
Răsăritul soarelui la Ohaba !
lyi Ohaba, stropi mari, reci și grei 

dc ploaie sărută tălpile goale ale copi
lăriei mele. O carie de durere nu se des
parte de mine Dar o iubesc chiar dacă 
conținutul el este întunecat și dur. Iu
besc oamenii chiar dacă ei nu-mi iu
besc cartea deschisă a vieții melc.

Lxi Ohaba. Ardealul și Banatul bat 
palmele, drumurile încolăcite ca șerpii, 
dealurile fără de păduri, oamenii cu po
vara durerii iubesc lumina, soarele, cu 
speranță fn mal bine.

Nici măcar de un pumn de cuvinte 
scrise sau citite n-nu avut parte părinții 
met Au trecut dincolo, făr să-fi iscă
lească vreodată numele, pe vreun cimp 
alb de htrtie. Oare vor afla vreodată că 
nepoata lor. Slmona, de 20 de ani, han
dicapată ncuropsihic, e distrusă in veci,

printr-un diagnostic șl tratament greșit 
dat de doctori 1 Și-n cartea vieții ei, 
cimpul alb de hirtle rămine virgin, ca 
de altfel vorbirea și citirea. Oare poate 
fi durere mai mare ?

La Ohaba, pe o buturugă uscată, din 
inmormintata pădure e lui .Bumbu", 
fiul meu Florin, de 10 ani, elev in clasa 
a IlI-a la Liceul dc Muzică șl Arte Plas
tice din Deva, desenează de zor. Apoi 
iml spune: „Uite, tatl, ce-am desenat 
— Răsăritul soarelui la Ohaba! Dar 
parcă plînge și apoi suride, ca tine’.

Ai dreptate, fiule I Dumnezeu să te 
ferească dc rău, șă fii de folos oameni
lor și țării I

ARON PADUREANU,
Ohaba

• Amatori de chilipir. 
Dm picate, numărul lor 
este în continuu creștere, 
mai ales profilind de „anti- 
turismul" la Istanbul. Din 
multitudinea acestora, sem
nalăm următorul caz. în 
consignația „1HLL", din 
Petroșani, Sorin Neacșu și 
Sorin Bonea, din Constan
ța, au depus mărfur- adu
se din Turcia, în valo ire 
de 945 900 de lei. Ncavînd 
autorizație de comercializa
re a mărfurilor, cei doi 
negustori „ambulanți* au 
fost sancționați cu 39 )90

fn gardă!
de lei fiecare, iar mărfu
rile și banii rezultați din 
„bișniță", eonfiscați. A /'.» 
amatorilor I

• Fără proveniență A- 
facerile cu bani , mur
dari- sînt tot mai prezen
te in actuala etapă î co
merțului „civilizat". S1- 
tuațiile semnalate de orga
nele de control sint con
cludente : Ilie Demeter, din

Hunedoara, a depus în 
consignația S. C. „ME- 
TROM° ATS SRL Hunedoa
ra mărfuri fără documen
te de proveniență, în va
loare de 20 000 de lei. A 
fost sancționat cu suma de 
60 000 de lei, iar mărfurile 
confiscate.

• Î41 S.C. TAT DANILA 
EMANUEL SNC Deva s-au 
găsit mărfuri de 330 000 
de lei. Bunurile au fost 
confiscate, patronul unității 
fiind „premiat" cu 60 000 
de lei.

Somnul poate fi optimizat?
Nu există persoană adul

ta care să nu fi constatat 
că somnul, necesar regene
rării energiei vitale, mai 
este condiționat, printre 
altele, șl de pat, acesta ne- 
fiind o simplă piesă de 
mobilier, așezată oricum în 
camera de dormit. În el 
ne naștem, în el ne petre
cem o treime din viață, 
dormind, el ne găzduiește 
momente din lungul drum 
al dragostei. în el zăcem 
cînd sintem bolnavi șl în 
el murim. Pentru a obține 
o optimizare a somnului 
din punctul de vedere al 
patului, se impune ca a- 
cesta să nu fie plasat la 
întîmplare în camera de 
dormit, ci într-un anumit 
fel, care să țină seamă de 
o serie de factori psihici. 
Astfel, persoanele anxioase, 
precum și cele mal fragile 
sub raportul alcătuirilor 
psihice, nu se pot bucura 
de un somn bun (cantita
tiv și calitativ) dacă patul 
lor este situat în mijlocul 
camerei de dormit sau sub 
fereastră. Aceste persoane 
sint frustrate de sentimen

tul securității. Patul lor 
trebuie așezat intr-un colț, 
departe de ușă și de fe
reastră. Se doarme foarte 
bine în paturi cu balda- 
chim (pat cu acoperămint 
decorativ, Împodobit cu 
perdele așezate deasupra 
lor). S-a constatat de foar
te multă lume că se doar
me foarte bine atunci cînd 
patul este orientat pe di
recția nord-sud, capul fi
ind la extremitatea nordi
că. Această orientare ține 
seama de influențele bene
fice ale cîinpurilor geo
magnetice. Știm cu toții 
că „ne scăldăm" nu numai 
în radiații luminoase, ca
lorice, în ultraviolete și în 
radiații cosmice, ci și în 
radiațiile cîmpurilor geo
magnetice, care ne învăluie 
din toate părțile aidoma 
aerului. Omul a fost înzes
trat de Dumnezeu și cu o 
energie magnetobiologică. 
care are rolul de a men-

IONEL MANOIU
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naționale — de la indus
trie pină in agricultură — 
are un impact grav asu
pra a mii i mii de oa- 
m ni, care îngroașă zi de 
zi rindurile acelora care 
sint în căutarea unui loc 
de muncă. Spuneam că 
numărul lor este în creș
ti re de la o zi la alta, 
im cgistrîndu-se numai în 
județul nostru, la 16 mar
tie 1992. un număr de 
11 412 de persoane care au 
trecut pragul instituției 
.specializate pentru acorda
rea ajutorului de șomaj. 
Situația pe zone se pre- 

.< iță astfel : Deva 2 833, 
Hunedoara 1 142, Petroșani 
1 ,.;5, Simeria 351. Oră.știc 
1 199, Brad 1 004, Călan 
308. Hațeg 1 359.

Din numărul de 14 442 
dr persoane înscrise pentru 
ajutorul de șomaj, numai 
9 641 pot beneficia de a- 
■ -astă indemnizație, restul 
de 4 801 nu pot beneficia 
datorită motivelor pentru 

■-.re a încetat contractul 
de munci anterior (art.

130, litera I, art. 129, art. 
i35 etc.). Pină în prezent, 
din totalul persoanelor în
scrise pentru ajutorul de 
șomaj, au fost rezolvate 
1 173 de cazuri, dintre 
c; re 126 cu studii supe
rioare.

Dacă tn unele situații 
valul șomajului a prins 
unul dintre membrii fa
miliei, în altele, nu puține, 
familii întregi au rămas 
fără un loc de muncă. A- 
vînd în vedere faptul că, 
în majoritate, cei loviți de 
șomaj sint tineri — cu unul 
sau doi copii în Îngrijire, 
— situațiile tind spre tra
gedie.

Ce se va întimpla cu 
miile de oameni lipsiți de 
o bucată de pline, după ex
pirarea perioadei de șomajT 
Este una dar șl poate cea 
mai importantă problemă 
pentru care actualii guver
nanți al țării ar trebui să 
nu aibă somn. Și aceasta 
întruclt se fac direct răs
punzători de situația gravă 
prin care trece România.

