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Dl loan Hațegan, direc
torul S.C. „Marmosim” S.A. 
Simeria, citește cu atenție 
un telex. Pare nemulțumit. 
Apoi rostește, mai mult 
pentru sine : „Deci, parte
nerul german și-â redus 
comanda inițialii. Scrie că 
este prea mare prețul. Dar 
nici cu cit vrea el, nu-i 
putem vinde marmura”.

— Despre ce este vorba, 
die director ?

— Marmura „de Simeria" 
avea căutare la export și 
înainte de 1989, are și ă- 
cum. După revoluție, ne.au 
vizitat mulți parteneri de 
peste hotare. Dar aproape 
toți au crezut că acum ne 
vom vinde pe te miri ce. 
N-o facem. Dintre toți în
să, cu un partener german 
ne-am înțeles cel imai bine. 
A fost la noi, ne-a vizitat 
fabrica și cîteva cariere, i-a 
plăcut marmura noastră și 
chiar am discutat posibili
tatea constituirii unei so
cietăți mixte româno-ger- 
mane. Dl Berthold Dietz 
pare un partener interesant 
de .colaborare cu noi, a ac
ceptat condițiile pe care 
i le-am pus și sperăm ca 

una pe zY
GÎND:

• Dacă oamenii ar putea VEDEA cu ade
vărat ce gîndesc alții despre ei, le-ar veni 
foarte greu să rămină politico.?!.

• CURSURI PENTRU ȘOMERI. 
In organizarea Oficiului Muncii 
și Protecției Sociale din munici
piul Petroșani se desfășoară șapte 
cursuri de calificare și de recali
ficare pentru șomeri. Profesiile ce 
se învață sînt operatori oficiu de 
calcul, cofetărie, brutari, bar
mani. ospătari, țesători ș.a. (Tr.B.)

• SĂTENII CUMPĂRĂ TRAC.: 
TOARE. In satele comunei Bo- 
șorod, pînă la această dată, 26 
de țărani și-au cumpărat trac
toare și alte unelte cu care să lu-

creze pămîntul. La Consiliul Local 
-am aflat că aratul și pregătirea 
semănatului de toamnă se desfă. 
șoară bine, fiecare țăran fiind 
dornic să culeagă roade cît mai 
bogate de . pe pămîntul lui. (Gh. 
I.N.)

• PRODUSE ARTIZANALE... 
lucrate cu migală, pricepere și 
pasiune de cooperatoarele de la 
„Hațcgana" găsiți la magazinul 
deschis de curînd la parterul blo
cului S 1, din centrul civic a] o- 
rașului Hațeg. (N.S.)

• IN PARAGINĂ. Înainte de 
revoluție, pentru amenajarea u- 
nei ciupercării în Călan s-au in
vestit circa 32 milioane de lei

(evident, în prețuri de la vremea 
respectivă). Ei bine, lucrările ere
ditate în limita acestei sume se 
află acum în paragină, deși me
rită cu prisosință să fie reluate 
și ciupercăria finalizată, (I.C.)

• Șl RATA, Șl CHIRIA ?! Dl 
loan Bobar, fost maistru la O.S.M. 
I de la Hunedoara, locatar în 
blocul F 3, ap. 6, str. Crîngului, 
nr. 2, 'din Hunedoara, a venit in
dignat la redacție : „A cumpărat 
apartamentul — ne-a spus. M-i 
s-a stabilit rata pe care o plătesc 
cu regularitate, conform contrac
tului încheiat. Dar, în unele 
luni,, R.A.M.G.C.L, Hunedoara îmi 
reține și chiria. Am fost cu do
cumente doveditoare. O funcțio-

nară mi-a spus că pe ca n-o in
teresează. E drept ? (Gh. I.N.)

• Til.HARl MAI PUȚINI! O 
veste îmbucurătoare din Petro
șani. Numărul tilharilor a scăzut 
simțitor, in ultimele trei luni s-an 
înregistrat aici doar... 15 tâlhării, 
mult mai puține decît în urmă 
cu o jumătate de an. Cauza ? De
pistarea și anihilarea grupurilor 
de infractori de. către Poliția Pe
troșani, (V.N.)

nu peste mult timp să lu
crăm și împreună, deoare
ce are filiale și în alte țări 
din Europa. Cînd a fost 
aici a contractat o anume 
cantitate de .marmură. Știa 
și prețul. Acum ne dă te
lex că ia mai puțină, fiind
că este ' prea scumpă. Și 
noi trebuie să ținem la 
preț. Este avuția țării, dar 
este o, marfă de foarte bu

„Marmosim1- cu fața spre Europa
nă calitate. Străinii nu.s 
chiar așa de galanți, die. 
Nu aruncă banii la întîm- 
plare. Chiar dacă au mulți. 
Oricum, scrie că relațiile 
noastre vor continua, că 
vom realiza colaborarea 
convenită.

— Aveți și alți clienți 
externi ?

