21 şi 22 martie 
1995, la ora 9,00, la sediul Consiliului local al ora
şului Petrila.

Informaţii suplimentare se pot primi zilnic de la 
sediul Consiliului local al oraşului Petrila, • strada 
Republicii, nr. 196, sau telefon nr. 550977. (99)
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BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMÂNESC" SA 
CREDIT BANK 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA

_ Cu sediul în Deva, b-dul Decebal, bl. 8, 
vinde la

LICITAŢIE

•  apartament 3 camere, situat în Deva, 
str. N. Bălcescu, bl. A, sc. B, ap. 14.

Licitaţia va avea loc in dat» de 3 martie 
1995,' ora 9,00, la sediul Judecătoriei Deva, 
Birou executor judecătoresc.

Informaţii suplimentare, Credit Bank, te
lefon 611853. (97)

SOC. COM. „LEGUME-FRUCTE" SA BRAD

Organizează licitaţie în fiecare zi de vi
neri, începând cu data de 03. 03. 1995, ora 10, 
la sediul societăţii din str. A. Iancu, nr. 54, 
pentru vânzarea mag. Crişcior, mijloace fixe 
disponibile (benzi tranportoare, rafturi, re
morcă auto) etc* ambalaje de toate tipurile, 
închirierea spaţiului de producţie şi depozita
re, secţia răcoritoare Botău, închirieri spaţii 
comerciale mag. Baia de Cris.

l is ta  mijloacelor fixe se,, află la sediul 
societăţii, tel. «50730 si «51530.

<669271)

!

S.C. UZINA „ARDEALUL« S.A. 
ALBA IU LI A

î

I

i Repară şi confecţionează' caroserii 
 ̂ pentru autocamioane 5,8; 10 to şi pentru 
remorci auto de 8 to la preţuri foarte ă- 
vantajoase, negociabile.

Executăm la cerere orice tip de con
fecţie şi construcţie metalică având bază 
materială solidă, precum şi rezervoare pen 
tru motorină şi benzină cu capacităţi de la 
1 mc — 300 mc.

Relaţii la sediul unităţii tel. 058/  
827632; 827765; 827666; telex 36227; fa x  
0581823523. (91)

w S.C: ZAHĂR S.A. ARAD  

Fabrica de zahăr

: \

i Ş

\ Cu sediul în Arad, str. Bogdan Vodă, 
} nr. 14, telefon!fax 057/244124.

s! i

•  ZAHĂR

ambalat în saci sau pungi de 1 — 2 —  5 
kg şi pliculeţe de 5 g., în orice cantitate, 
fără limitare la adaosul comercial;

•  CONCENTRAT DE SUCURI

în vrac sau în ambalaj de 1 kg. din esenţe 
kiwi, mango, ananas, portocale etc. la cele 
mai reduse preţuri. (92)

NOU ! NOU ! NOU ! NOU ! NOU ! NOU1

S.C. PAXAM  IMPEX S.R.L.

Vă anunţă deschiderea unui depozit 
en gros !

CELE MAI MICI PREŢU RI! 

Distribuitor autorizat al produselor 

VERA şi ROMNATURAL DRINK l 

Transport gratuit pentru c a n t ită ţ i

j i mari.
) Noi vă oferim, dvs. alegeţi :

•  sucuri Romnatural Drink cu arome 
de : mere verzi, frăgufye, mango, ananas, 
lămâie, vişine, cola, portocale în flacoane 
de 2 litri la preţul, $e numai 1403 lei *î* 
T.V.A.

•  sucuri italiene Vera în 7 sortimente
în flacoane de 1,5 litri,-preţ 1816 lei 
T.V.A. >

•  vodcă Polar 33°, 0,5 litri, preţ 663 
lei *  T.V .A:

•  lichioruri cu diferite arome la pre
ţul de 1150 lei T.V.A.

•  palincă caise şi cireşe sticlă de 200 
ml la preţul de 497 lei T.V.A.

VĂ AŞTEPTAM  , i
la depozitul nostru din Deva, str.- 7 No
iembrie, tir. 18.

■ ; \ ..... (607274) l

. NOV / NOU ! NOU t NOU : \<H' 1 NOI» . 1
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LUMI, *7 FEBRUARIE

T V R  1
Actualităţi; tsjm  Rtfeztast *95; 

■  m u t  Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca ; 
«QR TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 
■ M t  Avanpremiera TV; I64S Nc-am iw  
te n in t  pentru dvs.; 17/» Em, iu limba 
ag ţjfclară; 18,30 Desene animate; 19,00 De 
Moi până luni; 19,30 Fata şi băieţg (S. 
ft'.tlaOirtV ffft Tff Actualităţi, meteo, «port; 
I M i  periculoase (s); 21,40 Transla.
«Bim  » # Tbatre TV: „Miracolul"; 2345 
RgMjtttăţi; 23,45 Cultura în lume; 0,15 
«ode tiv e : ,,Iris“ (I),

TV V R 2
14,00 Actualităţi; 14,10 Politica între

Meal şi real; 14,40 Videoteca melomanului; 
(5,10 Instantanee americane; 15,30 Atlas 

(6,00 Da ; 16,30 Fiicele doctorului (s); 
<740 Măseaua de minte; 17,4* Aur şi no- 
şni (s); 18,30 Iii faţa Dvs. Incursiune m  
Oulisele istoriei interbelice; 20,00 Arte vi- 
gualc; 20,30 Moda pe meridiane (NBC);
11,00 TVM — Mesager; 21,38 Tribuna non- 
eonf miştilor; 22,00 Santa Barbara (s); 
E2.45 Reprim a treia; 23,15 Un secol de 

(li}; 23,40 Jazx-etub.

• MARŢI, 28 FEBRUARIE

T V R  1
■ f«00 TVM — Telematinal; 8,30 La prima 

t ţ r | |  9,15 Santa Barbara (s/r); 10,00 Ae. 
iătfpipii *0,05 Limbi străine; 11,05 Miere 
amară ( t  Fraaţa); 13,10 MOI audiţii; 14,10 
RVR laşi! 15,85 TVR Cluj-N.; 16,00 Ac
tualităţi; 16,10 Fii tu însuţi!; 17,00 Con. 
Vieţuiri; 18/» Totul despre muşi că (cs); 
<8,30 Desene animate; 19,00 Ctio; 19,30 
«UBUUtan 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
MUR Rdith şi Marcel (1 Franţa, *83); 23,25 
Actualităţi; 23,40 Reflector; 0,10 Siusic 
bmu~. Ae Mărţişor; 0,40 Gong!.

