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Trad’ț'a întrunirilor moțești se pierde in 
negura vremurilor. Ducind o viață destui 
de izolată, olțărați pe stincilc Apusenilor, 
moții abia așteaptă prilejuri de-a se întilni, 
de-a se aduna laolaltă, de-a mai sporovăi 
despre una, despre alta, despre ce se mai 
petrece in lume.

Moții se întrunesc cu regularitate neștir
bită pe Muntele Găina (in cea mai apro
piată duminica de 20 iulie), venind din cele 
patru zări ale munților, ureind spre platou, 
să se vadă, să se cunoască, să petreacă îm
preună, să-și vindă bruma de marfă arti
zanală, donițele și ciubărele, tulnicele, unel
tele agricole montane din lemn — grebla, 
furca, toporiștea de coasă sau de secure 
ș.am.d. In Poiana Narciselor tic la Ncgrilea- 
sa. se adună moții primăvara, în special bu- 
eiumanii și mogoșcnil, dar și abrudenii, cfm- 
pănarii și roșenii, dornici iară de revederi 
și petreceri. A treia zl după Paști, la Mă- 
nuntălu, la cumpăna Cărpînișului. Sohodolu- 
lui și Cimpenilor se încinge o avintată țari
nă. de vuiesc ocolișurile și pădurile din jur, 
ducind ecoul veseliei hăt departe, peste Țara 
Moților.

Moții s-au întrunit cu toții la chemarea 
lui Horea, Cloșca și Crișan. la chemarea bu
ciumelor lui Avram lancu, la Marea Adu-

ÎNTRUNIRILE MOȚILOR
nare de la Alba Iulla, 1918, făurind istorie... 
Prilej de revederi și intilniri sint și vestitele 
tirguri numite „țară" din Apuseni, precum 
cele din Abrud, Prad, Zlatna. Clmpeni, Hue
din, Bistra, Sălciua, Girda. Albac, Lupșa etc., 
spre care coboară neapărat — de multe ori 
pe caii lor mărunți și iuți — moții de pe 
feluritele versante ale munților seculari.

O anume solidaritate „de stîncă* — aș 
numi-o — îi face pe moți să se adune lao
laltă și in Cluj-Napoca, la vestitele baluri 
ale moților, organizate pînă nu de mult, 
anual, cînd. in ritm de țarină, sub îndemnul 
nemijlocit al taragotului, al ceterii sau al 
gordunil iși risipesc bătind podeaua sau pă- 
mîntul intr-un liant absolut cu acesta, sur
plusul de vigoare și vitalitate, ca oameni 
ai munților, cu plămânii bine aerisiți și ozo- 
nați.

Anul acesta, la începutul lunii aprilie, 
in Cluj-Napoca, se organizează, la Casa Uni
versitarilor, o marc întrunire a moților din 
mai multe județe ale țării, prilejuind o largă 
cuprindere și a moților plecați pe alte me
leaguri transilvane — zona Caretului, Bana

tul, Sibiu, Brașov, Sălaj, Mureș și altele. 
Oameni de știință și cultură proveniți din 
Apuseni, precum și prieteni aproplați aces
tora, vor evoca — intr-un simpozion —, în 
prezența unor reprezentanți de frunte din 
peste o sută de localități, contribuția moți
lor la lupta pentru libertate de-a lungul 
veacurilor. In final, va fi adoptat un do
cument — Vrerea moților sau Dorințele 
noastre, care să stea la temelia programului 
viitor al Societății „Avram lancu" din Ro
mânia, cu sediul in Cluj-Napoca.

Nu vor lipsi din cadrul simpozionului 
acad. prof. Stefan Pascu, profesorii și con
ferențiarii universitari Nicolae Edroiu, Ioan 
Glodariu, Vasile Surd, Avram Andea, l.T. 
Stan, profesorii Nicolae $teiu (Huedin), llie 
Furdui (Abrud), Dorin Crișan (Brad), doctorii 
in istorie, cunoscuți cercetători, Gheorghe 
Anghel (Alba lulia) și Gclu Neamțu (Cluj- 
Napoca). Un cuvint plin de invățărâinte îl 
va avea în simpozion veteranul de război 
Todea Enca Ludovic, care va evoca luptele 
moților de pe Valea Arieșului, din septem
brie 1941, la care a luat nemijlocit parte.

Conf. univ. dr. 
IOAN TEODOR STAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Holding-ul - formă superioară 
de organizare în agricultură

fn țările avansate ale Oc
cidentului, precum ți la noi 
(fostul COMTIM, fostele 
I.A S.-uri din județele Bu
zău, Ialomița, Brăila etc ). 
activitățile curente și de 
perspectivă ale societăților 
agricole comorciale și-au 
găsit rezolvarea prin exis
tența unei forme asociati
ve pe acțiuni de tip hol
ding. Holdingul este o so
cietate. cu experiență in lu
me, pentru servicii. nu 
pentru control, nu este o 
verigă pentru temporizarea 
activității, ci un factor 
care vine în intîmpinarea 
nevoilor societăților și 
care are la bază, in țara 
noastră, aplicarea T-ogii 
31/1990.

în județul Hunedoara 
sint 14 societăți comercia
le S. A, cu activități agri
cole de bază (fie produce
rea de legume, cereale, 
came, lapte, fie desface
rea acestora), care se con
fruntă cu o multitudine de 
probleme comune din di
ferite domenii, pe care le 
rezolvă holdlng-ul.

Din experiența acestor 
asociații pe acțiuni pen
tru servicii din Occident 
(Italia. Franța, sau din cea 
a COMTIM-uiui), se evi
dențiază cîteva servicii no
tabile. De exemplu : apro
vizionarea cu materiale, a- 
sistență tehnică, juridică, 
informatică, contabilitate 
și. nu în ultimul rînd, va
lorificarea producției. Sint 
rezolvate prin holding pro
blemele de management și 
marketing, acesta avînd re
lații directe cu străină
tatea și pentru trimiterea 
de specialiști la pregătire, 
problemele de import-ex
port, fiind asigurate di
rect proteinele pentru ani
male, semințele cu valoa
re biologică superioară, 
substanțele de combatere, 
animale de rasă etc.

Concret, în județul IIu-

Ing. GEORGE RA1CAN, 
Deva

(Continuare in pag. a 2-a)

FAX
■ PARIS. Statele Unite 

s-au opus printr-o decla
rație a Departamentului de 
Stat intervenției militare 
ruse în Moldova, apreci
ind că această republică a 
dat dovadă de o „reținere 
admirabilă" în conflictul 
cu separatiștii rusofoni.

Este pentru prima oară 
după dispariția Uniunii So
vietice, în decembrie, anul 
trecut, cînd Statele Unite 
iau poziție atît de tranșant 
în conflictele interne care 
afectează noile republici — 
relatează agenția France 
I’resse. Departamentul de 
Stat iși exprimă satisfac
ția față de reuniunea do 
la Chișinău a reprezentan
ților Republicii Moldova, 
României, Ucrainei și Ru
siei, care a reafirmat ne
cesitatea respectării inte
grității teritoriale a Mol
dovei și a drepturilor mi
norităților.
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FLASH!
O SEPARARE BINEVENITĂ. 

Pentru orașul Orăștie s-a întoc
mit un studiu de separare a ali
mentării cu apă a consumatorilor 
industriali de populație, In con
secință, Regia Autonomă de Gos
podărie Comunală și Locatlvă 
„Activitatea". din localitate, a 
comandat proiecte de execuție 
pentru completarea cu 100 litrii 
sec. a debitului de captare, tra
tare și aducțiune din sursa Si- 
bișel a apel potabile destinate 
populației. Iată șl un separatism 
binevenit ! (I.C.)