— Da. Exportăm mar
mură — îndeosebi placaje 
— în Italia, Grecia, Anglia. 
Elveția. ' Ungaria, foarte

a România
IMPORTANT

In această noapte, o- 
ra 1 va deveni ora 0. 
Se revine astfel de la 
ora oficială de vară, 
la ora oficială a Româ
niei. Ziua de 27 sep
tembrie va fi, deci, cea 
mai lungă zi a anului, 
avînd 25 de ore. 

mult. Este o activitate ren
tabilă pentru țară și bine
înțeles că pentru unitatea 
noastră.

. — Dar la intern ?
— Nu ducem lipsă • de 

comenzi. Livrăm beneficia
rilor noștri tradiționali, dar 
și altora, inclusiv persoa
nelor particulare, tuturor 
celor care au bani.

— Insă astăzi foarte 
mulți nu au bani...

— Pe promisiuni nu vin
dem marmură. Și nici noi 
nu pretindem materiale ori 
servicii fără plată. Eco
nomia de piață are regulile 
ei clare. Este adevărat că 
unele firme din țară ne 
sînt datoare cu circa 80 de 
milioane de lei. Sperăm să 

'se mai așeze și economia 
noastră, să se rezolve cumva 
blocajul financiar, incit toți 

Mărturii ale obîrșiei și statorniciei în vatra strămoșească. Sanctuarul patru
later de la Grădiștea Muncelului.

Foto IOAN ANDRUȘ

cei cu posibilități să-și a- 
chite obligațiile.

— Dv nu aveți datorii ?
— Nu sîntem datori la 

nimeni nici măcar un leu, 
din 7 iulie a.e. lucrăm fără 
credite, iar la capitolul 
„profit” înregistrăm 110' 
milioane de lei, respectiv 
40 de milioane de lei în 
cont. Plus ceva valută „pe - 
drum”, spre noi.

— înseamnă că aveți o 
activitate fluentă, eficien
tă...

— Noi zicem ca da. Co
lectivul s-a „periat” sin
gur de „uscături", cei care 
au rămas — 740 de an
gajați — lucrează cu hăr
nicie și conștiinciozitate, 
producția și productivitatea 
sînt în< creștere și, ca ur
mare, și cîștigurile oa
menilor sînt pe măsură. Mu 
refer la salarii, acorduri.
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prime, alte venituri. In ul
tima vreme am adus din 
Italia o linie de prelucrat 
plăcuțe subțiri, de marmu
ră — prima de acest 
fel din țară — și alta pen
tru placaje normale, cu 
grosimi de 2 și 3 centi
metri, cu care scoatem pla
caje’ de calitate foarte 
bună. Mai ales că partene
rul extern este extrem de 
exigent cu trei aspecte ale 
mărfii : grosimea, unghiu
rile. lustrul. De asemenea, 
am făcut eforturi și ne-am 
asigurat deja întreaga can. 
titate de păcură necesară 
pînă la stîrșitul anului, a. 
cuiri ne constituim stocul 
de motorină pentru peri- 
oadn'"iernii. Noi n-am sta! 
din cauza de aprovizionare 
tel inico-materială.

„Marmura” Simeria, sau 
„Marmosim”, cum îi spu
ne acum, are și o față cu
rată. îngrijită, aici fiind 
și sediul 'Organizației pa
tronale a marmurii din

DUMITRU giieonea

(Continuare în pag. a 2.a)

Pe strada principală 
din satul L„ aparți
nător comunei B, se 

intîlnesc două femei și stau 
de vorbă. Cea care trăgea 
de minerul unui cărucior 
plin, cu bostani —- curcu. 
bete, cum li se mai spune 
— zice :

— I,-am văzut pe Vasile 
a Iui Leana trecind.

— Cum. era ?
:— Beat ca lemnu'. Iară 

o să fie scandal la el a. 
casă.

— O să 'fie, o să fie. ca 
de obicei.'

Presupunerile -celor doua 
femei s-au adeverit întoc
mai. Cum a intrat în curtea 
sa, Vasile a început să 
zbiere, cum făcea de fie
care dată cînd venea a. 

I casă băut. Și venea foarte 
Ides. în ultima vreme. într-o 

atare stare. Și alunei ii 
lua la bătaie pe toți, ai ca
sei — pe nevastă, pe bu
nică și pe cei doi copii mi
nori. Aceștia, uneori, ca să 
scape, fugeau fiecare cît 
vedea cu ochii. în ziua cu

Soînzuratul 
din oădure

• Două femei sporovă- 
iesc în drum • Ultimul 
scandal intr-o gospodă
rie • C,'e caută și nu 
găsește un om • O veste 
tristă zguduie satul • 
Apel la iertarea Divină

pricina, au luat-o spre ga. 
ni. \ asile. beat criță, s-a 
supărat foarte tare. A 
spart tot. ce i-a căzut sub 
ochi prin casă. în acest 
tărăboi ;f dat de un bidon 
plin cu petrol. L-a golit pe 
mobilă, în dulapul cu 
haine, pe podea, prin toată 
casa. S-a dus apoi să caute 
chibrituri ca să dea foc.