CORNEL POENAR

UHSl W ZÎ-
— Popesculc, n-ai făcut bii»c adunarea.
— Nu sc poate, m-a ajutat tata !
— Ce meserie arc ?
— Ospătar.
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e le titlul ziarului ce îl editea
ză Societatea „Adevărul" S A. 
București și care asigură citito
rilor o largă pab-tă de informa
ții din domeniul economic și fi
nanciar, noutăți dc.pre evoluția 
leului, mersul privatizării, bursa 
cerealelor în țară ',i în lume, ce
rerile .șl oferi ele pe piața forței 
de muncă, noi date despre ta
nc gitoril străini cir, (S.C )

0 CLUBUL PENSIONARI
LOR. Fodl lucrători din meta

lurgie, clndva oameni de bază 
ai Combinatului Siderurgic din 
Hunedoara /actuala Societate Co
mercială „Siderurgica" S.A.), a- 
cum pensionari, ișl dau zilnic 
întllnlre la Clubul „Sidcrurgis- 
tul" din localitate, unde pentru 
el funcționează un „Club al pen
sionarilor". Aici, pol să Joace 
table, șah sau rummy, să depene 
amintiri dar .1 să schimbe o vor
bă, rUm .-ar spune, „să facă po
litică". In compania prietenilor 
și colegilor, timpul trece mal u- 
jor, iar clipele de satisfacție se 
inmulț-' ■ IM B.)

0 PlINE. „Cea mai bună pli
ne pe care, am mincat-o în ul
tima vreme este cea cumpărată 
in piața Devei, frăinintată șt

coaptă dc dna Ana Domnariti, din 
llia" — era părerea dlui pensio
nar Mihai Crișan, din Deva. „Da, 
noaptea frămintăm aluatul, a- 
prlndcm cuptoarele cu vatră dc 
cărămidă, punem piinllc la copt. 
Le vedeți. Sint rumene, căldu
țe" — zlcra dna Ana Domnariti 
Area dreptate. (Gh.l.N.)

0 OPRIȚI LA TIMP. Deșt 
sini tineri, Ciprlan Eugen Tuțu, 
de II ani, Marțian Daniel Matei, 
de 18 agi Sf llr>ul Alin Balky, de 
El ani, au apucat pe un drum 
greșit. In loc să învețe și să 
meargă la scoală, au comis tîl- 
hârii, Pe parcursul a două nopți 
au dat două lovituri folosind 
violența, sustrăglnd bani șl obi
ecte dc la diferite persoane din

Brad și, probabil, mal aveau de 
gînd să continue, dar au fost 
depistați la timp. Primii doi au 
fost arestați șl duși Ia un loc 
corespunzător apucăturilor, iar 
poliția din localitate a întocmii 
dosar penal tuturor făptuitorilor. 
(Al.J.)

0 TERAPIE DE.. R1S. în
drăznim a vă readuce la cunoș
tință organizarea celei dinții c- 
dițti a Festivalului dc umor LI
VID OROS. Două zile — 21, 22 
martie, curent — în caro, prin 
prezență la cele trei spectacole 
ce urmează a avea loc la Casa 
dc cultură sau prin adăstare la 
Galeriile „Forma", puteți aban
dona, col puțin temporar, cenu
șiul cotidian. IN.V.)

H ROMA. Papa loan 
Paul al ll-lca a vizitat 
una din zonele cele mal 
puternic „infestatcycle or
ganizațiile mafiote — cea 
din jurul orașului Neapo- 
le, teatru, in ultimul timp, 
al unor smgcroase răfuieli 
fie intre clanurile rivale, 
fie cu diferiți adversari din 
magistratură sau poliție, 
relatează agenția Reuter.

Protejat de importante 
forțe de ordine, suveranul 
pontif a ținut o predică la 
Castellniare di Stahia, din 
apropiere de Neapolc, ce- 
rînd tuturor credincioșilor 
-să se opună cu curaj ac
țiunilor singeroase ale Ca- 
morrei ți tuturor formelor 
dc criminalitate organiza
tă alo Mafiei, caro încear
că să distrugă valorile u- 
manc și să sacrifice vieți 
omenești dc dragul profi
tului ilicit*. Fac apel la 
autoritățile publice, la oa
menii politici și la cei din 
administrație, să facă tot 
ce Ic stă în putintă pen
tru a soluționa aceste gra
ve probleme", a spus Papa 
loan Paul al II-lea.

■ WASHINGTON. Sta
tele Unite au anunțat că 
vor cere Consiliului de 
Securitate al Națiunilor U- 
nite să impună un embar- 
gou aerian împotriva Libiei 
și i-au sfătuit pe america
nii aflați pe teritoriul li
bian să părăsească imediat 
această țară, informează 
France Presse. „Nu putem

i să prevedem reacția Libiei 
față de sancțiunile Consi
liului dc Securitate. In ori
ce caz, odată ce legăturile 
aeriene vor fi întrerupte, 
va fi, evident, mult mai 
dificil de părăsit țara. Gu
vernul american ii sfătu
iește insistent pe cetățenii 
americani care ar puica să 
se afle in Libia, să plece 
imediat", a explicat purtă
torul de cuvint al Depar
tamentului de Stat, Mar
garet Tutwiler.

■ NAȚIUNILE UNITE. 
O echipă formată din 33 
de experți ai Comisiei Na
țiunilor Unite însărcinată 
cil eliminarea armelor ira
kiene de distrugere in ma
să va începe, sîmbătă, • 
nouă misiune dc anchetă 
in Irak, primul test al do
rinței dc cooperare în do
meniu. exprimată dc către 
autoritățile dc la Bagdad 
— a anunțat purtătorul dc 
cuvint al comisiei, Tim 
Trevan.

Expcrții așteaptă să pri
mească din partea condu
cătorilor irakieni un ca
lendar detaliat al distru
gerii armelor Irakului men
ționate in rezoluțiile ONU, 
in particular al rachetelor 
sale balistice, clar și al in
stalațiilor și materialelor 
clin care acestea sînt fabri
cate. în cazul unui răspuns 
favorabil, comisia ar pu
tea începe imediat supra
vegherea distrugerii unora 
dintre aceste elemente,

■ VIENA. Două ziare 
furate de la un chioșc l-au 
costat pe un reprezentant 
al vieții politice austriece 
nici mai mult, nici mai 
puțin, decit cariera sa.

Martin Strut/, in virsfă 
de 30 de ani, președintele 
grupului parlamentar din 
Carinthia al Partidului Li
beral. a anunțat că va de
misiona din toate funcțiile 
sal» politice după ce a fost 
amendat cu 18 000 dc și
lingi (1 500 de dolari) pci»- 
tru că a furat două ziare 
in ianuarie 1991, relatează 
AI P.

FAX
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REFLECȚIA ZILEI

Q „Invidioșii suferă <le succesul altora ea dc o 
umilință, ca dc-o ofensă de neiertat adusă slăbi
ciunii lor".