Desen <lc CONSTANTIN GAVRII.A

PRRGM'STIA SCRIU 
PE ACUM AVEM l/IITORUk 
^5/fikRMT. ZIUA PE IVItIMc

VA WEA W. 6
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I Umorul meu? Tu rîzi, el ride, eu pling.

■\

Ucigașa cu ochi 
căprui (III)

Așadar, concubinii loan 
Onica și Rodica Olaru au 
găsit găzduire la Ștefan 
Pădurean care le-a oferit 
o cameră în chirie și le-a 
permis acces la dependin
țele apartamentului.

în dimineața aceea fa
tidică. loan Onica s-a tre
zit mahmur după beția 
din seara precedentă. A 
scuturat nervos din cap și 
s-a uitat după sticla cu 
băutură. Era goală. S-a 
întors spre concubina care 
trebăluia prin cameră.

— Tot n-ai treabă, că 
ești casnică — i-a zis cu 
glas dogit. Dă o fugă și 
adu ceva de băut.

— Nu mă duc I — a ve
nit hotărît răspunsul.

Ștefan Pădurean era 
undeva prin bucătărie. I. 
Onica se uită cruciș la 
concubină, apoi se zburli :

— Ba te duci !
Și a dat să se scoale de 

pe canapea, să vină spre 
R. O.

Femeia a zbughit-o din 
cameră. S-a dus glonț la 
bucătărie, a tras un ser
tar al bufetului șl a luat 
cuțitul cu care tăia, de 
obicei, pline. S-a întors 
pe călcîie și a ieșit în 
ho). Nu l-a văzut nimeni

TRAIAN BONDOR

■ CHIȘINĂU. în raio
nul Ocnița, cel mai puter
nic bastion al comunismu
lui s-a dovedit a fi oră
șelul Otaci. în centrul a- 
cestei localități de pe ma
lul Nistrului mai există 
„falnicul” monument al 
lui V'.I. Lenin. într-o con
vorbire cu corespondentul 
agenției Moldova-I’res. Vi- 
talie Ciumac, primarul o- 
rășeluhii, a menționat că 
în cadrul unei ședințe re
cente a consilierilor a fost 
examinată problema demo
lării statuii, dar s-a hotă
rît ca aceasta să fie lăsată 
drept „monument de isto
ric". In favoarea deciziei 
respective au optat cu pre
cădere veteranii de război 
care locuiesc în orășel.

H LONDRA. Demisia 
doamnei Edith Cresson de 
la conducerea guvernului 
francez este încă un semn 
că socialismul se prăbu
șește în întreaga lume — 
a afirmat minis^ul brita
nic de externe, Douglas 
Hurd, citat de Reuter.

tn întreaga lume se ma
nifestă tendința îndepărtă
rii de socialism. Schimbă
rile din guvernul francez 
reprezintă cel mai recent 
simptom al acestui feno
men — a adăugat Hurd.

De asemenea, șeful di
plomației britanice a salu
tat numirea lui Pierre Ile- 
regovoy la conducerea gu
vernului francez.

(Continuare In pag. a 2.a)

O APEI,. In vreme ce se fac 
eforturi susținute pentru ca mu
nicipiul Deva să devină mal fru
mos șl bine gospodărit, sc gă
sesc o scamă de răufăcători ca
re fură trandafirii, gardul viu și 
puleții din plantații, rup sau ta
ie copaci din perimetrul Cetății, 
împrăștie pa arterele de circu
lație gunoiul adunat de prin 
curți și grădini. Pentru curma
rea unor asemenea practici. Con
siliul Municipal Deva face apel 
la toți cetățenii să manifeste res
ponsabilitate față de acțiunile ce 
e întreprind pentru buna gos

podărire a orașului .(N.T.)

O PENTRU JNFRUMUSF.ȚA- 
Ifr A ORAȘULUI. Prin strădania 
Consiliului Orășenesc Hațeg, s-au

adus 1 n00 de butași de tranda
fir șl multe mii de fire de gard 
viu, ce sc plantează fn aceste 
zile — ne-a spus dl viceprimar 
Ioan Gabroveanu. In serele ora
șului cresc mii șl 
cc vor fi plantate 
parcul și tn zonele 
calității. (Tr.B.)

mii de flori 
In curînd în 
verzi ale lo-

o PEISAJ CU... MOLOZ. In 
spatele Casei de Culturii din De
va a apărut o nouă construcție 
ce va fl destinată, probabil, tot 
comerțului. Bravo întreprinzăto
rului, dar nu și pentru morma
nele de moloz șl alte reziduuri 
din față, care așteaptă cam de 
multă vreme să fie transportate. 
(E.S.)

Q TRAVERSARE. La Ilia, 
in cadrul lucrărilor ce sc efec
tuează pentru noua rețea de ca
nalizare a apelor menajere de 
la blocuri, s-a trecut un serios 
«hop* — efectuarea traversării 
conductei pe sub D.N. Deva—A- 
rad. Urmează, însă, a doua par
te a acestor importante lucrări: 
pozarea conductei pînă la Mureș, 
construirea stațiilor de pompare 
și decantare. Spor la muncă ! 
Locatarii așteaptă. (S.C.)

FLASH!

«

« «

FAX
„SILVANA” NU 

DEZAMĂGEȘTE !

Spicuim, pentru dum
neavoastră, din programul 
de sfirșlt de săptămînă al 
„Sil vanei". Sîmbătă — 
două spectacole. Primul la 
sala Mureșul, din Simcria 
(ora 16,00), sub genericul 
„Plai de cîntec, plai de 
dor". Al doilea, la restau
rantul devean „Transilva
nia" (inccpind cu ora 19,00), 
tn cadrul unei „Seri bănă
țene". Prezența, ca invitat, 
a Iul Tibcriu Ceia, se. con
stituie în garant al auten
ticului bănățenesc. Dumi
nică — pasionat ii soliști 
șl dansatori al ansamblu
lui părăsesc din nou ora- 
șul-rcșcdintă. Vor poposi 
in satele Lunca (ora 16,00) 
și Hărțăganl (19,20). Rugați 
,ă revină, după doar trei 
săptămînl de la cel mai 
recent spectacol susținut 
aici ! Oaspetele Tibcriu 
Cela nu va fi lăsat aca.ă. 
ci îi va însoți! (N.V.).
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Întrunirile moților
(Urmare din pag l)

Un moment aparte. or
ganizatoric, îl ra constitui 
Adunarea Generală a So
cietății „Avram lancu", 
preconizindu-sc lărgirea 
considerabilă a activității 
acesteia prin înființarea 
de filiale in diferite zone 
ale Ardealului nostru stră
moșesc, prin alegerea noi
lor organe dc conducere.

1 doua txirte a întruni
rii este consacrată scenei 
pe care se vor perinda cele 
mai valoroase ansambluri 
fi formații moțești, precum : 
..Crăișorul" din Alba lu- 
lia, in frunte cu Ni- 
colac l-'urdui lancu, ..Ța
rina" de la Turda, con
dus de Nicolae Giurgiu, cel 
din Vala dc Jos, condus dc 
Pera Bulz, tarafurile din 
Virfurile, Ciuruleasa, Vișag, 
(Vlădeasa), frații Pașca din 
Cimpcni etc. Cu multă ne
răbdare sint așteptate tul- 
nicăresele din Avram lan
cu, fa frunte cu veterana 
Elena Pogan, corul „lacob 
Mureșanu", dirijat de Mari
us Cuteanu, și Ansamblul 
copiilor din Cimpcni, care 
vor înălța, în cintecele lor, 
imne de slavă cetății eter
ne de piatră a Apusenilor, 
hărniciei și vitejiei oame

nilor dc pe aceste melea
guri. Alți soliști, prezenta
tori, recitatori, susținători 
dc momente vesele vor 
întregi spectacolul din sa
la mare a Casei Universi
tarilor din Ciuj-Napoca.