T V R  2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10.00 Telejurnal Worldnet; 10,30 Caleidos
cop CFI; 1L30 Desene animate; 12,00 
Teatru TV: „Miracolul" (r); 13,30 Ritmuri 
muzicale; 13!,45 Telejurnal CFI; 14.00 Ac
tualităţi; 14,10 Planetarii; 15,00 Limbi stră
ine; francezi şi engleză Oii IW * Desene 
animate; 1640 Fiicele doctorului (s); 17,00 
23 dc milioane (p. I); 17,40 Aur şi noroi 
(S); 18,30 23 de milioane (p. II); 20,00 Hy- 
perina; 21,00 TVM -» Mesager; .21,30 Intre 
da şi nu ; 22.00 Tradiţii ;'22„30 Credo; 23,45 
Eurogol.

MIERCURI, 1 MARTIE

T V R  1
7.00 TVM — Telematinal; 8,30 La prima

oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 1045 Video- 
easeta muzicală; 10,28 Desene animate; 
10AO Video lexicon; 11,50 Moda pe merî- 
diane (NBC* 12,20 Aur şi noroi (*/r): 13,10 
R H  audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-N. I 
16,10 Brigitte Bardot şi muzica; 17,15 Alfa 
şi Omega...; 18,10 Tele-discul muzicii popu
lare; 18,30 Desene animate; 19,00 Sensul 
schimbării; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,35 Dr. Qoinn 
(s„ ep. 40); 21,40 Mieroreeital Tatiana
Stepa; 21,55 Fotbal: F.C. Barcelona -* 
Paris St. Germain (d); 23,50 Actualităţi; 
0,05 întâlnirea de la miezul nopţii.

T V Iţ 2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10.00 Telejurnal Worldnet; 1840 Mozaie-
satelit; 11,38 DA; 12,00 Gong! (r); 12,30
Mâr^şOare muzicale; 13,00 Mag. satelit; 
13̂ 45 Telejurnal CfT; 14,10 Seriala! seria
lelor; 15,00 De lingua latina; 15,30 Lupta 
pentru drepturi în  statele sudiste; 16,00 
D.a.; 16,30 Fiicele doetorulai (S); 17,86
Mini-eco; 17,40 Aur şi noroi (s): 18,30
Em. în lb. maghiară; 20,00 Fotbal; 22,00 
Santa Barbara (s); 22,45 Repere Istorice ;
23,45 Cratova: Festivalul Shakespeare.

JOI, 2 MARTIE

T V R  1
7.00 TVM — Telematinal; 8,38 La prima 

oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Aur şi noroi (s/r); 12,45 De
sene animate; 13,10 1001 audiţii; 1^00 Ac

tualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N,;
16.00 Actualităţi; 16,10 Secvenţe maro
cane; 16,25 Mieroreeital; 16,40 Sub sem
n ă  întrebării; 17,40 Milenium; 18,30 De
sene animate; 19,00 Medicina pentru toţi; 
19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 26,45 Om bogat, om sărac 
(s); 21,45 Reflecţii rutiere; 22A0 Studioul 
economic; 22,46 Memorialul durerii; 0,10 
Familia Pailiser (s„ ep. 6),

T V R  2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10.00 Telejurnal Worldnet; 10,30 America 
muzicală; 11,30 D,a.t 12,00 Domenii şi 
perspective; 12,45 Lumină din lumină (r);
13.45 Telejurnal CFI; 14,18 Mag. social;
15.00 Limbi străine (r); 16,00 D.a.; 16,30
Fiicele doctorului (sR 17,08 Ceaiul de ia 
ora 5; 19,00 Em. în limba germană; 20,00 
Convieţuiri; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Formula 3 (cs); 22,00 Douăsprezece sca
une (f); 23,40 Fotbal (rez.); 0,20 Jethro 
Tuli în concert (II).

VINERI, 3 MARTIE

T V R  I
7.00 TVM — Telematinal; 9,15 Santa 

Barbara (s/r); 10,20 Desene animate; 1140 
MTV: Greatest Rit»; 12,26 Aur şi noroi 
(S/r); 13,16 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj-N.; 15,30 Tradiţii; 16.10 Itine
rar bnigar; 16,25 Din lumea afacerilor;
16.45 Pompierii v i  Informează; 17,86 Roi,
în limba ţerm ani; 18,60 Pro Patria; 19,00 
Cosa EHott (s., ep. 24); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 2M5 Tezaur folcloric; 21,30 
MorHe de vânt ale zeilor; 23,00 Viaţa
parlamentară: 23,36 Actualităţi; 23,50
Cântec de lume...; 0,20 MTV: Ew» Top 
20; 0,55 Senzaţie (f).

T V R  2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10.00 Telejurnal Worldnet; 10,30 Compozi
tori americani; 11,30 D.a.; 12,00 Cutezăto
rii Pacificului; 12,45 Vârstele peliculei (r):
13.45 Telejurnal CFI; 14,10 Var; 15,08 Apa 
şi omul;- 18A0 D.a.; 16,30 Fiicele doctoru
lui (s); 17,0» Bursa invenţiilor; 18,16 Aur 
şi noroi (s); 19,00 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 21J» TVM —i Mesager;

C U V Ă P T U L  L I B E R  ^
"̂yWMVW1 *jh -■V.WAW.'v1 S-J*-

21,30 Baba Dochia; 22,00 Cultura în lume
(r) ; 22.:» Muzica e viaţa mea!; 23/K) Oa
meni care au fost... Petre P. Carp; 23,30 
Cafeneaua literară.

SÂMBĂTĂ, 4 MARTIE

T V R  1
7.00 Bună dimineaţa din Focşani!; 9,00 

Ba da! Ba nul; 10,08 Reîntâlnire cu Black 
Beauty (s); 10,» Pas cu pas; 11,25 Ecra
nul; 12,20 Cronograf»; 12,40 Cuvinte po
trivite; 13,10 1801 audiţii; -J4J0 Actuali
tăţi; 14,10 Turnul Babei D.a.; 18,45 Ma
pamond; 19,15 Teleenciclopedia; 26,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 20,45 Columbo (s); 
22,15 Cântec întrerupt...; 23,65 Actualităţi; 
23,20 MTV: Ettro Top 26. x

T V R  2
8.00 Întâlnirea de sâmbătă de ia Cluj. 