ZVON DE 
PRIMĂVARA

TELEVIZIUNE
Să pui urechea — scoică 

albă și fragilă — peste 
scoarța dură și zbircită a- 
semeni fetei bătrînilor ui
tați de Timp și de Moarte, 
cerc de căra? fi singe peste

LUNI, 23 MARTIE
PROGRAMUL I

• 17,05 Repere moldave a 17,35 Drumuri 
în memorie • 18,00 Telc-discul muzicii 
populare • 18,20 Vîrstelc peliculei... in vi
zită la „Bcrlinală" (IV) • 19,00 Studioul 
economic • 19,30 Desene animate. Alice 
în țara minunilor • 20,00 Actualități • 
20,35 Sport • 20,45 Film serial. DA LI VS. 
Ep. 113 • 21,40 în fața națiunii. Partidele 
politice • 22,05 Reflecții rutiere • 22,20 
Vedete în recital • 22,40 Reporter '92 • 
23,10 Cronica Parlamentului * Actualități
• 23,40 Stadion • 0,05 închiderea progra
mului.

DESPRE INVIDIE 
cu NICOLAE IORGA

• „Invidiosul nr fi împăcat prin moartea dușmn- 
nului său numai atunci cind totodată i-ar muri a- 
cestuia ți amintirea bună, ți numele frumos*.

O
• învva tc urăște totdeauna după mărimea 

păcatului ce i l-ai descoperit".
O

• „Multi sr miră de ce nu vrej să primești ni
mic din păcatele cu care invidia lor vrea să tc 
împodobească".

O
• „Interesant de privit invidia, cum se pedep 

sețte singură*.

O
• „Invidia se hrănește din suferințele invidio

sului ți din meritele celuilalt".

Selecție de
II.IE LEAIIU

1 (
I
1

cercul de lemn ; să asculți 
taina copacilor inalți cu 
rădăcina adine înfiptă în 
pămlntul din care ai fost 
plămădit și ce vei deveni... 
Să taci, să asculți foșnetul 
pe dinlăuntru al frunzelor 
și creșterea crengilor — 
brațe disperate întinse în 
zbor împietrit spre cerul 
In care sufletul visează 
s-ajungă... Să taci ascul- 
tind povestea anotimpuri
lor ce s-au legănat in fra
gilele ramuri, curgind seva 
dătătoare de viată cc se 
<dică din asprul adine in 
neliniștitele frunze atit de 
efemere precum viata ta 
In (ața pădurilor nepieri
toare..

1NA DELEANU

• 14,00 Actualități • 11,20 Worldnet 
USIA • 15,05 Lahore. Documentar • 15,20 
Avanpremiera săptămînii • 15,40 Copiii 
noștri — viitori muzicieni • 18,00 Casa 
ți grădina • 16.30 Muzica pentru toți • 
17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea în lim
ba maghiară • 18,35 Televiziunea vă as
cultă ! • 19,05 Studioul economic • 19,30 
Desene animate. Alice în țara minunilor 
• 20,00 Actualităfi • 20,35 Tezaur • 21,00 
Această poartă a creștinătății • 21,30 Tea
tru TV. LEWIS și ALICE de Michel Suf- 
fran și Martine de Bretcuil • 23,10 Re
priza a treia • 23,40 Cronica Parlamen
tului * Actualități • 0,10 Confluențe. • 
0,40 închiderea programului.

PROGRAMUL D
• 16,00 Actualități • 16,10 Dcjcik a- 

niinatc. Aventurierii spațiului • 16,35 Dic
ționar de personaje • 17,05 Emisiunea în 
limba germană • 18,05 Concertul Orches
trei Naționale Radio • 20,30 Club SE • 
21,00 Muzica populară în concert • 21,30 
TVE Intcrnaeional • 22,00 TVS Europe 
• 22,35 BBC World Service • 23.05 închi
derea programului.

VINERI, 27 MARTIE
PROGRAMUL I

1

9,0i

10,01
10.11

11.11

11,31

— Sper ca darului pe 
care mi pregătesc să ți-l

nion ; n-a nimerit-o nici
odată!...

fac. ii va sta bine în de- — Q —
gcțelul tău. Soțul a venit acasă în

— Mulțumesc, drațjuh?!
Numai să nu fie prea fo.C cu talcă-su la circ.

zor/.
— fu sjirșit. ai venit !

scump ! ■ um i-a plăcut specta- Probabil le-ai convins că
— Nici o grijă I Unde colul. tot acasă e mai bine '

al mai văzut degetar — Nu-i chiar așa, dra-
scump ?... — Totul a fost evtra ga mea ! Pur și simplu e

- O - ordinar 1 Numai nenea
singurul loc unde am mai 
găsit deschis la ora lista .

Mama il întreabă pe 'are aruiua cu cuțilt’le Culese <le
micuțui Lucian, core a intr-o tanti, a avut ghl- 11 IE LEAIIU

*•*••••« • • * •

Somnul poate fi optimizat?
(Urmare din pag. 1)

ține echilibrul (armonia) 
mecanismelor fiziologice. 
Putem considera că Între
gul cimp geomagnetic „co
chetează", în permanență 
cu magnetismul biologic al

omului, in favoarea aces
tuia. Nu se recomandă a 
dormi cu capul la apus, 
deoarece inima este aceea 
care trebuie să lucreze mai 
mult, iar razele al a, ema
nate de creier, sînt pertur
bate de influența sensului 
de rotație a) păinintului în

jurul axei sale și de cim- 
piA geomagnetic, toate a- 
cestea soldindu-se cu un 
somn cc Iasă de dorit. Ci
ne poate orienta patul din 
camera de dormit pe di
recția nord-sud, se poate 
considera un om norocos 
in viață.

PROGRAMUL II

• 16410 Actualități • 16,15 Desene a- 
nimatc. Aventurierii spațiului • 16,40 Tra
diții... • 17,10 Veniți cu noi pe progra
mul doi... in Studioul 1 1 Scmit-antisemit
• 19,10 Super Channel • 204)0 Magazin
auto-moto • 21,00 Studioul muzicii de
cameră • 21,30 TVE International • 224)0 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service
• 23,05 închiderea programului.

MARȚI, 24 MARTIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,30 TV5 Europe
• 12,10 Ora de muzică • 13,00 Interferen
țe • 13,30 Muzică pentru părinți • 14,00 
Actualități • 14,20 Tradiții... ale colecțio
narilor de folclor • 14,50 Prcuniversitaria
• 15,25 Tcleșcoală • 15,55 Agenda muzi
cală • 16.15 Conviețuiri • 17,00 Actualități
• 17,05 Repere transilvane • 17,35 Muzi
ca pentru toți • 18.00 Salut, prieteni !
• 19,00 Studioul economic • 19,30 Dese
ne animate. Alice in țara minunilor • 
20.00 Actualități • 20,35 Sport • 20,15 
Telccinemateca. Legături periculoase — 
I960 (Franța, 1959) • 22,35 Mistificare sau 
adevăr? • 23,35 Cronica Parlamentului
• Actualități e 0,05 Meridianele dansului
• 0,30 Recomandări din program.

PROGRAMUL II

• 9,45 Actualități • 10,05 Calendarul zi
lei • 10,15 Film artistic. Calea Laptelui 
(SUA, 1936) • 11,45 Teatru TV. Casa mare 
de Ion Druță • 13.00 Ora de muzică 9f- 
14,00 Actualități • 14,20 Mondo-muzica • 
14,40 Medicina pentru toți • 15,10 Bicen
tenar Rossini • 15,25 Prcuniversitaria • 
16,00 Limba noastră • 16,30 Cinice și su
flet românesc • 16,45 Tragerea I-oto. • 
1655 Actualități • 17,00 Emisiunea In 
limba germană • 18,00 Pro patria • 18,45 
Ecranul • 19.05 Viața parlamentară • 
19,30 Desene animate. Alice în țara mi
nunilor • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,45 Film serial. Familia Chisholm. Ep. 
7 • 21,45 Basarabie, lacrimă a neamului 
meu.. • 22,05 Campionatele mondiale de 
patinaj artistic • 23,05 Simpozion 
Actualități • 0,05 Gong ! • 0,35
• 1,05 Festivalul internațional de 
Sibiu, 1992 (I). • 1,50 închiderea 
mului.