Întreaga manifestare se 
va încheia, bineînțeles, cu 
„Balul moților", preconizat 
a dura pină către răsări
tul soarelui de primăvară.

Marea Adunare a Moți
lor din România se vrea, 
totodată, un moment dc 
reflecție, de rememorare a 
vitejiei, abnegației și spi
ritului de sacrificiu dc ca
re au dat dovadă acești 
oameni ni munților in de
cursul istoriei, un prilej de 
a afirma voința noastră 
neclintită de a trăi nco- 
bidiți și liberi, in liniște 
și pace, pe plaiurile moș
tenite din moși-strămoși, o 
chemare la conviețuire în 
bună înțelegere cu toate 
semințiile care s-au așezat 
alături de noi in aceste 
zone ardelenești.

P.S. Acceptăm cu multă 
plăcere sponsorizări pentru 
activitățile viitoare ale So
cietății „Avram lancu", în 
contul BRCE Cluj-Napoca, 
str. Doja nr. 8, cont nr. 
45.10.6.14.1 (Societatea „A- 
vram lancu").

Holding ul - formă superioară
de organizare

(Urmare din pag. 1)

nedoara au fost lăsați nu
mai directorii unităților să 
rezolve problemele apli
cării fondului funciar, ale 
furajelor combinate, ale 
spațiilor comerciale ele. și 
să răspundă în final de 
rezultate.

Firește, nu putem ră- 
mine pasivi cînd populația 
este nemulțumită de lipsa

in agricultură
de lapte, carne, de pre
țurile acestora, de lipsa și 
prețurile exagerate ale 
unor produse industriale.

Poate că aceste rînduri 
să constituie un semnal 
pentru coi ce se gîndcsc 
Ia consumatori în mod a- 
fectiv și efectiv și, desigur, 
mai puțin pentru cei care 
au exploatat țăranii, iar 
acum caută forme de îm
bogățire pentru ei sau un 
grup apropiat lor.

ANUNȚ:
„Gestionar recent intrat, proaspăt ieșit, caut ma

gazin corespunzător spre a-1 conduce. Vin cu price

perea, cu elanul și cu avocatul meu".

,VAWrV.,.V.,....,r.‘rV.'.Y.'.W.SW. »W. VZZZ.V.SAZV.V.-ZZ. SWlA’.S'.'.W.ViVA'A’.V.'.’.W.V/. Z

(Urmare din pag. 1)

chipul în acele clipe, dar 
nl-1 închipuim cum arăta. 
Cînd a ajuns în colțul 
holului în formă dc L, l-a 
Ieșit în față concubinul. 
Intr-o fracțiune de se
cundă cuțitul cu lamă 
lungă a fost înfipt în ab
domenul lui I. O. Omul 
a mai făcut cițiva pași și 
Ștefan Pădurcan l-a văzut 
prăbuțindu-se plin de sin
ge lingă ușa de la intra
rea în apartament.

Ucigașa cu ochi căprui (III)
— Ce-ai făcut femeie ? 

— a întrebat înmărmurit. 
L-ai ucis.

— Nu sta, vino și mă 
ajută să-l trag dc aici, 
că nu pot deschide ușa.

Încă încremenit. Șt. P 
n-a reacționat. R. Olari» a 
tras singură trupul celui 
căzut, a ieșit și a sunat 
la ușa apartamentului ve

cin. Nu s-a deschis — 
întîmplarca am relatat-o 
în numărul nostru dc ieri. 
Așa că a revenit la cel 
căzut și a încercat să o- 
prcască sîngele ce curgea 
șuvoi. în această vreme 
a bătut la ușă Iosif A- 
drian Pădurcan. Nu a 
fost luat în seamă, femeia 
fiind foarte preocupată dc

salvarea celui înjunghiat. 
Eforturile ei s-au dovedit 
zadarnice. I. O. a decedat

★
Aici încheiem micro-se- 

rialul nostru. Nu credem 
că este necesar să facem 
comentarii pe marginea 
cazului relatat. Ii lăsăm pe 
cititorii noștri să le facă. 
Cit privește titlul „Uciga
șa cu ochi căprui" nu 
arc nici o însemnătate, 
intrifcît nu culoarea ochi
lor determina faptele oa
menilor.

(Sfirșit)

devasrcit'
Societatea Comerciala “DEVASAT" SR! |

*
Răspunsuri la întrebările apărute |

cel mai des legate de :
TELEVIZIUNEA PRIN CABLU !

1. Prin contractul cu dvs., firma noastră I
se obligă să vă aducă, piuă în televizor, un J 
cablu pe care vor sosi SIMULTAN TOATE L 
cele 17 canale anunțate. Veți putea alege ori » 
care din ele în orice moment din televizorul ; 
dumneavoastră (oricare ar fi tipul acestuia) | 
fără a mai fi necesar un alt dispozitiv sau o , 
altă modificare. |

2. Nu vă privesc în nici un fel : materialele -
necesare sau manopera de instalare. |

3. Abonamentul lunar reprezintă contrai a-‘
luarea ÎNTREȚINERII sistemului si NU plata I 
datorată PRODUCĂTORULUI de program, j 
Abonamentul RTV este datorat producătorii- • 
lui de programe, care este RTV, și el trebuii i 
achitat in continuare. ,

•1. Calitatea echipamentului și materialelor | 
folosite fac aproape imposibil furtul de semnal . 
fără ca acesta să fie sesizat și localizat rapid. |

5. O instalație completă de recepție indi- > 
viduală TV prin satelit (așa zisa „antenă para- | 
boliră”) costă în jur de 140 000 lei. Puteți j 
obține practic același lucru insoțit și de mi' 
SERVICE de calitate cu numai 14 000 lei și ■ 
180 lei pe lună.

6. Modalitățile de plată sint multiple : in- | 
legra], avans sau trei rate lunare consecutii e. . 
îu afara primei variante taxa dc instalare va | 
fi, in final, mai mare de 1 10.0 Iei datorită* 
inflați i și dobinzilor bancare.

7. Depășirea termenului de instalare pre- J 
văzut in contract ne obligă, potrivit acestuia, I 
să vă achităm dobin/ile legale pentru ban i j 
depuși la noi (ca, de exemplu, la CEC).

SÎMB/
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S.C. SCORPION S.R.L. ORADEA 
str. Borșului, nr. 12, județul Bihor

Vinde en gros tin alb din soiul I’etească 
Regală, xărsat.

Informații la telefon 991/44074 sau tele
fax 991/63700, între orele 7—15. (385)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„RETEZATUL" S.A. DEVA

(fost I.C.R.A.)
Cumpără dc la populație sticle și borcane. 
Centrul de achi/iții este pe str. Depozite

lor, nr. 1 1. (376)

FILI ALA DE REȚELE ELECTRICE DEVA

ANUNȚĂ:
In ziua dc 14 aprilie 1992, ora 15,00, va avea 

loc la sediul ERE Deva EXAMEN PENTRU 
AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR.

Detalii privind examenul de autorizare se 
pot primi de la ERE Deva — serviciul FEE, 
telefon 15750, interior 126, zilnic intre orele 1 
7—15. (337)

SOCIETATEA COMERCIALA
\ 1TI\ INICOLA BARAȚCA S.A.

(fosta I.A.S. BARAȚCA)

I 
a 
I

I 
I 
I
I 
I

SOCIETATEA COMERCIALA
„ACOMIN" S.A.