Napoca; 13,00 Est meridian; 16,00 Desene 
animate; 16,30 Fiicele doctorului (s., ep, 
73); 17,00 Spectacolul lumii văzut de Ioan 
Grîgorescu; 1740 Serata muzicală TV; 20,30 
Pariaţi pe campion 1 (cs); 21,00 TVM — 
Mesager; 21,30 Memento cultural; 22,00 
Săptămâna sportivă; 22,36 Sânta Barbara
(s) ; 23,15 Interferenţe (r>.

DUMINICA, 5 MARTIE

T V R  1
8 /»  Bună dimineaţa!; 9,00 Artechino; 

10/10 Fantastica fam. Meilop (s); 10,30
Lumină din lumină; i l / S  Viaţa satului;
13.00 Melodii populare; 13,» Atlas; 14,08 
Actualităţi; 14,10 Poşta TV; 14,20 Video- 
magazin; 17,50 Star Treb (s„ «p. 65); 18,45 
A doua Românie; 19,15 Robingo (cs); 20.00 
Actualităţi, meteo; 20,45 Morile de Vânt 
ale zeilor ; 22,20 Tragerea LOTO; 22,30 
ActuaHMi; 22,45 MTV; GrenteM HRs; 
2345 Duminica sportivă.

T V R  2
8.00 5x2 Magazin duminical de la Iaşi;

13.00 Dr. Quinn (s/r); 14,00 Actualităţi; 
1446 Secretul armei (£); 15,45 Ritmuri mu 
zicale; 16,00 Desene animate; 16,» Fii
cele doctorului (s); 17,00 Arena; 20,00 Ma
eştrii teatrului românesc: Sanda Toma;
21.00 TVM — Mesager; 21.» Oraşe şi ci
vilizaţii (II); 22,00 Ritmuri muzicale; 22,15 
La puterea a doua; 23,00 Santa Barbara 
(s); 23,15 Circul Mare din Moscova (II).

1 - J l— ' ’ ’■ .. •Vvî£ .■
'yju :

6,35. Seriale, desene a- 
nimate; 14,00 Disney & 
Co. (doi., rep., ş); 12,55
Preaiubita Jttl’ie (s); 1340 
Prinţul din Bel-Air (s); 
14.00 Casa plină (s); 14,35 
Cine e şeful aici? (s); 
15,15 O familie puternică 
(s); 15,45 Knieht Rider 
(s.a.); 16,45 A-Team (s.a.); 
17,50 BeVerly Ilills, 90210 
ţi); 18.45 Melrose Place 
pi); 19,45 Actualităţi, sport, 
meteo; - 2040 Franb Elst- 
ner Show; 21,15,: Show
ul Undei de M ol; 23,00 
Cum aţi zis? (show); O/W 
Gottschalk.

CANALE 5

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 Fie
care volum (mag.); 10.» 
Nu doar moda (mag.); 
11,00 Afacere încheiată 
(mag.); 11,30 Comisarul 
Scaii (s.p.); 12,45 Forum 
(show); 14,00 Ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Prieteni 
(mag.); 16,25 Avanpremi
era; 17,00 Da .: 18,00 Po
wer Rangers (s); 18,»
D.a.; 19,00 OK, preţul 
e eercet (cs); 20/» Roata 
norocului (cs); 21,00 TG5 

ştiri; 21,25 Circulă zvO- 
na! (show); 21,40 Indiana 
Jones (f.a. SUA, 1989).

S A T  1

6,30 Seriale şi d.a.; 8,00 
Grimmy (d.a.); 9,55 Ga. 
mes IVorld (jocuri video); 
1(625 Baschet profesionist 
(NBA); 11,10 Supermaga-' 
zin TV; 11,40 Vânătorii 
de monştri (f/r); 13,50
O problemă serioasă (f 
SUA, *84); 15,55 t a  Bam. 
ba (f. SUA, 1986); I7A0 
Totul sau nimici (CS); 
18,45 Ştirile serii; 19,00 
Ran fotbal (Bttndesliga); 
20,25 Roata norocului 
(cs); 21,15 „La calul bă
lan"; 23,05 Oul de aur 
(show); 0,25 Ochii nopţii 
(er. thrillcr SUA, 1990); 
2,00 Spune-mi ce vrei.

IftO Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 8 ,»  Ilello A- ! 
ustria, hello Viena; 9 ,»  
Europa Jottrnat; 10,00 Vi- 
deotnoda ; 1148 Rotonda
talkshow — retrosp.; 12,80 
Comerţ TV; 13,00 Maga-| 
zinul ştirilor NBC; 14,00 
Azi ■“  reportaje de pe 
glob;v 15,00 Săptămâna | 
NHL; 16,00 Golf. Cam. f 

vpionatttl european; 17,80; 
Formula T (do); - 18,80 ' 
Snowboard — mag, spor- j 
tiv; 18,30 Superbiciclete 
(mag,); 19,00 Azi — in- ( 
formaţii; 20,30 UshUata . 
(do); 21,30 Dateline — in 
formaţii la zi; 22,30 Ştiri.-

E U R O S P O R T

948 Ski acrobatic. Cupa 
Mondială de la Kirchberg 
(seL); 1040 Ski alpin. Ma. 
ribor (Slovenia). SilIştB 
uriaş feminin — 1 (d);
12,30 Tenis. Eurocard 0 - 
pep 1995 .de la Stuttgart 
— Merturi de finală (rez.); 
1340 Ski alpin Maribor 
(Slovenia). Slalom uriaş 
feminin — 2 (d>; 15,00
Ski. Sărituri de la tram
bulină. Cupa Mondială 
de Ia ©berstdorf. Germa
nia; 16,15 Ciclism. Torul 
G«it-ulBi (d); 17,30 A- 
tletlsm. Concursul IAAF. 
Indoor de la Birmin- 
gham (d).

7,00 30 mii. de prieteni 
(r); 8 ,»  Lecţia de fran
ceză; 9,35 Bibi şi prie
tenii săi; 1045 Mag- ec.; 
11,45 Dccriptaje (mag.); 
12,10 fn obiectiv Europa; 
13,05 Ce, istorie (cs); 13,45 
Jurnal; 14,65 Orizonturi;
15.00 Actualitatea afri
cană; 16,00 M at sportiv 
african; 1740 Genii în 
iarbă (cs); 17,15 Descurcă
reţii (cs); 18,15 Franco- 
folii; 18,45 Campionul 
(cs); 1940 Jurnal TV 5;
21.00 In numele TfUălui
şi al Fiului (&); 22,00 Jur
nal F 2; 22,40 Noaptea
„Cesar“-ur41or.