PROGRAMUL II

12.3

13.3

14,0
14.li
155
16,2

C A T A H R E Z E 
(transferuri de sensuri)

1 234567 89 10

10

ORIZONTAL- I) Boabe de mărgări
tar amestecate in tăciunii invidiei ; 2)
Cuprins de o adincă melancolie o tru
pului — Țelul final al împlinirii dorin
țelor ; 3) Demers estetic cu finalitate co- 
rectlvă — Remarcabila valoare a nudi
tăților; 4) Autor sud-american de repro
duceri In culori vii — Contactat pentru 
o dispută de mare acuitate; 5) Gen ori
ginal Intr-o exprimare aidoma I — Per
dele de ceață peste ochi In suferință ; fi) 
Denaturată estetic cu Incidență repulsi
vă — Concisă mărturie scrisă a parti
cipării ; 7) Ghearele catifelate ale dorin
țelor refulate (sg.) — Bogăție a pămfn- 
tului eu acoperire In aur; 8) Auxiliar

tradițional in mersul plugușorului — Pro
tagonista dezinvoltă a simplității nedisi- 
mulate, 9) Paj libertin din suita fabu
loasă ;1 unui rege frivol — Specialist 
în execuții prin tragere pe roată; 10) 
Născocitoare de scenarii din reverii ab
surde.

VERTICAL : 1) Măști de ocazie pen
tru lacrimi de paiață; 2) Izvor nesecat 
între tărîmuri galactice — Luceafărul de 
scară pe afișul artei noi; 3) Picătură 
concentrată dintr-un izvor de noutăți — 
Coroana unui arbore cu rădăcini bătrî- 
ne; 4) Cuvînt de ordine rămas fără pre
cedent — Venit Indubitabil pe ușa din 
dos; 5) Punctul roz pc-o geană de iu
bire — Rizibilul incipient cuprins în- 
tr-un surls 1 ; fi) Imaginea verde a vi
sărilor murale — Preeminent discicțio- 
nar proiectat în absolut; 7) Sipet cazon 
pentru păstrat Însemnul mareșalatului — 
Pseudonimul filozofic nl operelor veșni
ciei; 8) Braconier diurn cu atacuri ae
riene — Cromatică spectrală dintr-un 
amurg de romanță ; 9) Parte integran
tă din mișcarea separatistă — Lujerul 
prin care urcă seva doinei; 10) Schimbă
toare de viteză a fluxului afectiv.

VASILE MOI.ODEȚ

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 
nimate. Aventurierii spațiului • 16,10 Do
cumentar știin'ific • 17,10 Studioul de 
literatură • 18,10 Film serial.Marc și So
phie. Ep. 7 • 19,10 Sport-niagazin • 19,10 
Tribuna non-conformiștilor • 20,00 Canal 
France Interna ianal • 20,31) Muzica azi
• 21,00 De-alc pieței in economia Capi
talei • 21,30 TVE Intcrnaeional • 22,00 
TV5 Europe • 22.35 BBC World Service
• 23,05 închiderea programului.

MIERCURI, 25 MARTIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,30 Buna ves
tire • 11,30 Film serial. Familia Polaniecki. 
Ep. 5 • 12,15 Ora de muzică • 13.05 Virsta 
a treia • 13,35 Divertisment internațional
• 13,55 Actualități • 14,15 S.O.S. Natura !
• 14,45 Avanpremieră TV • 14,50 Prcu
niversitaria • 15,25 Tcleșcoală • 15,55 
Fotbal • 17,50 Atena • 18,05 Reflector • 
18,35 Studioul muzicii ușoare • 19,00 Stu
dioul economic • 19,30 Desene animate. 
Alice ir> țara minunilor • 20,00 Actuali
tăți • 20,35 Sport • 20,45 Film serial. 
Doamnele do la malul mării. Ep. 2 • 21,35 
în fața națiunii. Partidele politice • 
21,55 Pro musica • 22,25 Universul cu
noașterii • 23,10 Cronica parlamentului * 
Actualități • 23,1(1 Arte vizuale • 0,10 în
chiderea programului.

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ARTIFICII", APĂRUT 
IN ZIARUI NOSTRU 

DE SIMBATA TRECUTA:
1) STORCITORJ: 2) TICA — PELIN; 

3) ETICA — LATE; 4) RĂNIRI — NAS; 
5) P — ATARE — N 1’; 6) EB — ETOLA 
— E; 7) LOT — AȘEZAT, 8) INEL — 
IVIȚI; 9) ROMAN — AMOC; 10) IMEN
SITATE.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 
nimate. Aventurierii spațiului • 16,40 E- 
misiunca in limba maghiară • 18,10 Tea
tru TV. Iașii in carnaval de Vasilc Alc- 
csundrl a 20,20 Video-clipuri • 20,30 Dia
log cu edilii Capitalei • 21,00 Bijuterii 
muzicalo a 21,30 TVE Iiileriiacional • 
22,00 TV5 Europe a 22.35 BIK World 
Service a 23,05 1 n<-liidrrea programului.

JOI, 26 M \R'Hi 
PROGRAMUL I

a 10,00 Actualități a 10,30 Worldnet 
USIA a 12,10 Ora <le muzică a 13,00 Oa
meni do lingă noi a 13,30 Jazz-magazin 
• 14,00 Actualități a 11,20 Azi fu Ban
gladesh • 14,35 Microrccital Ncda Ukra- 
den • 14.50 Prcuniversitaria. Bacalaureat 
'92 a 15,30 Tcleșcoală a 16,00 Muzica pen
tru toți • 16,30 Forum •. 17,00 Actualități

• 23,50 
Top 10 
jazz. — 
progra-

I

I8.O1
19,0i

19,11
20,01
30,3!

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani
mate. Aventurierii spațiului • 16,10 Tra
diții • 17,10 Dacă c vineri, e... sport și 
muzică! • 20.00 Portret componistic ro
mânesc • 21,00 Serenada • 21,30 TVE In- 
tcrnacional • 22,00 TV5 Europe e 22,35 
BBC World Service • 23,05 închiderea 
programului.

SiMBATÂ, 28 MARTIE
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața! • 10,00 Actua
lități • 10,10 Tip-top, mini-top o 11,10 
Itinciarii • 11,10 Viața spirituală o 12,30 
Ora de muzică • 13,30 7x7 • 14,00 Actua
lități • 11.10 Tclc-club • 16,30 Campiona
tele mondia'e de patinaj artistic ■ 17,30 
Mapamond • 18,00 Show... â la cr.-me
• 19,00 Melodii îndrăgite • 19,15 Telecn- 
ciclopedia • 20,00 Actualități • 20,35 I ilm 
artistic. Pină cind n® vom revedea... ț \n- 1 
glia, 1989) • 22,20 Săptămîna sportivă •" 
22,40 Telc-show • 23,10 Actualități o 23,55' 
Film serial. Eu spionez. Ep. 3 • 0,50 I es
tivalul internațional de jazz — Sibiu, 1992 
(II) «1,30 TV DEVA.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a-
nimate. Blacks’ar • 16,10 Conviețuiri • 
17,10 Film artistic. Călăreții de la apusul 
soarelui (SUA, 1950) • 18,40 Opera in ca
podopere • 20,40 Vidco-clipuri • 21,00 
Armonii corale • 21,30 TVE Inlcrna to
nal • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC
World Service • 23,05 închiderea progra
mului.