FILIALA HUNEDOARA — DEVA
str. Ulpia, nr. 15

■ \ ÎNDE tuturor agenților economici și 
persoanelor particulare clin balastiera SPINI:

• balast de ritt, Ja prețul de 144 lei/mc, 
incârcat în mijloc de transport ;

• agregate minerale de rîu, spălate și sor
tate în 4 sorturi, cu certificat de cali
tate (pentru mortare și betoane supe
rioare), la prețul unic de 582 lci^mc, în
cărcat în mijloc dc transport ;

• betoane si mortare, produse la stațiile 
de betoane din GURABARZA, CERTE.!, 
BOIȚA HAȚEG și ISCRONI, cu ccrtifi 
cat de calitate.

La cererea beneficiarului, se asigură, pen
tru toate produsele, transportul auto sau pe 
calea ferată, la lotul solicitat.

■ EXECUTA lucrări dc construcții și insta
lații dc toate genurile, pe bază de contracte 
ferme și prețuri negociabile pe întreg cuprin
sul județului.

Informații suplimentare la Deva: telefoane 
15294, 18161, 15770, telex 72310, fax 18151. 
sau la Petroșani, telefoane 44512, 13935, 45476, 

■ fax 45571. (353)

comuna Păuliș, județul Arad 
Oferă spre vinzare, tuturor agenților 

nomici sau persoanelor particulare, vinuri de 
calitate superioară (vărsat sau îmbuteliat), din 
renumita podgorie Miniș—Madcrat, la prețu
rile cele mai avantajoase, și vițe altoite Stas 
din soiul Fetească Regală.

Recepția se face loco furnizor și plata la 
casă sau cu CEC.

Relații se pot obține la telefoanele : 960/ 
61119, 960/65246.

R.E.M.Is.R.O. S.A.,
FILIALA GRUP ȘANTIERE

cco-

*

J

î J
!
I

ANUNȚA 
ca prin fabrica dc oxigen din Mintia—Baraj, 
livrează pe bază dc comandă, pentru toți agen
ții economici interesați, orice cantitate dc oxi
gen lichid îmbuteliat în rccipicnții clientului. 

Execută orice prestații de servicii privind 
întreținerea și repararea buteliilor dc oxigen. 

Pentru relații suplimentare, rugăm a vă 
adresa Ia telefoanele 18750 sau 25795, Interi
oare 13, 41. (350)

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

NU EZITAȚI SA l ACEȚI ACEASTĂ IN-| 
VESTiȚIE ! PREȚ! RILE VOR CREȘTE ÎN ' 
CONTINUARE MAI REPEDE DECÎT VENI- I 
TUHILE DLMNF \VO\STRA. j

Vă mulțumim și vă așteptăm ! , 
<««<>> |

TÎRGU-MUREȘ, I
str. Gh. Doja, nr. 155

IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR DE l 
CONFECȚII, TRICOTAJE, MAROCHINARIE 

CU CAPITAL DE STAT, PRIVAT 1
SAU PERSOANE FIZICE

S.C. „MATRICON" S.A. TÎRGU MUREȘ i 
Vă invită in data di- 9 aprilie, ora 10, I.i |

„1 Iunie" Timișoara, str. P. Curcanii, nr. 6, 
la expoziția și simpozionul de prezentare a nia- | 
șinilor din fabricația curentă :

— mașini de cusut, surfilat, speciale ;
— mașini de tricotat rectilinii și circu

lare ; I
— agregate de cusut saci plini. j
Relații suplimentare Ia serviciul MARKE- •

TING — EXPORT, telefon 954/23687.

MATRICON S.A. — GARANȚIA î
PRODUSELOR DV. ! ț

(379) j

F^RES S.A., str. Planlolor, 50, 2 600 — ORAȘTIE, j 
România • Telefon: (956) 41940 • Telex 72612 '

• Telefax : (956) 41942 |

Oferă la prețuri avantajoase arome identic | 
naturale, dc cea mai bună calitate, de porto- • 
cală, kiwi, cola, mango, ananas, căpșuni, pen- I 
Im concentrate de băuturi răcoritoare. [

___ _________ ____ 1263)

l’ROGRA

9,00 Bună <1

10,00 Actuali

10.10 Oglind; 
fcrmcc

11.10 Baschc 
mascul
Steaua 
Dinam* 
(reprizi

lt.lj. Viața !

12.30 Ora de

13.30 7 x 7.
Evcnin 
interne 
săptăm

11,00 Actuali
* Metc 

11,10 Tele-cl

17.00 Itinera 
funu

.tăsii 
17,30 Mapair

18,00 Câmpii
europe 
dc rug 
Spania 
Român

19,35 De dor 
dragosl

20,00 Actuali 
20,35 S p o 
20,45 Tclccni 

dia
21,30 Fum a 

„Finnei 
dc la c 
(SUA,

23,15 Actuali 
23,30 Film s< 

„Eu sp 
Ep. 1

0,25 Kock-p 
1,00 TV DEz 

k^MIN
5 APR 

,<r
PROGRA

6,30 TV DE

8,30 Bună di 
9,30 Abracai 

10,20 Film s<
pentru
Operați
„Mozarl
Ep. 1 

10,50 Actualii 
11,00 Lumină

lumină 
12,00 Viața s. 
13,30 Melodii

popular 
11.00 /Vctualii 
11,10 A t I a s 
11,30 Video-n 
15,25 Fotbal :

Gloria
— Spo 

18,10 Convor 
de dim 

19,10 Film s<
„DAU
Ep. 116 

20,00 Actuali 
20,35 Film a

„O par 
(Franța 
Italia, 
Cu : II 
Bardot 
Boyer 

22,05 StUdioi 
șlagăre 

22,35 Actuali 
22,50 Duminl

sportiv 
23,10 Macștr 

„I,a mi 
maeștri 
Oleg D
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> REFLECȚIA ZILEI

I
H ..Dacă faci așa cum face toată lumea și gin- ■! 
dcști așa cum gindcștc toată lumea, o vei duce foarte ș 
bine cu vecinii, dar vei trage toate consecințele ma-j! 
ladiilor și stupidității lor. Dacă gîndcști și tc corn- J> 
porți altfel, trebuie să suporți consecințele antipatici Ș 
și persecuțiilor lor“.

Cl' GEORGE BERNARD SHAW 1856—1950

Punct de sprijin

â

Ia— Cu

C 
« 
a— dramaturg, critic de artă, cronicar și cine ai Jost tu

a ll-a)
• 
• 
••

polemist englez. Premiul Nobel, 1925 — *
•

mare ?
— Cu francezul.

irîtuaiă f • 
• • „Cel ce n-a luptat niciodată, nu a trăit nici- • — Care francez, tu ?

nuzică • •
odată". — Habar n-am. France

• zii sînt ca Ludovicii. Il
• • „Toate bolile trupului sînt produse dc minți ț ții minte doar pe-al pai* 
• folosite doar pe jumătate ; căci mintea este cea care ț sprezecelea !...

dc • face trupul". (
iii • « ★IB

* • „Dacă cineva este pur și simplu prost, prostia
V se va înrăutăți prin practicarea ei de-a lungul vieții". • — Cum mai merge iu
*
& • birea ta cu Gigl ?

> •
B • ■ Aniintcștc-ți : este o politică înțeleaptă să J — S-a rupt.
B construiești ui> pod de argint pentru un dușman care g — Nu mai spune 1 De
B fuge". ( ce ?
B « — Cind a auzit că mă

lid B • „Marele lucru in viață este să fii simplu". ■ costă coafeza 1 000 de lei
B a pe lună, s-a dus și i-a ce

aiul B 
B

• „Tăcerea este perfecta expresie a disprețului", a
A

rut ei mina...