6,15 Seriale, desene a. 
nimate; 10,55 Bună dinii, 
ncaţa! (em. relig.); 11,00 
Team Disney (d-a- & fil
me); 12.25 înapoi în tre
cut (s); 13,30 Căldura tro. 
-picală (s); 14,30 Cine e 
şeful aici?; 15,00 Copila 
— minune a tenisului (s); 
15,30 Banda găluştelor; 
17,40 Stăpânii Universu
lui; 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,10 Westerdeich 
(s); 21,15 Thunder in ,Pa. 
radiş (s.a. SUA, 1994, ep. 
pilot); 23,05 Magazin TV 
Spiegel; 23,50 Prime T i
me: crima din Miâmi
(rep.); 0,45 Playboy. Ero
tic Magazin; 145 Kanal 
4.

7,30 Ştiri; 18,80 ^Fron
tierele spiritului; 10,45 5 
continente (do); 11,» tn 
compania călătorilor eu 
i . Col* (do); 1348 Simp. 
sonii ($); 13,30 Supercla- 

sament (show); 14,30 Gom- 
mapittma (show): 1445 
Duminscă plăcută (riiow); 
19,15 Bunieul Fclice (s); 
19,4i5 Bană seara (show); 
21,00 TG5 — ştiri; 2140 
Film; 23,36 Rtdocalco 
(show); 0,00 Nu doar mo. 
da (ipag.); 0,30 Fiecare 
volum (mag.); 145 înge
rul (mag.); 145 Cotidiene 
(r); ~ 2,15 Misiune imposi
bilă (s); 3,30 Nu doar
moda (r); 4,00 Chioşcuâ 
de ziare.

6,30 Seriale şi duk; 9,48 
Norocul blond (co. SUA, 
’51); 1140 Oamenii pu. 
teri! (dialog TV); 12,15 
Drăcoaica din Montana 
(w, SUA, 1958); 1340 Vul
turul din Velsa ( { ■Ger
mania, 1956); 15,25 Cei 
şase (eo. SUA, 1982); 1740 
Black Fox: Răzbunarea 
mea; 19,15 Renta norocu
lui (cs); 26,06 Ştiri, sport, 
meteo; 2R15 Super Fot
bal Show; 2145 Manhat
tan Coane ctton; 234-0 
Discuţie in turn: 040 24 
de ore (rep.); 1,05 D® tot 
râhatu*' iS.O.ft (C6,
1981); 3,20 Blaclc Fox ff. 
TV/rF' 445 Mularitam-: 
Connection (f/r); 545 Re- 
iuări.

640 Ştiri NBC, CU Tom 
Brokaw; 748 Afaceri in- 
iernaţieualc; 11,00 Desti
naţii de vacanţă; 12,00 
Comerţ TV; 13,00 Ushuaia; 
14,88 f» j»m l lumii eu 
Clasa 1 (*>h. 14,30 Maeş
tri ai jocului; 15,00 Azi
— informaţii; 1(̂ 00 în- 
tâlnirc eu presa; 17/» 
Grupul McLaughiln: 17,» 
Ciclism australian; 1846 
Golf. Camptonatnl euro
pean; 19,00 Buletin II- 

; nariefăr; 20,80 Ştiri ITN; 
2048 In - - jured' Imuri .eu 

1 (doR 21,88 Vsdee- 
2248 TaBtto>Jtow; 

Ştiri ITN; 23,30 Cai
funeţirihe —
0,00 X Culture,

948 Ski. Sărituri de Ia 
trambulină. Cupă Moftd. 
Oberstdorf (r); *84» % i 
alpin. Maribor (Slovenia). 
S'alom feminin — 1 (d); 
1240 Şki aipin. Wliistler 

(Canada). Coborâre mascu
lin (fez.); 1340 Ski alpin. 
Mar*b»r (Slovento). Sla
lom feminin —• 2 (d); 
15,00 Ski. Sărituri de la 
trambulină. Cupa Mond. 
O berstdorf (r); 16,30 Ski 
alpin. Cupa Mondială dc 
la Maribor (sel.); 17,30
Patinaj viteză. Cupa Mon- 
dtolă de la  Inaetl (sel.); 
«  Golf. Ture&pana O- 

; pen, Valencia — turul 4 
(înreg.); 20,30 Ski alpin. 
Whistler (Canada). Sla

lom Super-G masculin.' (d).

7,00 Mag. olimpic; 9,05 
Jurnal; 9,35 MM şi prie
teni} săi; 11,88 Tineri so
lişti; FM* Planeta mu
zicii; -MA5 Referinţă;
13,43 Jurnal , elveţian;
14,03 Şcoala fauilor (vară; 
14,45 Grădina animalelor 
(mag.); 16,45 Mag. auto
mobilistic; 17,00 Jurnâl 
TV5; 17,10- Lumea este a 
Voastră (cs); 18,45 Wee- 
keitd piăeut (f); 19,36 Jur
nal TV5; 20̂ 00 30 mii. de 
prieteni (diVJ; 26,30 Jur
nal elveţian; 21/» 7 din 
7 (actnulităţi); 22,00 Jur
nal F2; 22,46 Tronul (f. 
Fr., 1970); 0,20 Jos măş
tile; 148 Jurnal Le Stoir 3; 
1,50 Ora adevărului.
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O  F IR M Ă  ETALON PENTRU  

JUDEŢUL H U NEDO ARA

V I N D E  \

prin Complexul Comercial din Deva — Sîntu- 

halm, 31 A  (intersecţia spre Hunedoara) j 

TRACTOARE CHINEZEŞTI DE 18 CP 

MAŞINI Ş l UTILAJE AGRICOLE  ̂

REMORCI PENTRU AUTOMOBILE

— UŞI 
MOD!

FERESTRE DE DIFERITE

— GRINZI DIN lîAŞINOASE

— MOCHETA, TAPET. ŢESĂTURI

— FLORI ORNAMENTALE

Inform aţii suplimentare ia  telefoanele: 

054)621386} 626294, sau la sediul Urmei.