DUMINICA, 29 MARTIE
PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună dimi
neața ! • 9,"0 Abracadabra ! • 10,20 I ilm 
serial pentru copii. Arabcla. Ultimul epi
sod • 10,50 Actualități • 11,00 Lumină 
din lumină • 12,00 Viața satului • 13,20 
într-o zi de primăvară • 13,50 Actualități
• 14,00 Fotbal : Electroputerc — l -Diver
sitatea • 15,50 Video-magazin • 17,10 A- 
(las • 18,05 Știință și imaginație e 18,40 
Convorbiri de duminică • 19,10 I-itm se
rial. DALLAS. Ep. 111 • 20,00 Actualități
• 20,35 Sport • 20.45 Film artistic. Opțiu
nea zero (Anglia, 1985) • 22,35 Actualități
• 22,50 (. ampionntelc mondiale de patinaj 
artistic — proba de dans • 0.20 F< ■ tiva- 
1 li I intri național de iazz — Sibiu, 1992 (III)
• 1,00 închiderea programului.

PROGRAMUL II

• 16,00 ăclualilăți • 16,15 Desene a- 
nimate. Blacks'ar • 16,40 Conviețuiri • 
17,10 l’op club • 17,30 Orașe și civilizații 
• 18,00 Varietăți internaționale • 18,30 
Strata muzicală TV • 21,00 Cîntccul ini
mii mele • 21.30 TVE Internai io.: ’I • 
22,00 TV5 E-ir’n- • 2? 35 BRC W'or»,| Ser
vice • 23,05 închiderea programului.

22,21

22,41
23,01

23,5!

0,5!

I

6.31
8.31

9.31

10,21

10,51

11,01

12.0

13.3

14,0

14.1
14.3

15.3

18,0

18.4

19,1

20,0

< 20,3

22,1

23,5

0.0
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IPROEB-S.A. BISTRIȚA
In calitate de producător

VA O1 E R A (

¡ImhătA, 

l MARTIE

¿GRAMUL 1 

lună 
imincața !
LCtuali lăți 
'niversal 
otron 
*escop<’rirea 
'lanctci 
'¡ața 
pirituală 
>ra dc 
mzică 
x7. 
Ivcnimctf^)»- 
nternc ale 
ăptăminii 
(dualități 
’ctc-club 
fapamond 
’■ugby. 
ranța — 
rlanda in 
'urn.ul celor 
inci națiuni 
trena 
lefrcnelc 
mintirilor 
elecnur-'opcdia 
ctuaK 
ilm * "e 
Piuă ct ne 
am revedea-.* 
\nglia. 1989) 
ăptămina 
Jortivă 
ctualități 
ilm serial. 
Eu spionez ".
D. 2 
iamond 
uards.
estival 1986 (I) 
V DEVA.

cu promptitudine, pe baza de comandă, 
produse electrotehnice de calitate, la prețuri 
avantajoase [ață dc concurcnții noștri din țară : 

“ MATERIALE ELECTROIZOLANTE 
Stratitcx tip I» G50 
Sticlostratitex tip S 672

orice dimensiune în cadrul formatului 
(1450 x 950) ± 50 mm și grosimi 0,5 
— 60 mm.

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

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

Firma II’ROEB — S.A. vă așteaptă la se
diul ei din:

BISTRIȚA, str. Drumul Cetății, nr. 19, to
ți lefoanc 990/50760, 50715, 50741, 50723. telex 

37312, fax 990/50717. (231)

I

j j

i

1

I

I

I

("MiSIC V,

! ’M \RTIE

iGR.M’ L I
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imincața ! 
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V rabda".
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dualități 
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ranța, 1976) 
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ctualități 
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itition 957150730 
i«i«fi, 95'132035 
lek* 31201 ICPIAF

OFERĂ
CLUJ NAPOCA

A

ile.

, UTILAJE MODERNE

Jperformanțe 
garantate

preturi foarte 
avantajoase

ROMANIA •
3400 ClupHtpoc«
41 r f-f j de ch.hnlucl ’3• 21

R

SERVICII COMPLETE
electric

tdrnicn de livrnre
3 luni dc la contractare

.GENȚILOR ECONOMICI
REȚINEȚI DIN TIMP /

SPATII PUBLICITARE / 1
1N

NOCJfl CARTE DE TELEFON

A intrat in lucru LISTA ABONAȚILOR TELE
FONICI rezervată exclusiv SOCIETĂȚILOR CO 
MERCIALE. cu capital de stat, privat sau mixt și 
INSTITUȚIILOR PUBLICE din județul Hunedoara, 
în cuprinsul ci veți găsi pe lingă numerele de telefon, 
specificații privind obiectul de activitate al fimiciy 
adresa, numerele defax. telex șl altele.
fu Interesul tuturor AGENȚILOR ECONOMI'"’ 

editorii noii cărți de telefon rezervă,Ma cerere/pc 
bază de comenzi ferme SPATII PUBLICITARE'■ LA 
PRETURILE CELE MAI REDUSE.

Dacă doriți să fiți mereu "în ochii'tfărtencrflor de 
afaceri, rezervați-vă din timpspațiul dorit, pccare-I 
puteți folosi după propria dorință, sau prin con
sul tarea cu agen ți i npșt ri publici taxi'.

NU RATATI OCAZIA UNEI PUBLICITĂȚI DE 
DURATĂ. LA PRETURI AVANTAJOASEI

I Contactatl-nc la del .^956/2'2757
1___ W n

I

i
I

I 
I

I
I
IVinde la preț

SEVEN-PINK 
FILIALA HUNEDOARA 

cil amănuntul : 
Orizont, telecomandăTV color

(rusesc) — 90 "1 le» 1
• TV color Goldslar, indigen - 9900: 'ei
• TV color Goldstar (Coreea) — 103 l»K tei
• TV color Samsung (Corcea) — 106 i » Ici 1
• TV color Kitt (Japonia) — 11.'* 11" ei

TV color Sanyo (Japonia) — 125 .fi 'ei
• TV color J.V.C. (Japonia) — 17 j Olí: el
• Video recorder Samsung 100 -1 ei
• Video recorder 3 sistemc ltd "f ei
• Video recorder multisistem 125 "" i|
• Cuptor cu microunde Samsung — 62 '»I" tji 1
Informații, Hunedoara, telefon 957/12206. 

(1406)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
SARMISMOB S.A. DEVA 

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 21

S.&..MECANICA SIGHEWSA
C925^IGHETUI?Iî!ÆÙ1ÔIIEI - STR.UNIRII W

tngajează 
Vinde din 
canapea cil 
canapea cu

S.C. GAMA S.R.L. ARAD 
SECȚIA PRICAZ

str. Barițiu, 10—12 
tiinplari calificați mobilă; 
stoc holuri compuse din ; 
3 locuri
2 locuri

fotolii — 2 bucăți 
măsuță — 1 bucată.

Informații pentru angajare și vinzaie la 
timplăric l’ricaz, telefon 42650.

Angajează prin concurs inginer sau cco- 
în următoarele condiții : 
cunoscător al limbii maghiare la nivel 
de traducător 
bărbat, vîrsta maximă 10 de ani 
să cunoască piesele auto 
să posede cunoștințe generale pentru 
exploatarea microcalculatoarelor per
sonale P.C-AT-286.