B 
e

w
Selecție do 11,IE EEAIIlJ 0 Culese și prelucrate

•••••••••«•••••••••«•••«■«««to de ILIE LEAIIU
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— „I)ați-mi un punct 
de sprijin și voi mișca 
Pămintul

— Poți face totul sau 
nimic pentru a-l avea, 
dar tl voi qăsi numai cu 
su/l -tul. pentru că acel 
punct dc sprijin e.de 
mai suap decit briza nop
ții de vară, mai aclînc 
decit oceanul și mal 
înalt decit stelele, mult 
mai fierbinte decit mie

zul Pămîntulul, puternic 
asemenea vulcanului in

erupție și de nestăvilit ca 
înflorirea primăverii; te 
ajută să calci prejudecăți 
și să pășești o geană de 
speranță acolo unde to

li 
li»

ului

DESIGN

} 3 4 5 7 7 9

2

J ■ B
C ■
5 Bz ■
7 ■
fi 9 _■
Qli

g.izin 

islrița 
ui Stud 
ri 
licâ
al.

li 
sti<. 
ană".

57) 
;itt< 
har Ies

< 
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ti

i ani,

ovm Iii!"

ORIZONTAL : 1) Se dă la o parte; 
2) „Te întreabă și socoate". 3) încadrate 
in comerț ' — Baie de... piele — Gen dc 
chestionare ; 4) Cu rol secundar în con
strucție — Ține la băutură ; 5) In plină 
tinerețe Arc darul vorbirii ; 6) Luat dc 
gata f ertifii t de căsătorie ; 7) Poftit 
la masă — Distinsă la parada eleganței ; 
fi) Virf de șurub! — O masă goală — 
De la coi vei Iii citire ; 9) Modifică for
mele de plată . 10) Repetiție muzicală.

VtRTICAI 1) Datul m bobii; 2) 
Poate ajunge un făcut ; 3) Semnal de
plecare — Campion la dezlegări rapide 
— Di .părut fără urmă!, 4) Naufragiat 
in ape tulburi — Stringător din floare n 
floare ; 5) Dat pe irlii frumoși l’.îs 
trează distanța . 6) i pagina din ■ ir- 
tca vieții — Afr<țiim<' pe ntru o mm na
șă ; 7) Plan lf ma uri - S’-oasa din cir 
culație ; 8) Aș. z.it < u rost Companii’
regală — Don'i d< Ipmillt ' . 9) Manuale 
rlr aritmetica ; 10) Acțiune la cîtp sol
dată < u un gol

VASI1.E MOI ODEȚ

— Este adevărat că il 
cunosc pe inginerul loncs- 
cu de cind eram copii și 
ne jucam împreună.

Pe urmă, lonescu a 
mers la școală, la liceu, la 
(acuitate, și cu m-am ju
cat singur... așa că nu

iwjp
știu dacă merită încrede
rea noastră...

★

tul părea pierdut, îți dă 
curajul să înfrunți moar
tea pentru un singur om, 
să lupți pină în pînzele 
albe pentru o idee, să 
suporți umilințe și chi
nuri, să supui întimpla- 
rca și să stai de vorbă 
cu zeii. Cind il intîlncști, 
păstrează-l adine în su
flet. Nici timpul, nici 
moartea nu-l pot răpune, 
ci doar singurătatea. Iată, 
ți-l dăruiesc, este 1UHI- 
HPA.

1NA DELEANU

DEZLEGAREA < ARSULUI 
„ARGUMENTE- APĂRUT 1N ZIARUL 

NOSTRU DE SÎMBÂT.A TREC UTA :

I) PACANITURA ; 2) ECONOMISIT; 
.1) NOMINATIVA; 4) AMINARE — AC; 
5) I.OC — GE — ALA ; 6) IDILE — O- 
TET ; 7) TATONARE — O ; 8) ABA — 
AMENDA , 9) T1TERA — TUR ; 10) E- 
LEMENTARE.

•W,V.V.V.WW//W,WZZ/.W.W.
MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziției :
Al B Rc7, DM2 Tfii, NilG
NEGRU : Refl, NI7, CgG

soi UTI 
Dl siMIi

\ l’ROIII IA1I 1 
11 t i iii < r r i

I Nfj 1 T . f.> 
KuG mat

J. . . . N : f5
2. Df7 mat.

SAPTAMINA LA TELEVIZIUNE
I.UNI, 6 APRILIE .
PROGRAMUL I

• 10.00 Actualități • 11,20 Worldnct
USIA • 15,20 Avanpremiera săptămînii
• 15,10 Copiii noștri — viitori muzicieni
• 16,90 Casa și grădina • 16,30 Muzica 
pentru toți • 17,00 /Actualități • 17,05 
Emisiunea in limba maghiară • 18,35 Uni
versul cunoașterii • 19,05 Studioul econo
mic • 19,30 Desene animate. Alice în ța
ra minunilor • 20,00 Actualități • 20,35 
Sport • 20,45 Tezaur • 21,10 Teatru TV. 
Capul de rățoi de Gh. Ciprian • 22,50 în 
obiectiv : scriitorul Paul Anghcl • 23,25 
Cronica parlamentului * Actualități • 
23,55 Confluențe • 0,25 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 
nimate. Blackstar • 16,40 Tradiții • 17,10 
Film artistic. Regele roșu, cavalerul alb 
(SUA, 1989) • 18,55 Repriza a treia • 20,30 
Magazin auto-moto • 21,00 Studioul mu
zicii contemporane • 21,30 TVE Interna- 
cional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC 
World Service • 23,05 închiderea progra
mului.

MARȚI, 7 APRILIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,30 TVE Inter- 
nacional • 12,10 Ora de muzică • 13,00 
Interferențe • 13,30 Muzică pentru părinți
• 14,00 Actualități • 11,20 Tradiții • 11,50 
Avanpremieră TV • 14,55 Preunivcrsita- 
ria • 15,30 Telcșcoală • 16,00 Agenda 
muzicală • 16,30 Conviețuiri • 17,00 Ac
tualități • 17,05 Repere transilvane • 17,35 
Flori de cîntec românesc • 18,00 Salut, 
prieteni! • 19,00 Studioul economic • 
19,30 Desene animate. Alice în țara mi
nunilor • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,45 Tclccincmatcca. Dama Cu camelii
(Franța—Italia, 1981) • 22,50 Cultura în 
lume • 23,20 Cronica parlamentului *
Actualități • 23,50 Meridianele dansului
• 0,20 închiderea programului.

PROGRAMUL II

• 16.00 Actualități • 16,15 Desene a- 
nimate. Blackstar • 16,40 Documentar 
științific • 17,10 Studioul de literatură • 
18,10 Film serial. Marc și Sophie. Ep. 9
• 19,10 Sport-magazin • 19,10 Tribuna 
non-conformiștilor • 20,00 Super Channel
• 20,30 Muzica azi • 21,00 Dc-alc pieței 
in oconomia Capitalei • 21,30 TVE Inter
nacional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC 
World Service • 23,05 închiderea progra
mului.

MIERCURI, 8 APRILIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,30 Film serial.
Familia Polaniecki. Ep. 7 • 11,15 Canal
France International • 12,20 Ora de mu
zică • 13,10 Vîrsta a treia • 13,10 Diver
tisment internațional • 14,00 Actualități
• 11,20 S.O.S. natura • 11,55 Preunivcr-
sitaria • 15,30 Telcșcoală • 16,00 Tineri 
interpreți dc muzică populară • 16,20
Arte vizuale »T6,50 Tragerea Pronoexpres
• 17,00 Actualități • 17,05 15 ,16, 17. 18
• 17,55 Fotbal : România — Letonia (meci 
amical) • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,15 Film serial. Doamnele dc la ma
lul mării. Ep. 4 • 21,35 în fața națiunii. 
Partidele politice • 22,00 Memorialul du
rerii • 23,15 Cronica parlamentului *
Actualități • 23,15 Lumea ideilor • 0,15 
închiderea programului.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 
niinate. Blackstar • 16,10 Emisiunea in 
limba maghiară • 18,10 Teatru TV. Ca
drilul (II) • 19,30 Video-satelit • 20,30 
Dialog cu edilii Capitalei • 21,00 Bijute
rii muzicale • 21,30 TVE Internacional
• 22,00 TV5 Europe • 22,35 BB< World 
Service • 23,05 închiderea programului.