AGENŢIA DEVA

Str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q, ei. 1,

a p . 4 . • • 1 >

Societatea Şa asigurare — reasigurare „ASTEA” 
S.A. oferă agenţilor economici ^articulări şl de stat, 
societăţilor mixte şi altor persoane juridice, posibili
tatea încheierii  unei game largi de  asigurări, in con
diţiile practicate pe piaţa internaţională ţi la tarife 
de- prfine avantajoase, după cum urmeas&J

•  Asigurarea bun urilor pentru cazurile de pagube 
Produse de incendiu şl alte calamităţi, precum şi pen
tru  cazurile de furt prin efracţie sa» Palii aCte de

•  Asigurarea maşinilor şl instalaţiilor, pentru 
cazurile de emerit accidentale.

•  Asigurarea construcţiilor şl răspunderii con
structorului.

•  Asigurarea valorilor pentru cazurile: furt prin 
efracţie sau prin acte de tâlhărie.

e  Asigurarea valorilor in timpul transportului, 
pentru cazurile de furt prin acte de d A d d ă

•  Asigurarea de accidente a angajaţilor.
o  Asigurare» d e  r ăspundere civilă legală şi răs

punderea producătorului.
O Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de 

avarii şi furt fCASCO) cu valabilitate m România.
•  Asigurarea de răspundere civilă auto cu vala. 

bilitate in afara teritoriului României (Carte verde).
•  Asigurarea de accidente a condueătorlor de 

autoturisme şi altor persoane aflate in acestea.
e Asigurarea medicală pentru călătorii in străină

tate.
O Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului.
Societatea de asigurare — reasigurare „ASTRA" 

S_A. garanteasă acoperire» integrală a  oricăror pa-' 
gube produse din riscuri asigurate, prin plata unor 
despăgubiri importante, contribuind astfel la  reface
rea bunurilor distruse din riscuri asigurate, oferindu- 
vă protecţia prin numeroasele forme de asigurare.

Personalul agenţiei Deva vă acordă servicii de 
înaltă calitate şl relaţiile necesare cu privire la pri
mele de asigurare practicate de societatea de astgu. 
rare — reasigurare „ASTRA“ S.A., şi posibilitatea în
cheierii unor asigurări avantajoase şi sigure, oferin- 
du.vă cu promptitudine şl profesionalism serviciile 
sale specifice.

O AFACERE BU NA !
*

Chiar de mâine puteţi realiza ştampile şi 
inscripţionări de material publicitar (pixuri, sti
louri, brichete, scrumiere, pahare etCi).

LINIA DE FOTOLIZĂ — O ALTERNATI
VĂ PENTRU POSIBILITĂŢILE DUMNEA
VOASTRĂ ! ;

S.C. FUNDAŢIA ROS S.RX., 1980 — Ti- 
misoara, bdul M. Eminescu, 10, tel. 056 ■— 

j 191995, tel./fax 056 — 190405.

ACŢIUNEA LINCO — ITA ROMÂNIA SJLL.

3 m l r  d e  v is  l a  v ie n a

(pentru 2 persoane) '

Vă puteţi îndeplini m ul dm visele dumneavoastră. 
Firma IfA  România SJR.I.., reprezentantul fi distrf- 
buj torul pentru zona Transilvania ai hafvarinei UN- 
CO oferă firmelor care cumpără produsele UNCO 
posibilitatea petrecerii onor zile de neuitat Ia Viena.

CE TREBUIE SA FACEŢI
La cumpărarea de la distribuitorii noştri zonali, 

din oraşele Satti Mare, Cluj-Napoca, Oradea, Târgu 
Mureş şi Deva a halvarinei UNCO, pentru fiecare 2® 
baxuri de halvarină cumpărate, primiţi un bilet de 
tombolă. Fiecare bilet vă oferă posibilitatea partici
pării Ut tragerea la sorţi, deci posibilitatea câştigării 
premiului. Acesta va fi trimis prin poştă, recomandat, 
pe adresa firmei a n d »  :' ITA ROMÂNIA S-EX., str. 
Răndunrielor, nr, 15, RD—3900, Sala Mare.

Mai puteţi câştiga:
Locul II (2 premii): telefon de birou, Paaasoalc.
Locul B l (4 premii): ceas de perete ITA
Menţiuni (10): umbrele.
Acţiunea începe kt 1 februarie 199$ şi se indie, 

ie la 30 aprilie 1995.
Informaţii suplimentare la tril 061/716645 şl 661/ 

716653 — firma ITA România sJ tX , y

FIRMA S.C. ELVILA S.R.L. DEVA

Reprezentant al firmei ITA ROMANI A S.R.L, > 
Sat» Mare. V- I

Distribuitor autorizat a i margarinei UNCO- ,
Vinde din depozitul firmei p red » -'- «JNCO. »
Pentru informaţii suplimentare vft puteţi adresa I
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1900 Timişoara 
B-diflM- frrinescutO* 

fri-.-0S6-l9.19.B5, 
Fax: 056-19,04d)5

Q w f o P rint

I S. C. „POUDAVA" S A  DEVA . 
J Vă oferă, în regim en gros, } 
j h cu promptitudine, la preţuri avantajoase | 
; şi de calitate ireproşabilă, următoarele}
J produse; ■-  *
j * biscuiţi (mtr- 0  gamă sortîmentafă I 
j diversă); • ■  ̂ j
| •  Eugenia - Dlvertis - Crem cu arp-1
I Ute de banane, ciocolată, portocale,!

' I
Stîcksurf; v, j
paste făinoase; .
tăiţeî de casă; i,.. I
hârtie ambalaj pentru împachetat] J 
" şi comenzi - zilnic, ia sediul j 

strada 22 Decembrie, nr. 257, ! 
054/Ş20712 şl 621750; !
U f  '  ^  ^ j

j căpşuni; 
#  -

! •
I •

I
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SRL ARAD

I0L MUTUAL AL 
DE Af ACERI

Rentabilitate maximă 
Risc miaim

INVESTIŢIE OPTIMA IN :
FM O A l

S  certificat de investitor SAFI — comi
sion 4 1» sută

#  pensie privată SAFI — comision 1 Ia 
sută "\ ■■■

informaţii Ia tel./fax 611564 
i - Adresa! str. M. Erai nes cu, nr. t
j:-,' D E V A

S.C. „AGROSIM“ S.A. SIMERIA 
cu sediul In Simeria, str. 1 Decembrie, nr. 2 

ORGANIZEAZĂ

mmm
pentru vânzarea a 2 buc. combine de re

coltat cereale păioase CP 12, marţi, 28 febru
arie 1995, ora 16.

licitaţia se va pipeta în Secare marţi, «r& 
19, până ia vânzarea combinelor.