Concursul va avea loc in 27 martie 1992, 
10, la sediul societății din Deva, str. Ilorca, 
12—14.
Informații suplimentare la comparlimcn- 
economic-tehnic, telefon 956/12160. (314)

Ï iLú>*‘ ¡ 
t ft
h 
E CON -12W'

I »4521

înzestrata »cu un puternic potenț ai r.redtor șl cu o 
Udare tehneo adecvați soceta'eo noostro comen ială în
cearcă so vă afrogă atente osupra următoarelor product! 

serv«» pe care vi le oferă
■ Organe de'asamblare cu*șirf6ră filei s'ondardizate 

'xjj nectcricJardizate, executata intr£p .gamă (orgă de tipuri 
•L.'drngns'uno și*anume

- șuruburi
—piulițe
- bolțuri
- nifu.'l 
-- știfturi

- acoperirijde proiect« orip sireace-șl’'brunait;
Țlumicâ- •" '•

-¿injectare mase 'plastice. ,
- proiectare. ' ' ,

precum si diverse alte produse ,<10 cerere care ca se 
iț.rpteze prelucrării iprin. deformare plas’icâ ta rece șl 
oschiere

tRetine’i avantajele colaborării cu nor < /
promptitudine ■'în răspunsul •acordat' cererii , 

0£7oas!ro; ț, '.
- negociere rapidă o prețului pi ''duselor. t K 
-posibilități de transport f <'h|ro’fertila,
- gororUatco cpli’oht tiîj ifuselon.

NOMENCL’AIOR DE PRODUSE
Denumirea produsului STAS

Surub»cu cap hexagonal 4272 MS M24
Șurub cu cap hex filetat pină cub cap 4845 M5-M24
Șurub cu cap hexagonol 920 M6-M24
Șurub cu cap patrat guler și cep bombai 4923 M8-M24
Șurub cu cap pătrat și cep 4461 M5-M24
Șurub cu ccp hexagonal 2117 M6 M24
Șurub cu cap hexugonal mic 6403 M8-M24
Șurub cu cop hex mic filetatpină sub cop 6 404 M8-M24
Șurub de înaltă rezistentă 8796/1 MI2-M24
Sumb hexaaonal r.u filet scurt 11028 M12 M24
Nit cu cop semirotund 797 05 020
Nit cu cop tronconic 801 010-020
Hit cu cap semiinecat 802 05' 020
Ni‘ cu cop bombol 1987 05- 010
Nit cu (zip înecat 3165 05 : 020
Piuliță hexagonolă precisă 4071 M5 M16
Piuliță hexagonolă joasa 4373 M6 M16
Piuliță hexagonală grosolană 922 M6 M16
Piuliță* pcitratâ 926 M6-M1G
Piuliță prec isă dc ¡naltă rezistentă 8796/2 M12
ihuiito hex cu inel de moso plastică 9851 M6-M16
Qplițrr hex, cu Inel de masă plnslica 9895 M6'M?4

I 
I
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

ORGANIZEAZĂ CONCURS
in ziua dc 1 aprilie 1992, pentru ocuparea 

postului dc jurisconsult sau consilier juridic.
Condițiile dc angajare și salarizare sii»t 

cele prevăzute in legislațiile in vigoare.
Informații suplimentare la sediul societății 

sau la telefoanele: 11999, 16124 sau 14026.
(405)

VA OFERĂ:
(/) 
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0
Z tu« 
co 
o 
CC 
O
z tu

DROJDIE 
l’ROASl’ATA

maurii navali
Cj o lantilola mica ce 'd 
intr-un timp scurt obține'i

4 •

aluat ui pre i era tt 
CUMPĂRAT! SI Cl ȘT IU ATI
Tli'hSOARA í RI 96 'JJcí.9

ï) (I • ■ 1 I

BUCURCSU strNBjIccíoi or. 22 td 90 152??$ 
fa ■ 121289

Si,

str.

S.C. ROBES S.A. BAI \ MARE

4
4

I I 
: i 
■J

I 
I 
l 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

lui

Lucaciu, nr. 162, tel. 991/13853. 17. 
telex 33219 r, fax 994/13853,
EXECUTA ȘI LIVREAZĂ :

• linii tehnologice pentru obținerea ti ’< ;u- 
tlc iloarca-soarelui ;
• mori complete cu valțuri pentru tț; u

(10, 15, 20, 25, 30, 40 t/24h) și porumb (.'>. I ', 
15 t/24 h). Intermediază proiectarea liniei t< ,- 
nologice și a clădirii, precum și montajul ;

• batoză pentru mac, rapiță, griu, secara, 
orz, ovăz, mazăre, fasole, soia și batoză pentru 
porumb (capacitate 300—800 kg/h);

• gatere pentru bușteni 0 500 și . 
mm, complet echipate (motor, cărucioare, 
dc rulare).

K'M)
c.li 

(311)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ȚARA HAȚEGULUI" S.A.

VINDE URGENT 
prin magazinul de mobilă Hațeg 
biblioteci 623 Lux 
sufragerii 623 Lux 
bucătării din lemn masiv, natur 
fotolii, scaune, alte sortimente de 
mobilier.

Informații suplimentare la telefonul 9 i7z 
77271.

I 
I
I 
I 
I
I

I
i
I

Imobil str. Primăverii nr. 8 — profil spațiu co- | 
mcicial desfacere piine și produse alimentare. | 
Imobil str. N. Răleescu nr. 9 — profil coafură. I 

(3:H) II

sediul in Orăștic, strada Piața Victoriei nr. 
prin reprezentanții ei legali
Scoate la licitație spații comerciale din orașul 

Orăștic, pentru data dc 6 aprilie 1992.
•

(II
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ANIVERSARI

• KAMI I.IA urează dra
gului lor soț, tata, socru 
0 bunic. Alexandru Furdui, 
din Tisa, cu ocazia împli
nirii a 70 de ani „La 
multi ani !" (1030)
' • UN sincer ți călduros
„La mulți ani!" din par
tea colectivului Stației de 
sortare „Avicola" Mintia, 
cu ocazia aniversării zilei 
de naștere a cinei dr. Ma
ri? Stela. (1648)

• ASTĂZI, scumpa noas
tră Liliana, este ziua ta. 
Soțul Cornel, fiul Ionuț-A- 
lin îți doresc sănătate, 
mulți ani de viață îm
preună cu noi !

(1875)
• „LA mulți ani!“ pen

tru Bocan Mioara din Or- 
mmdea. cu ocazia aniver
sării zilei de naștere, din 
partea familiei. (1800)

• COPIII Cristi, Iulian,
Duna și Iancu urează 
doamnei Elena Manasia 
„La mulți ani!", cu oca
zia împlinirii a 45 de pri
măveri • (1451)

• CU ocazia împlinirii 
vîrstei de 40 de ani, Emi 
urează dragului său soț. 
Ion Bîclea. multă sănătate 
și „La multi ani !"