JOI, 9 APRILIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,30 Worldnct 
USIA • 12,10 Ora de muzică • 13,00 Oa
meni <lc lingă noi • 13,30 .laz.z-magaz.in
• 1 1.00 Actualități • 11.25 întemeieri de
cultură românească. ( < a clintii carte a na
ției... • 11,50 Preunivcrsitaria • 15,30 To- 
leșcoală • 16,00 Muzica pentru toți • 16,30 
lorum • 17,00 Actualități • 17,05 Repere 
moldave • 17,35 Drumuri în memorie.
Cetatea Timișoarei • 18,00 Tclc-discul
muzicii populare • 18,20 Vîrstcle pelicu
lei • 19,00 Studioul economic • 19,30 De
sene animate. Alice in țara minunilor • 
20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20,45

Film serial. Dallas. Ep. 117 • 21,35 în 
fața națiunii. Partidele politice • 22,00 
Reflecții rutiere • 22.15 Vedete în reci
tal • 22,35 Reporter '92 • 23,05 Cronica 
parlamentului * Actualități • 23,35 Sta
dion • 24,00 închiderea programului.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene a- 
nimate. Călărețul cu sabie • 16,35 Dic
ționar de personaje • 17,05 Emisiunea îil 
limba germană • 18,05 Concertul Orches
trei Naționale Radio • 20,30 Club SF • 
21,00 Serenada • 21,30 TVE Intcrnacio- 
nal • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC 
World Service • 23,05 închiderea progra
mului.

\ 1NERI, 10 APRILIE
PROGRAMUL 1

• 10,00 Actualități • 10,30 Film artis
tic. Febra scenei (SUA, 1958) • 12,05 Su
per Channel • 13,00 Ora dc muzică • 
11,00 Actualități • 11,20 Mondo-muzica • 
14,40 Medicina pentru toți • 15,10 Bicen
tenar Rossini • 15,25 Preunivcrsitaria • 
16,00 Limba noastră • 16.30 Muzica pen
tru toți iubitorii muzicii populare • 16,45 
Tragerea Loto • 16,55 Actualități • 17,00 
Emisiunea în limba germană • 18,00 Pro 
patria • 18.15 Ecranul • 19,05 Viața par
lamentară • 19,30 Desene animate. Alice 
în țara minunilor • 20,00 Actualități • 
20,35 Sport • 20,15 Film serial. Familia 
Chisholm. Ep. 9 • 21,15 Studioul șlagăre
lor • 22.15 Simpozion. Revistă de litera
tură și arte • 23,00 Actualități • 23,15 
Top 10 • 23,50 Gong ! • 0,20 Vă place 
opera ? • 1,05 închiderea programului.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 
nimate. (ălărcțul cu sabie • 16,40 Tra
diții • 17,10 Dacă e vineri, e... sport și 
muzică ! • 20,00 Compozitori români • 
21,00 Vedete in concert • 21.30 TVE In
ternacional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 
BBC World Service • 23,05 închiderea 
programului.

SÎMBÂTA, 11 APRILIE 
PROGRAMUL T

• 9,00 Bună dimineața ! • 10,00 Ac
tualități • 10,10 Club „Anda“ • 11,10
Descoperirea Planetei • 11,30 Viața spi
rituală • 12,30 Ora de muzică • 13,30
7x7 • 14,00 Actualități • 14,10 Tcle-club
• 16,50 Ați întrebat ? Vă răspundem ! •
17,30 Mapamond • 18.00 Si ci sînt ai
noștri ! • 19.00 Vino, bade, simbătă ! • 
19,15 Tclcenciclopedia • 20,00 Actualități
• 20,35 Film artistic. Afacerea bijuterii
lor furate (Franța. 1989) • 22,10 Săptămî- 
na sportivă • 22.30 Artiști pentru artiști
• 23,30 Actualități • 23,15 Film serial. 
Eu spionez. Ep. 5 • 0,10 Vidco-discotccă • 
1.00 TV DEVA.

PROGRAMUL 11

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 
niniatc. ( ălărcțul cu sabio • 16,10 Con
viețuiri • 17,10 Film artistic. Soldatul 
Buckaroo (SUA, 1912) • 18.20 Vidco-cli- 
puri • 18,35 Opera in capodopere. „Fals- 
taff" de G. Verdi • 21,00 Armonii corale
• 21,30 TVE Internacional • 22,00 TV5 
Europe • 22,35 BBC World Service • 23,05 
închiderea programului.

DUMINK A, 12 APRILIE
PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEX' A • 8,30 Bună diminea
ța ! • 9,30 întreabă-mă ! • 10,20 Film se
rial pentru copii. Operațiunea „Mozart". 
Ep. 2 • 10,50 Actualități • 11,00 Lumină 
din lumină • 12,00 Viața șalului • 13,30 
Interpreți de frunte ai cintecului popular 
la Festivalul „Maria Tănasc" — Craiova 
1991 (I) • 11,00 Actualități • 11,10 Atlas
• 11,30 Video-inagazin * la ora 15,00 Fot
bal : Dinamo — Univ. Craiova • 18,10 
Convorbiri dc duminică • 19,10 Film se
rial. „D \LLAS“. Ep. 118 • 20,00 Actualități
• 20,35 I ilm artistic. Ursul și păpușa 
(Franța, 1969) • 22,10 Show-ul de dumi
nică. Charles Aznavour • 22.15 Actualități
• 23,00 Duminica sportivă • 23,25 Maeș
trii Teatrului Românesc. Lucia Sturza Uti
lând ia • 0.20 închiderea programului.

PROGRAMUL II

• Iii,00 Actualități • 16,15 Desene a-
nimatc. ( ălărcțul cu sabie • 16,10 Con
viețuiri • 17,10 Pop-club • 17,30 Orașe 
și civilizații • 18,00 Varietăți internațio
nale • 18,30 Serata muzicală TV • 21,00 
Cintccul inimii mele • 21.30 TVE Intcr- 
nacional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBG 
World Service • 23,05 închiderea pro
gramului.

e.de
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ANIVERSARI
• ACUM, cind la cei 

23 de ani se adaugă încă 
unul, dragă Baloș Nicole- 
ta, prietenul Dani iți urea
ză „La mulți ani !".

• AZI, 4 aprilie 1992, . 
cind împlinești 18 ani, 
scumpa mea fiică Lupaș 
Lavinia-Mihaela. din Bu- 
ceș, tatăl tău Nicu, toți 
cei ce te iubesc cu ade
vărat îți doresc din toată 
inima multă fericire, suc
ces și .La mulți ani !”.

• LA mulți ani și nu
mai bucurii pentru Crișan 
Elena din Certej. Iți do
rim să ai parte de întrea
ga fericire, de toată dra
gostea pe care o meriți. 
Dana, Angela și Mariana.

(2215)
VINZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VlND caroserie com
pletă, motor, cutie viteză 
Dacia 1 300. Deva, telefoa
ne 25746 sau 19157.

(2192)
• VIND grinzi de con

strucții și o ușă. Relații, 
Peva, str. Elena Văcăres- 
cu, 42. (2199)

• VlND frigider Fram. 
6chimb apartament două 
camere, parter, vad comer
cial, cu similar etaj I-III. 
Deva, telefon 17182.