Relaţii suplimentare 1» setfiul unităţii. Te- 
66 66 23 sau telefax OT 94. 1

(«SJ

d  Cel mai mate 

distribuitor

eu

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
r  IMPORT VEST

VA OFERĂ:
|  baloţi nesortaţi: 350—480 kg.

O pungi de colectare originală, nesortate I S—• 
15 kg, cantitatea minimă de vânzare şi» 
160 kg,

I îmbrăcăminte sortată.
— ofertă bogată în sortimente d semn.

. .  Informaţii: Chij-Napoca, str. MemoranAl-
|  molui, nr. 1. Telefon/Fax: 064 — 194030; 

116480 (luni-vineri: 8-16). Orar depozit: satul 
Vlaha, hrtre luni—sâmbătă, 9—16. ff8)

S.C. QUASAR ELECTR0 S.R.L
Deva Bd.Deceba! BI R Tel/Fax 641261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare color MegavisiOfl, 

Goldstar, Samsung,Philips
* Instalaţii complete de satetît
* Videopiayere si videorecordere
*  Toată gama de produse electrocasnice

Rowenta,Philips ¥
* Aragaze Samus (Satu Mane)

;J *  Frigidere si congelatoare Arctic
* Maşini de spălat automate de Cugir şl

' Daewoo

S.C. LUCACIU S-N.C. DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 17.

' Vă oferă en gros: k
•  Făină aibă — import !
■  Bl 80 — 450 lei/kg +  TVA |

. «  BL 55 — 520 Iei/kg +  TVA, ambalat în j
saci de 50 kg. |

■  BL 55 — 700 lei/kg +  TVA, ambalat in j
pungi de 1—2 kg. |

• Informaţii 0  comenzi la  ţeL 
210431, zilnic între «rele 8—19,

1

970
•  Zahăr 
C Ulei
O Orez ambala t
•  Orez vrac
•  Hârtie igienică
•  Margarina 

Gris ambalat 
Muştar
Sare extrafină 
Detergenţi şi alte produse 

Preţurile includ TVA. 
Informaţii «21425.

1080 lei/kg  
lei/sticle 1 /2  

1040 tei/kg  
1006 tel/kg  

195 lei/buc, 
650 id /tec .

806 Iei/kg 
800 tei/bere, 

259 fet/kg 
alimentare.
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i CONCURSUL NOSTRU i
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Ca sediul redacţiei zia
rului „Cuvântul liber" 
Deva a avut loc, marţi, 
21 februarie a.c., un con
curs pentru angajarea de 
redactori. Şi-au depus 
actele în vederea parti
cipării un număr de 18 
tineri, în vârstă de până 
la 30 de ani. La concurs 
s-au prezentat 14.

In urma susţinerii pro
belor şi analizării lucră
rilor, comisia de exami
nare i-a declarat câştigă
tori, apţi de a lucra în 
presă, pe Georgeta Bîrla 
şi Adrian Sălăgean, din 
Deva.

îmbucurător este că

şi alţi concurenţi au ma
nifestat oarecari aptitu
dini pentru profesia de 
ziarist, care trebuie dez
voltate, îmbunătăţite. Re
dacţia ziarului „Cuvân
tul liber" Deva are me
reu uşile deschise Şi îi 
aşteaptă cu articole din 
realitatea noastră, atât 
de vastă şi de comple
xă, întrucât în presă este 
nevoie oricând de tine
reţe, de prospeţime, de 
noutate.

Pe cei doi câştigători 
ai concursului îi aştep
tăm* la sediul redacţiei, 
marţi, 28 februarie a..c., 
ora 10.

ANIVERSARI

•  Dragă Elena-Elisabeta 
din Vfeţel, acum când în 
buchetul vieţii prinzi a 
tTeia garoafă, părinţii, fra
ţ i ,  cumnaţii, bunicii. îţi 
urează mulţi ani, mult 
noroc si bucurii în viaţă I 
. . ' (6992)

t
VANZARl-

CUMPARARI

•  Vând motor Lancia
PHsma 1609, cutie viteză, 
planetare, casetă direcţie. 
Tel. 628763. (607073)
• •  Vând casă cu grădină 

şi anexe, Baripotoc, 184. 
Tel.: 61084. (607074)

•  Cumpăr apartament
două camere sau garsonieră, 
parter, exclus Micro 15, tel. 
621023. (607075)

. •  Vând panouri mari 
exterioare cu tâmpiărie 

-• şi-planşee: Tel; 614852.
- / (607069)

•  Vilă de vânzare. Deva, 
lojdu, bl. E 4, sc. 1, ap. 6.

(6971)
•  Vând casă cu etaj,

;râdină, apă, gaz, Deva,
datei Corvin, 13, (6890)

‘ •  Ocazie I Volks
wagen Kombi 1300, u. 
nic proprietar, carose
rie, motor excepţional. 
1200 mărci. Tel. 641133.

(6909)

•  Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează . ,'vânzarea- 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor, Cumpărăto
rii sunt serviţi gra
tuit! (6885)

•  Vând garsonieră ul. 
tracentral, 7 milioane şî 
Dacia 1300, negociabil. Tel. 
617930. după ora 20. (6927)

•  Vând microbuz Volks
wagen Transporter. Tel. 
620748. (6938)

•  Vând apartament două
camere central, posibilităţi 
privatizare, preţ convenabil. 
Tel. 660151. (6760)
•  Vând bicicletă Moutain. 

foike, 18 viteze; nouă, ga"' 
ranţie. Tel. 724640. (6949)

•  Vând maşină (friptoză) 
pentru gogoşi. Tel. 671533.

(6963)
•  Vând rezervor benzină 

2000 1. Tel. 611982. (6960)
£i Vând apartament 4 

camere, garaj, boxe, auto. 
turism Moskvici 408, Deva 
Bariţiu 14. Tel; 613687. 
f  (6970)
Y <*> Vând apartament Ilia,

str. A, Iancu, nr. 4, bl. E, ap. 
i. Informaţii Sârbi, nr 1.