(1465)
• „I. A mulți ani!" pen

tru Voichița și Helena 
Dinișoni, in prag de ani
versare. Cu drag. Valen
tin. (1463)

Vi NZ A R|
• Vi ND casă in Căli-

manești stațiune. Informa
ții. str. M. Viteazul, 192, 
Culimănești. (1748)

Avancronică
Puțin descumpăniți, 

I ■ urajată, echipa hu- 
nr-doreană Corvlnul, doar 
cu Virgil Stoica ți Flo
rid Văetuș, la cirmă, va 
căuta duminică să-și mal 
-pelc din păcatele sale in 
fața Sportului Studențesc. 
O partidă ce se anunță 
interesantă, fiind un duel 
intre ultimele două da
tate. un derby din coada 
clasamentului! Și, in 
olu partida se transmite 
l-i televiziune, ceea ce ar 
trebui .vi constituie un 
serios stimulent pentru 
jucătorii hunedoreni de 
a mal da ceva culoare 
blazonului lor atit de 
întunecat de nereușitele 
in campionat șl în cupă.
Știm că nu e ușor. Fiind

că, de la începutul a- 
ccslul campionat șl pînă 
acum, echipa hunedorea- 
nă n-a fost în stare să 
joace, cu excepția meciu
lui din tur cu Dlnamo, 
ea o ECHIPĂ. Lipsește 
('.au nu se aplică) o con
cepție clară, conform dis
ponibilităților jucătorilor 
din lot, abuzîndu-se de 
pasele laterale și în spa
te. In timp ce acțiunile 
'■pre poarta adversă stnt

Abonamente la ziarul
„CUVINTUL LIBER"

Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 
cea mai sigura modalitate de a intra în posesia 
lui o reprezintă abonamei tul lunar, trimestrial 
sau anual.

COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 120 
LEI PE LUNA, LA CARE SE ADAUGĂ TAXELE 
POȘTALE.

Abonamentele pentru luna aprilie se fac la 
factorii ji oficiile poștale, pînă la data do 27 
martie a.c., inclusiv.

• SC. MELKART- 
BIBICU vinde bolțari 
din zgură, pentru zidă
rie. Informații la te
lefon 956/26390, zil
nic, între orele 10 — 
19, sau la sediul din 
bdul Decebal, bl. C.

(1880)

• VI ND garsonieră 
parter, zona Gojdu, 
Deva, telefon 28794.

(1798)

• VIND AHO 213 
Diesel, an fabricație 
1987. Deva, telefon 
25046, preț convenabil.

(1765)

• FIRMA „SANTA” vin
de autoturisme Dacia 1 300, 
din import, stare bună, vi
zibile în Deva, str. Bra
niște, nr. 7, lingă stadion 
„Cetate", începînd cu data 
de 21 martie 1992, orele 
9—18. (1841)

• VIND caroserie Da
cia 1 300, cutie viteză, mo
tor complet. Informații De
va, telefoane 25746, 19157.

(1847)
• VIND armă vînătoare,

stare nouă. Sorinca Ger- 
vasie, comuna Vorta, nr. 
65. (1845)

• VIND garsonieră, con
fort I, în Hunedoara. In
formații Deva, telefon 
18202. (1842)

• VIND casă Șoimuș, 19
A, relații între orele 13— 
18. (1840)

• VÎND aragaz, mobilă 
de bucătărie, mobilă com
binată. Deva, telefon 20152.

(1752)
• VÎND mobilă dormitor

producție interbolică, preț 
convenabil. Deva, telefon 
18446. (1818)

K

fotbalistică
prea indclung pregătite, 
lent, incit nu mai sur
prind adversarii. Nici 
condiția fizică nu c la 
toți jucătorii la nivelul 
pretențiilor, nu sînt mo
bilizați să abordeze fie
care partidă cu hotă- 
rire, în deplasare intră 
pe teren cu convingerea 
interioară că partida e 
dinainte pierdută.

Sigur, noi așteptăm un 
reviriment din partea 
hunedorenilor. Odată tre
buie să se producă. E- 
chipa a fost întărită cu 
Sedecaru (Steaua) și Tiță 
(Drobeta Tr. Severin) și 
se pare că revine Uleșan. 
Se caută șl un director 
tehnic. Cu Sportul va fi 
greu. Studenții s-au pre
gătit temeinic pentru a- 
cest retur, fiind deciși să 
iasă din subsolul clasa
mentului. Au dovedit-o în 
ultimele două meciuri cu 
Dinamo, care n-ar fi elf- 
tlgat partida din campio
nat fără sprijinul arbi
trului. Să vedem deci du
minică, pe.micul ecran, 
meciul Sportul — Corvl
nul.

SABIN CERBU

• VÎND sobă încălzit, 
nouă, marca Calorcx, emai
lată, suport de perdele cu 
furnir, cu două bețe, 270 
mm. uși, ferestre cu toc, 
papagali pitici. Deva, str. 
Lucian Blaga, nr. 5 (fost 
6 Martie).

(1839)
• VIND apartament 2

camere, zona Gojdu. Deva, 
telefon 18703. (1816)

• VIND tractor nou, 45 
c.p, plug 2 brazde. Sibiu, 
telefon 924/16582.

(1809)
• VIND convenabil te

levizor color Blaupunkt, 
diagonala 64. Deva, tele
fon 12272. (1809)

• VÎND casă nouă, cu
grădină și apartament 2 
camere. Informații Sime- 
ria, str. Zorilor, bl. 4, sc. 
B, et. III, ap. 34, orele 
16—19. (1712)

• VÎND televizor color
Philips. Deva, telefon 15691, 
după ora 15. (1795)

• VIND motocicletă cu 
ataș MT-10, 650 cmc, nouă. 
Deva, telefon 11631.

(1781)
• S.C. IMPEX INA S.R.L,.

Deva vinde : televizoare 
color de producție germa
nă, ecran mare, diagonala 
56—66 cm, autoturisme O- 
pel Granada — 2 000, Ford 
Taunus — 1 600, Volvo
144 de 1 700 cmc. Infor
mații la telefon 956/14423, 
între orele 16—20.

(1859)
• S.C. SARGEȚIA S.A.

Orăștie vă oferă prin ma
gazinul Lux, str. Stadio
nului, nr. 5, pantofi Cu
ban pentru femei, artico
le marochinăric Guban, fo
lie pentru solarii etc. In
formații Orăștie, telefon 
41C98. (1861)

• S.C. G. M. Interna
țional Cominpex SRL vă 
oferă dulciuri din import, 
en gros, la prețuri avan
tajoase. Depozitul este în 
Lupcni, bdul Păcii, nr. 17, 
lingă piața Bărbăteni (fos
tul depozit C.L.F.). Rela
ții la telefon 935/60301.

(1866)
• S.C. „CARLA” S.A 

Bobilna oferă pentru vin- 
zare, celor interesați, vi
țele de reproducție. Infor
mații zilnic, între orele 
7—15, la telefon 956/69184.

(18ol)
• Vi ND Lada 1 200, sta

re perfectă. Informații Hu
nedoara, telefon 21280.

(1862)
• VIND fin în Leșnic.

nr. 80, familia Marina Ma
ria. (1819)

• VÎND Opel Record, fa
bricație 1979, înmatriculat, 
Audi 80, Dacia 1 300, in
stalație cu gaz. Telefon 
924/31333, după ora 16.

(1463)
• VIND remorcă pen

tru autoturism. Hunedoara, 
telefon 15810, după ora 
IC- (1466)

• VIND sufragerie Re-
geans, cameră zi, mobilă 
bucătărie, aragaz, mașină 
de spălat. Hunedoara, te
lefon 22047. (1467)
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FILIALA DACIA SEIl\ ICE 
D E V A

Comercializează autoturisme din gama
• Dacia și Oltcit
și asigură desfacerea acestora către popu

lație, la sediul său din Deva.
Ordinea de vînzurc sc stabilește în func- „ 

țic de solicitările depuse la secretariatul uni- | 
tații. «

Informații si relații suplimentare la tele- | 
foanele 1 «810, 25810, 23841. (.117) »
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• VÎND urgent autotu
rism Audi 100, lovit stin- 
ga-față, preț convenabil. 
Hunedoara, telefon 14733.