(2218)
• VlND furgonetă VW 

Transporter Diesel 1,5 to
ne, an fabricație 1982 șt 
camionetă Mercedes 3,5 to
ne, an fabricație 1977. De
va, telefon 19530.

(2217)
• FIRMA „SANTA" vin

de autoturisme Dacia 1 300, 
stare bună, preț avanta
jos. Deva. str. Braniștei, 
nr. 7 (lingă stadion), orele 
10—18. (2093)

• VlND urgent casă. Si-
meria, str. Biscariei, 27, te
lefon 60723. (2178)

• CUMPĂR (închiriez)
garsonieră sau apartament 
2 camere în Brad. Telefon 
956/51186. (2166)

• VlND dulap frigorific
de carmangerie, preț con
venabil. Hunedoara, tele
fon 18583. (1516)

• VlND motocicletă MS
425. Deva, str. Horea, nr. 
34. (2216)

• CUMPĂR urgent casă
In municipiul Hunedoara. 
Telefoane 957/13015, 90/
596998. (1507)

• S.C. PAI.ARII — TEX
TIL „CRISTINA- vinde 
material textil (vîscoză) im
port Suedia. Informații 
Deva, telefon 12457, orele 
«—16. (2186)

• VlND urgent ARO 10 4,
nou. Hunedoara, telefon 
957/22770. (1514)

• VlND IMS Diesel șl
Dacia 1 310, preț convena
bil. Sirb Iosif, Bucureșcl, 
nr. 128 (2206)

• VlND motoretă Mo-
bra, stare bună, preț avan
tajos. Deva, telefon 23939, 
familia Căian. (2207)

• VlND apartament 2 
camere, cartier Gojdu. De
va, telefon 11869.

(2208)
• VlND 50 oi cu miel 

și 25 mioare. Deva, te
lefon 11832, după ora 14.

(2211)
• VlND casă In Mintia, 

135 . Telefon 29271.
(2214)

• VlND fundație vilă
P-| 2, central. Deva, Băl- 
cescu, bl. 15/22. (2228)

• VlND ca.să, anexe șl
grădină satul Boz, 108, co
muna Brănișca. Informații 
Deva, Al. Streiului, bl. 85, 
ap. 3 (Micro 15) după ora 
49. (2222)

• VlND Oltclt Club R 11,
an fabricație l'>89, 55 000
krn. Telefon 90/190908, 
după ora 20. (2227)

• VÎND videorecorder 
Dondstec cu telecomandă, 
televizor color, Goldstar cu 
telecomnndă, frigider Minsk 
fe40 1, radio Pacific 4, cu 
pick-up. Hunedoara, te-

lefoane 17841 sau 18382.
(1515)

• VlND telefax japonez 
cu garanție 6 luni. Hune
doara. telefon 18109.

(1520)
• VlND garaj, zonă 

nedemolabilă, centru vechi. 
Hunedoara, telefon 11238.

(1524)
• VlND „Istoria Litera

turii Române" și alte cărți. 
Hunedoara, telefon 957/ 
18644, după ora 16.

(1528)
• VÎND Ford Granada

2 000 cmc. stare bună. Hu
nedoara, telefon 957/12339.

(1529)
• VÎND urgent mobilă 

dormitor nefolosită, preț 
convenabil. Hunedoara, te
lefon 957/12908.

(1530)
• VÎND Lada 1 500. De

va, telefon 11083. (2234)
9 VÎND vană fontă și 

obiecte sanitare. Deva, te
lefon 15449. (2231)

• VÎND pătuț copil. De
va, telefon 16489. (2235)

• CUMPĂR trestie pen
tru construcții. Informații 
Deva, telefon 17023, după 
ora 16.

• VÎND IMS cu motor 
ARO, lemn construcții, țui
că. Orăștie. telefon 47261, 
str. Orizontului, nr. 28.

(2209)
• VÎND ARO 243 și mi

crobuz VW Diesel. Deva, 
telefon 27479, orele 20—22.

(2121)
OFERTE DE SERVICII
• S.C. PĂLĂRII — TEX

TIL „CRISTINA“ Deva, 
str. A. Vlaicti, nr. 19, te
lefon 12457, angajează prin 
concurs tînăr între 16—17 
ani, pentru a fi calificat 
în meseria de pălărier. Re
lații la sediul firmei, între 
orele 8—16. (2186)

• PRIMARIA comunei 
Romos organizează in lo
calitate, în ziua de 12 a- 
prilie, ora 15, adunare 
populară cu sătenii pentru 
angajarea unui cioban la 
oile satului. Cei interesați 
vor depune oină vineri, 1Q 
aprilie, o cerere la sediul 
primăriei.

• MARI reduceri ele
prețuri la televizoare color 
Anitech (Japonia) 107 900 
lei, la firma MAGNET De
va, cartier Oituz, bl. 3, 
telefon 20998. (2201)

• CEDEZ contract apar
tament 3 camere. Deva, Da
cia, bloc 30, ap. 39. (2221)

• OFER 300 000 lei pen
tru cedare contract aparta
ment 3 camere în Deva. 
Telefon 41632, Orăștie.

(2212)
• OFER garsonieră con

fort I, proprietate. Deva, 
bdul Libertății, bl. I, ap. 
88, în schimb cu apartament
3 camere de stat în zona
Gării, Gojdu, etaj I sau I( 
cu parchet. (2203)

• CAUT femeie pentru
supravegherea unei femei 
bolnave. Ofer garsonieră. 
Deva, str. Progresului, bl. 
A, sc. C, ap 21. (2204)

• S.C. „EXIMTUR" 
SRL DEVA, str. Horea, 
bl. 5, vinde cn gros 
și cu amănuntul, la 
prețurile cele mai a- 
vantajoase, țigări Kent, 
încălțăminte Guban, 
mixere, aparate foto, 
telefoane Citizen.

Se fac înscrieri pen
tru următoarele excur
sii : Ungnria — 3 zile, 
3 400 lei, cu plecare în 
9 aprilie 1992, ora 15, 
Turcia (Istanbul) —6 
zile. 10 900 lei și 15 
DM (cazare), cu pleca
re In 2 mal 1992, ora 
8.

Se fac înscrieri pen
tru Școala de șoferi 
amatori din Deva, se
ria începînd la 28 a- 
prilie 1092.

Căutăm comis voia
jor — probleme de 
tranzacții comerciale. 
Informații la sediul 
firmei sau la telefon 
16851.

• S.C. „COMDET- 
SONIA" S.R.L. DEVA 
oferă, prin magazinul 
ABC, str. G. Coșbuc 
(lingă Supercoop), în
călțăminte „Clujana» 
pentru toate vîrstelc, 
la prețuri avantajoase. 
Vă așteptăm.

COMEMORĂRI
• SE împlinesc 6 săp- 

tămîni de cind ne-a pă
răsit pentru totdeauna; cea 
mai scumpă mamă și soție, 
la numai 54 de ani.

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
proprietate (bdul Corvin), 
cu autoturism Diesel, stare 
bună, convenabil. Hune
doara, telefon 13343. (1518)

• SCHIMB apartament 
proprietate de stat, 2 ca
mere, central. Timișoara, 
cu apartament 3 camere 
sau casă proprietate de 
stat în Deva. Informații, 
telefon 96/137363, după ora 
18.
• SCHIMB apartament

2 camere decomandate pro
prietate personală din Tg.- 
Jiu, cu similar în Deva, 
exclus Micro 15. Telefon 
929/40791. (2205)

ÎNCHIRIERI
• ÎNCHIRIEZ garsonie

ră, confort I, în municipiul 
Hunedoara, zonă centra
lă. Informații, telefon 990/ 
21676, după ora 15.