(6972)

•  Vând Saviem izo
term, perfectă stare şi 
instalaţie produs paste 
făinoase în funcţiune. 
Tel. 621445. (6899)

•  Vând apartament două
camere, Al. Muncii, bl. AB 
18, tel. 616752. (6975)

•  Vând apartament cU
două camere. Informaţii 
tel. 621619. (6977)

•  Vând apartament trei
camele Deva, str. Kogălni- 
ceanu, bl. F 3, sc. 2, ap. 
38. (6979)

•  Vând apartament trei
camere etaj 1 cu îmbunătă
ţiri. Tel. 622893. (6978)

•  Vând mobilă dormitor,
stare foarte bună, preţul la 
jumătate şi vitrină, frigo
rifică,; stare bună de func
ţionare, preţ convenabil. 
Tel. 629968. (6980)

•  Vând mobilier dotare 
spaţiu comercial, cumpăr 
strung universal si freză. 
Deva; 625083, 625493. (6944) î

•  Vând apartament două
camere, str. Bej an, bl. 66, 
ap. 55, preţ 2 600 000 nego
ciabil. • (6981)

•  Vând apartament două 
camere îmbunătăţiri, preţ 
negociabil. Deva, Decebâl, 
bl. 23, sc. E, ap. 39, etaj 10.

(6988)
•  Vând tractor U-445 RK,

Certeju de Sus. Informaţii 
la tel. 667270, sau 620645, 
după ora 16. (6990) •

•  Vând chioşc şi maşină - 
pop-corn. Tel. 622441.

(6991)
•  Vând casa Deva, str.

Hărăului, nr. 20, tel. 
616587. (6986)

•  Vând cherestea clasa
A, 150 000 lei mc. Tel. 
616457, €24979. (6983)

; •  Cumpăr talon pentru 
Mercedes 207 D ; dubiţă. 
Informaţii la tel. 621862 si 
714467. (6984)

•  Vând două-boxe 2 x 
50 W. Simeria, tel. 661515.

(6997) '
•  Vând apartament ul.

tracentral două camere, tel. 
616130: (6995)

•  Vând Dacia 1410, 1987,
5 viteze, stare foarte bună. 
Tel. 621884. (7008)

•  Vând Talbot înmatri
culat. Informaţii tel. 641054, 
642785, seara, ‘ (7002).

•  Vând Wartburg 353 S,
fabricaţie 1987, stare foarte 
bună, motorul segmentat, 
nou. Informaţii la tel.1 
615664 sau 612767. (6999)

•  Vând S.R.L. înmatri
culată decembrie 1994, 
avantajos. Informaţii tel. 
668125, între 9,30—17,30.

(7005)
•  Vând casă încălzire

centrală, Deva, Al. Socului, 
nr. 12. (7007)

•  Vând casă şi anexe 
în Hârău, nr. 90 şi aparta.

mont trei camere în Hu
nedoara, împăratul Traian. 
Informaţii Hărău, nr. 145, 
tel, 667174. . (7808)

•  ' Vând Dacia 508. Deva,
tel. 626961. (7812)

•  Vând (arendez) livadă
sat Râu Alb , (gara Bă- 
iesti). Informaţii Petroşani, 
tei. .542805. (7019)

•  Vând dormitor Ludovio
şî mobilă de zi Suzana, 
stare bună, preţ negociabil, 
zilnic la tel. 616656, după 
ora 19. (7018)

•  Vând 4000 volume 
cărţi, Simeria, tel. 661050, 
preţ 1000 volumul. (6818)

•  Cooperativa Meşteşu
gărească „Dacia" Orăştie, 
cu sediul în Orăştie, str. 
N. Bălcescu, nr. 20, orga
nizează în ziua de 15 mar
tie 1995, orele 10, licitaţie 
pentru închiriat spaţii con
form Hotărârii UCECOM, 
nr. 2/1994. (6820)

•  Societatea Comercială 
6.L.G. Agricola Bretea S.A., 
cu sediul în localitatea Bre
tea Strei, tel. 761195, vin<j§ 
prin licitaţie publicări trac. 
toare, utilaje şi maşini a- 
gricole. Licitaţia are loc 
în fiecare zi cje miercuri a 
săptămânii, începând cu 
data de 1 martie 1995.

- (6074)
•  Vând VW Bus 2 locuri

şi mulţicar Diesel, Brad, 
str. Republicii, bl. 9, ap. 
14, tel. 651675, după ora 
20. (605012)

•  Vând caroserie Dacia
1310, nbuă. Tel. 651644, 
Brad. (5013)

•  Vând dozator Frescă,
3 capete, dozator Berbexi,
5 capete. Haţeg, tel. 770730.

- (6072) :
•  Vând ţuică prune, Ha

ţeg, Libertăţii 36 (lângă 
I.C.I.L.). . (6073)

•  Vând casă, curte 
şi grădină, vad comer
cial excelent, condiţii 
deosebite în Alba Iu- 
lia, tel. 058/811651.

(MP)

•  Cumpăr talon pentru
Opel Ascona, 1,6 cmc.'Tel/ 
054/618421. (7282)

•  Vând 850 mp intravi
lan Simeria, .lângă DE 68. 
Preţ 8580 mărci, tel. 713048.

(640.0)
•  Vând semirerporcă, 

două axe, preţ 7 milioane 
lei. Informaţii tel. 716670.

V ' (6423)
' •  Vând casă, grădină, 

gâz metan, preţ convena
bil şî Dacia 1300. Tel. 
717069. (6430)

•  Vând ladă frigorifică,
patru sertare, cil garanţie 
6 luni. Tel. 712339. (6431)
•  Vând urgent apartament

4 camere, superconfort, zona 
canti na-restaurant, relaţii 
tel. 717839, între orele 19— 
21. (6462)

•  Vând teren intravilan 
3000 mp, construibil, pri
vatizare, zona gudroane. 
BuitUri, 47, tel. 729438. U

v.7: (6433)

•  Vând pământ intravilan
în Deva. Tel. 723412, după 
ora 17. (6434)

•  Vând apartament 2 
camere, zonă centrală, preţ 
negociabil. Tel. 729254.

(6435)
•  Vând antenă, parabo

lică, completă, sigilată, lăzi 
frigorifice, combine. Tel. 
716106, (6437)

•  Vând Citroen tip 
VDVR, drept de circulaţie, 
(9. 1996), preţ 1800 mărci, 
negociabil. Tel. 718954.