(1470)
• VÎND ladă frigorifică

import, 3 sertare (preț 
78 000 lei), Instalație auto 
italiană (43 000 lei), calori
fer electric 12 demenți 
(20 500 lei). Hunedoara, te
lefon 24493. (1469)

• VÎND fin șl otavă, pro
ducție 1991. Hunedoara, 
telefon 957/29208, (1471)

• VÎND apartament car
tier Oituz, garaj, boxă, pod. 
Deva, telefon 24905.

(1851)
• VÎND apartament 2

camere, proprietate. Deva, 
telefon 21008. (1853)

• VÎND garaj demonta-
bil, din seîndură și ma
terial lemnos. Deva, te
lefon 22918. (1876)

• VÎND casă gaze, ne
(mobilată), str. Balata, hr. 
16, Deva (peste calea fe
rată). (1852)

• VIND mașină de cusut
Veronica. Deva, telefon 
27291. (1855)

• VÎND Dacia 1 310, ca
roserie Dacia break, preț 
convenabil. Hunedoara, 957/ 
35263. (1856)

• VÎND casă, grădină,
gaze, instalație sanitara în 
Deva, str. Vinătorilor, nr. 
13. Informații între orele 
16—20. (1857)

• VÎND sfeclă furajeră. 
Sîntandrei, nr. 176.

(1858)
• VÎND cruci marmură 

.și primesc comenzi șcmince 
sau diverse lucrări. De
va, telefon 17075.

(1867)
• VÎND remorcă auto,

Mobra 50. Geoagiu, str. 
Independenței, 38. (1865)

• VÎND masă masivă
stejar, 4 scaune masive 
sculptate, 1 tablou vechi, 
pinză ulei 1836 Hell. De
va. telefon 25824. (1863)

• VÎND videoplayer 
Samsung, sau schimb cu 
receptor satelit industrial. 
Deva, telefon 26296.

(1868)
• VIND casă cartier 

Viile Noi, str. Pinului, nr. 
5, cu întabularc. Informa
ții la adresa menționată.

(1870)
• VIND orgă electroni

că sigilată, programator 4 
octave, 16 ritmuri, efecte 
speciale. Deva, telefon 
13015. (1872)

• VÎND motoretă Mobra
Turist. Deva, 20325, după 
ora 16. (1873)

• VÎND praguri, capo
tă spate plafon Dacia 1 300, 
motor, cutie viteză, carose
rie, parbrize, piese meca
nice pentru Dacia 1 100. 
Deva, telefon 25684.

(1873)
• VÎND casă în Orăștie.

Informații Deva, 956/28035, 
28716. 14162. (1619)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră, 
confort I, bdul Dacia, Hu
nedoara, cu similar Deva. 
Telefon 11177, Deva.

(1841)
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• SCHIMB aparta
ment ultracentral, 
2 camere mari, et. 1, cu 
apartament 3 camere la 
parter, stradă principală, 
central, variante. Deva, te
lefon 12908. (1869)

ÎNCHIRIERI
• ÎNCHIRIEZ urgent 

apartament proprietate 2 
camere, central, de prefe
rință pentru societăți co
merciale. Deva, telefoane 
23521 sau 18833.

(1843)
• CAUT urgent, pen

tru închiriat, apartament 
sau garsonieră, cumpăr a- 
partament. Deva, telefoane 
18613, sau 12585.

(1871)
• OFER spațiu pentru

atelier. Informații, Hune
doara, str. Rotarilor, nr. 
18 A. (1464)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment sau garsonieră. Pre
iau contract. Deva, tele
fon 17612. (1874)

• PREIAU contract a- 
partament, ofer recompen
sa. Șoimuș, telefon 68189.

(1830)
• ÎNCHIRIEZ spațiu co

mercial, Orăștie, piața Re
publicii, 25. Deva, tele
fon 21679. (I860)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație 

de handicapat, nr. 177/C, 
eliberată dc Asociația Han- 
dicapaților Calan, pe nu
mele Gîrbea Eugen Ștefan. 
O declar nulă. (1846)

OFERTE DE SERVICII
• S.C. EX1MTUR S.R.L. 

Deva organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
de lucrător gestionar la 
magazinul general (in spe
cial textile și îmbrăcă
minte) in ziua de 29 mar
tie 1992, ora 10, in Deva, 
str. Horea, bl. 5 parter. 
Informații, telefon 16851

(1793)

DIVERSE
• CU autorizația nr. 528, 

din 28 mai 1990, elibera
tă de Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fiin
ță Activitatea Indepen
dentă „ROA" 528, cu se
diul in Deva, reprezen
tată prin Zoica loan, a- 
vînd ca obiect de activi
tate transport mărfuri, co
mercializare produse ali
mentare și nealimentare, 
indigene și import, in
trate legal în țară. (1851)

DECESE

• CU adincă durere în 
suflet, anunțăm încetarea 
fulgerătoare din viață a 
mult iubitului nostru 
unchi,

AI.MÂȘAN V. IOAN 
(NEI.U) 

din Deva.
Nepoții Tibi, Ncli și 

Diana. (1651)

COMEMORĂRI

• ASTĂZI se îm
plinește un an de la 
despărțirea tragică de 
cel care a fost un deo
sebit soț, tată și bunic, 
DUMITRU MUNTEAN, 
din I.cșnlc. Chipul 
drag, bunătatea sufle
tească vor răntîne pen
tru totdeauna în ini
mile noastre șl nu-1 
vom uita niciodată. Co
memorarea va aven loc 
duminică, 22 martie 
1992, în salul I,eșnic. 
Familia Muntean și 
Miea. (1836)

• 2 ANI de cînd m-al 
condus pe drumul meu fă
ră Întoarcere, mamă dra
gă. Nemîngîiata mea 
mamă, cu inima îndurera
tă ai rămas tot restul vie
ții tale. Gigl.

Fiul meu scump și Iu
bit,

ing. (GIGI)

GIIEORGHtl KARl’lNECZ, 

ai trecut in umbra tăcerii 
la numai 48 ani. Erai bu
curia vieții mele. Nu te 
voi uita niciodată. Mama.

(1773)

• 11 .ANI dc lacrimi 
curg nesecate după fiul 
meu adorat .și iubit

(TUKI) ADRIAN

KAltl’INECZ.

Pe neașteptate, flacăra 
vieții l-a stins la numai 23 
ani. Timpul zadarnic vrea 
să șteargă vălul uitării. Cit 
mă ține firul vieții mele, 
nu vă uită mama. (1773)

• DRAGUL, meu soț.

QIIEORGIIE.

de 3 ani te pling. Mi-al 
lăsat lacrimile și durerile 
la moartea ta și a copiilor 
noștri. Eu vă plîng pe 
toți trei și nu vă voi uita 
niciodată. Erați bucuria 
mea șl speranța zilelor 
melc. Maria Karpineaz.

(1773)

• DOI ani triști au tre
cut la 23 martie 1992, de 
cînd nc-am despărțit dc 
scumpul nostru fiu, soț și 
tată,

ing. KARl’lNECZ 
GllEORGIIE.

Nu te vom uita nicioda
tă. Soția F.vi. (1761)
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