(2213)
PIERDERI

• PIERDUT cățelușă pe
chinezi, albă, cu pete ma
ro deschis, luni, 30 mar
tie, in zona cartierului Chi- 
zid. Hunedoara (Chizid, 
46), telefon 14051. Recom
pensă. (1525)

DIVERSE
• PROMOȚIA 1981—1982

a Liceului „Decebal" De
va, profilele matematică- 
fizică și chimie-biologie, 
anunță întilnirea de 10 ani, 
pentru data de 22 mai 
1992. Informații la tele
foanele 956/13305, 24307,
25039, între orele 18—21.

(2179)
• MII de mulțumiri Co

misiei pentru Ocrotiri So-' 
ciale. Rașca I.enuța, Pa
duraru Anișoara, Husoni 
Florin — Hunedoara.

(2226)
• CU autorizația nr.

4208, din 25 martie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă, cu sediul în Orăș
tie, reprezentată prin Ur- 
sic;l Octavian, avînd ca 
obiect de activitate des
facerea bunurilor de larg 
consum, produselor indus
triale, alimentare, interme
dieri, preparare și desfa
cere băuturi alcoolice de 
casă, en gros și cu amă
nuntul. (2229)

• CU autorizația nr.
6123, din 11 martie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă „Orizont", cu sediul 
în Hunedoara, reprezentată 
prin l'ărcaș Dorinel-Ilisie, 
avînd ca obiect de activi
tate import-export, comer
cializare produse ali
mentare, preambalate și 
neperisabile, produse 
industriale, electrice, e- 
lectronice, textile, confec
ții, încălțăminte, cafea, 
țigări, dulciuri, obiecte de 
uz casnic, cosmetice, aro
me, marochinărie, indige
ne. (22,30)

MATRIMONIALE
• DOMN austriac, văduv, 

bine situat, pensionar, cau
tă doamnă pentru priete
nie, eventual mal mult. 
Deva, telefon 28340.

(2232)

ELENA CIURI.E
îți vom păstra vie a- 

mintirea. Soțul, fiica, gi
nerele, fiul, nora și cel 
patru nepoți. (2200)

• TRISTA șl neui
tată va rămîne ziua de 
6 aprilie, cind se îm
plinesc 7 ani de cînd 
soarta nemiloasă a 
luat dintre noi pe cel 
care a fost

IOSIF BAC HEȘ, 
la numai 44 ani. La
crimi și flori pe mor- 
mîntul tău. Dumnezeu 
să te odihnească in 
pace ! Familia. (2191)

DECESE
• FAMILIA anunță cu 

durere încetarea din via
ță a celui ce a fost un 
bun soț și un minunat bu
nic,

IOAN ADAM
Înmormîntarea duminică, 

5 aprilie 1992, ora 14, de 
la Casa Mortuară, Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească! 

(2225)
• A încetat din via

ță. după o lungă și 
grea suferință, cel ce 
ne-a fost soț și tată 
iubitor,

ing. IOAN IRIMIE, 
fost inginer-șef kt In
spectoratul Silvic Ju
dețean Hunedoara. So
ția, fiul și nepoatele 
anunță și pe această 
cale pe cei ce vor să 
ne împărtășească du
rerea, că îl vom pe
trece pe ultimul drum 
duminică, 5 aprilie 
1992, ora 14, plecînd 
de acasă, str. Pescă
rușului, nr. 8, Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească in pace 1

(2223)

• SOȚIA Aurica, 
frații Lenuț, Marin, 
Iulian anunță, cu adîn- 
că durere, moartea ful
gerătoare a soțului și 
fratelui lor,

PETRU PINtEA, 
în virstă de 34 ani. 
înmormîntarea va 

avea loc în satul Su- 
lighete, în data de 5 
aprilie 1992, ora 13. 
Nu te vom uita nici
odată ! (2244)

• NAȘII Nicu, Dorina, 
Rozalia, Irina și Irinel 
anunță, cu adîncă durere, 
moartea finului lor drag, 

PETRU PINTEA, 
la numai 34 ani.

Dumnezeu să-I ierte I 
(2245)

• MULȚUMIM pe 
această calc familiei 
dr. Dăncescu, finilor, 
prietenilor, colegilor și 
tuturor celor care nu 
fost alături de noi la 
nemărginita durere 
pricinuită de moar
tea dragului nostru

IOAN M1NIȘCA.
Familia.(2241)
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CONSILIUL MUNICIPAL DEVA

Aduce la cunoștința agenților economici, 
instituțiilor, asociațiilor de locatari și gospo
dăriilor individuale că. in baza articolului 11, 
lit. „d“, din Legea nr. 10/1982, a articolului 3 
lit. „i“ din Decizia nr. 285/1991 a Prefecturii 
Județului Hunedoara și a Dispoziției Consiliu-

| lui Municipal Deva au obligația dc a efectua 
» deratizarea, acțiune ce a fost declanșată, în 
| acest scop urmînd să facă, pină în data de 10 * - - - - 
I%

aprilie 1992, comandă fermă la RATINEX S.A., 
Filiala Deva, str. 22 Decembrie, bloc 41, parter. 

INeexecutarea lucrării constituie contraven
ție și se sancționează cu amendă de la 2 000 
la 6 000 de lei, pentru agenți economici și in
stituții, și cu amendă de la 200 la 1 000 de lei 
pentru asociațiile de locatari și gospodăriile 
individuale. • (389)
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CONVOCARE

Marți, 7 aprilie 1992, ora 18, la Casa Sin
dicatelor din Deva, bulevardul Kogălniceanu, 
consilierii frontiști din primărie și prefectură 
precum și delegații la Convenția Națională a 
F.S.N. vor răspunde la întrebările : ce este, ce 
va fi si ce va face FRONTUL SALVĂRII NA
ȚIONALE ?

Sînt invitați să participe membrii parti
dului și simpatizanții. (388)

AGROMEC S.A. ILIA

Organizează în ziua de 11 aprilie 1992, ora 
10, la sediul societății din Ilia, licitație pentru 
vinzarea de tractoare și mașini agricole casate. 
Lista utilajelor este afișată la sediul societății. 

(391)

E.G.C.L. HAȚEG
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cu sediul în orașul Hațeg, str. Decebal, nr. 15
Organizează licitație publică in data de 15 

aprilie 1992, ora 12, la sediul unității, pentru 
închirierea spațiilor cu altă destinație, situate 
in orașul Hațeg :

• imobil, str. Horea, nr. 1 — profil pres- |
țări servicii (optică); |

*
• imobil, str. Progresului, nr. 1 — profil | 

prestări servicii (reparații umbrele, brichete); j

• imobil, str. Piața Bucura, nr. 2 (sediu ' 
pentru diferite organizații obștești și profesio- I 
nale). I

I
I*I%I*I*I*I*I
I*I*

Se acordă spor dc șantier și spor pentru | 
condiții deosebite, cazare gratuită, masă la can- . 
tină contracost.

Informații suplimentare la biroul perso- »
nai, telefoane 70950, 70951, prefix 957. (392) |

w
» * MV <

Informații la telefon 70651. (1442)

S.C. „IIIDROCONSTRUCȚIA“ S.A. 
BUCUREȘTI

SUCURSALA IliU MARE RETEZAT

cu sediul in Brazi, comuna Riu de Mori, 
județul Hunedoara

Organizează concurs în data de 23 aprilie 
1992, pentru ocuparea postului de jurisconsult. 
Condiții — 10 ani vechime în specialitate, de 
preferință în construcții.

Salarizarea se face prin negociere, conform 
Legii 140991, în limita grilei de salarizare.
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întreaga răspundere pentru conținutul î 
articolelor publicate o poartă 
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TIPARUL:
S.O. „Polidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257

€