■ (6438)

•  Vând televizoare color, 
videorecorder, garanţie 6 
luni, 300 ‘006 lei, receivere 
satelit. Tel, 717094;/ (6439)

•  S.G. Margrân S.R.B.
cumpără orice cantitate de 
miere. Tel. ' 068/271632» sau 
277005. (605485)

PIERDERI

•  Pierdut număr matri.
col 767, Corpul Gardienilor 
Public^ Orăştie. H declar 
nul. ’ ‘ (6819)

•  Pierdut legitimaţie de 
.serviciu eliberată de F.E. 
Mintia, pe numele Negrilă 
Ionel. Se declară nulă.

(6968)

•  Pierdut brăţară aur cu
nume, în 23 februarie 
1995. Găsitorului recom
pensă valoarea ei. Apelez 
la suflet şi credinţă. Tel. 
612766. (7806)

ÎNCHIRIERI

•  Caut garsonieră pentru 
închiriat, plata anticipată 
pe un an. Tel. 613636. (6900)

OFERTE 

DE SERVICII

•  S.C. Torcătoria Miercu- .
rea Sibiului S:R.L. confec
ţionează, cu materialul cli
entului stofe, preşuri, pă
turi din lână spălată nei. 
toarsă. Tel. 311. (6982)

•  Caut familie pentru
întreţinere gospodărie ţă 
rănească în satul Băieşti, 
corn. Pui. Informaţii tel» 
614986. (6952)

ş  Important! Moara Vaidei 
macină cu 35 îei/kg, 
începând cu 1 martie 1995.

(6973)

•  A.C.R. Deva efec
tuează transport în şi 
din Germania luni, 
miercuri, sâmbătă cu 
firma Kessler. Preţuri 
foarte mici. Tel. 612822.

(6940)

•  Profesor meditez ma.
tematică admitere liceu.. 
Tel. 617612. (0906)

•  Angajăm dactilograf —
xerox. Tel. 012860. (6987)

•  Consiliul local 
Brănişca organizează 
concurs pentru ocupa
rea postului de direc
tor cămin cultural. Re
laţii la tel. 666530.

(6998)

4  Angajez două ospă- 
tare sau barmane, vârsta 
18—25 ani, la restaurant 
Brad. Tel. 651644. (58814)

•  Caut familie pentru
întreţinere gospodărie la 
Mărtineşti. Informaţii la 
tel. 642520; 619363. (6915)

DIVERSE

•  S.C. Panimor Prodeo 
S.R.L. Osţrov — Hunedoa. 
ra anunţă intenţia de ma
jorare a preţurilor (6960)

•  S.G. Part Construcţii
S.R.L. Deva anunţă inten
ţia de majorare a preţuri
lor cu 20 la sută la bol- 
ţari şi cărămidă zgură, 
începând cu data de 25 
februarie 1995, (7010)

•  S.O. ALAGOD Mangal 
S.R.L. Hunedoara anunţă 
majorarea adaosului comer
cial la  300 la sută, înce
pând cu 1. 03. 1995, (6428)

COMEMORĂRI

•  Au trecut şase 
luni de când ne-a pă
răsit pentru totdea
una cea care a fost 
o minunată soţie, ma
mă, soacră şi bunică 
CORNELIA BOZAN 

(NEL1CA)
Te vom iubi veşnic şi 

ne va fi întotdeauna dor 
de tine. Familia.

(6964)

•  S-au scurs 6 săptă
mâni de ia  incredibila şi 
nedreapta plecare In eter
nitate a dragului nostru 
soţ, tată, socru şi bunic 

ENCf&ESCU . 
GIIEORGIIE (GIGEL) 
Parastasul sâmbătă, 25 

februarie 1995, la Biserica 
Ortodoxă Sf. Nicolae din 
Hunedoara. îl  vom păstra 
veşnic în amintire! (6408)

D E C E S E

;•  Au trecut atât de re 
pede 6 luni de la incredi
bila şi nedreapta despărţi
re de dragul nostru frate, 
cumnat şi unchi

•  Familia Bocănlciu 
Mircea şi Ica din Crîs. 
cior regretă trecerea 
în eternitate a dragei 
lor mătusi 
TAm AŞ GRAŢIANA 

şi este alături de Bi- 
biana şi Alexandru în 
aceste clipe grele.

(95016)

a u r ic a  d o g a r
Familiile lt. col. (r) Nicolae 
Mateş. Nicolae Dogar. - 

(6959)

•  Cu profund regret în 
suflet soţul Titi, fiica Car
men, nepoţica ei dragă. 
Mirifha şi ginerele Ionică 
anunţă .trecerea în nefi
inţă a celei ce a fost 

GHEORGIU VALERIA 
VALICA *

din Timişoara, născută în 
comuna Nevoieş (Lunca) 

, fostă- salariată la Regionala 
G.F. Timişoara.

Dumnezeu s-o odihnească 
In pace. (607076)

MAGAZINUL „VALENTIN” DIN DEVA 

(situat în zona Casei de Cultură)

Vinde en gros şi en detaille, la preţuri avan 

ta joase: 7 -w.

•  FLORI şi aranjamente florale;
•  TAPET, PASTE pentru ZUGRĂVELI In

terioare şi exterioare; - . 7 :
•  SETURI complete pentru VQPSIWIIIE 

autoturisme; ,
•  DILUANŢI şi sprayuri vopsitorie univer- 

splă, CHITURI r— toate import Italia.
De asemenea, magazinul comercializează 

UNELTE ŞI DISPOZITIVE ELECTRICE, pro
duse dc renumita firmă. japoneză „MAKITÂ” 
(cu garanţie de un an), ca şi produse cosmetice 
pe bază de uleiuri" şi vitamine ale prestigioasei 
firme „LANDER” din S.U.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

DEVA

Organizează in data de 29. 03. 1995, ora 9 

G O N G U R S

pentru ocuparea următoarelor posturi:
— inspector Specialitate la Serviciul Ur

banism şi Amenajarea Teritoriului.

CONDIŢII:
— studii superioare (inginer constructor);
— vechime min. 5 a n i : -------------—-----

\

inspector specialitate la Serviciul Ad
ministrarea Domeniului Public şi Privai

CONDIŢII:
studii superioare (economist sau jurist); 
vechime min. 3 ani;

inspector la Biroul juridic şi autoritate 
tutelară,

CONDIŢII: 

studii medii; 
vârstă max. 35 ani.