A căutat, a căutat peste 
tot, dar, din fericire, n-a 
găsit. S-a supărat și mai 
tare. A trântit ușa casei, a 
ieșit in ogradă și a luat.o 
spre pădure.

A doua zi, cînd lina 
dintre cele două femei — 
nu cea cu cufcubetela. cea
laltă — a venit de la Deva, 
uncie făqea naveta zilnic, a 
văzut mașina Poliției tre- 
cînd prin sat. N-a dat a- 
tenție faptului, dar cînd a 
ajuns acasă soțul i-a spus :

— îți dau o veste trista. 
Femeia a făcut ochii mari 

de spaimă.
— Ce veste ?
— Vasile .a lui Leana s-a 

spinzurat ! I.-au găsit la. 
cabana forestieră.

Femeia a oftat și a zis :
— A trăit așa cum a 

trăit, dar a fost și el su
flet de om. Să-1 ierte Dum
nezeu !

TRAIAN BONDUR
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1. Consultați modelele de buletine de vot afișate 

vedere în hol sau la intrarea -în secția de votare.

2. Actele necesare votării, după caz : buletinul de 
identitate ; adeverința care ține loc de buletin de 
identitate; carnetul de serviciu militar pentru elevii 
din școlile militare și militarii în termen, pașaportul 
pentru cetățenii români care au domiciliul în străină
tate și se află în țară la data alegerilor ; pașaportul 
diplomatic,, de serviciu ori de turist pentry cetățenii 
români care la data alegerilor se află în străinătate 
și vor vota la secțiile de votare care se organizează 
de misiunile diplomatice și oficiile consulare române.

EXPLICAȚII

PRIVIND TEHNICA
VOTĂRII ■V

decît eu un singur partid, formațiune politică sau 
coaliție.

6. împăturați buletinele de vot în așa fel, incit 
ștampila de control a secției să fie vizibilă. Această 
operațiune sc erectucază, tot în cabină.

3. Veți primi trei buletine de vot și o ștampilă cu 
„votat". Verificați dacă fiecare buletin are pe ultima 
copertă ștampila de control a secției de votare. Sem
nați lista electorală în dreptul numelui dumneavoas
tră.

4. înfrăți singur în cabină.

5. Aplicați ștampila „iotat“ în interiorul dreptun
ghiului în care figurează candidatul Ia președinție 
(pe unul dintre buletine) sau partidul, ' formațiunea 
politică ori coaliția preferată, pe celelalte două bule
tine (upul pentru Senat și altul pentru Camera De- 
putațiior). Atenție ! Ștampila „votat” se aplică o sin
gură dată pe fiecare buletin de vot. Nu puteți vota

7. Introduceți buletinele împăturatc în urnă.
8. Restituiți ștampila „vbtăt“ biroului electoral de 

secție.
9. Verificați dacă vi s-a aplicat pe actul de iden

titate ștampila secției de votare și dacă s-a înscris 
data la care ați votat.

10. Părăsiți seețîa de votare. Cu excepția persoa
nelor prevăzute de lege, nimeni nu poate staționa 
secție mii mult decît este necesar pentru a vota.

Biroul electoral de circumscripție, nr.
Hunedoara — Deva

în
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1993 ?
Dincolo de ambițiile și 

disputele electorale, o pro
blemă capitală pentru mo
dul cum ne vom duce e- 
xistența în anul viitor pri. 
vește acțiunile ce se între
prind acum în vederea asi
gurării producției de grîu 
necesare satisfacerii con
sumului de pîine al popu
lației. Pornind de la imen
sele greutăți cu care ne
am confruntat în ultimii 
ani, în ciuda posibilităților 
deosebite pe le avem pen
tru a fi exportatori și nu 
importatori de grîu cuin 
s-a întîmplat în realitate, 
este de așteptat ca în anul 
1993 să găsim înțelepciunea 
și resursele care să nu ne 
mai dea atîta bătaie , de 
cap cu statul la cozi și. de 
ce să n-o recunoaștem, cu 
calitatea produselor de "pa
nificație. Cîte ceva spre 
bine s-a întreprins și se 
mai face în acest scop și 
în județul, nostru.

După cu.m -ne-a spus dl 
ing. loan Dărăbanț, direc-

tor general aL Direcției ju
dețene pentru Agricultură și 
Alimentație, prin centrele 
agricole teritoriale s-au i- 
dentificat aproape 18 000 ha 
(cu <5000 mai mult decît 
suprafața cultivată Sn toam
na anului trecut — n.h.) ce 
vor fi însămînțate cu grîu 
în această toamnă, la care 
se mai adaugă și alte 2000 
ha destinate orzului, reali
zarea suprafețelor respec
tive constituind un criteriu 
de salarizare -pentru spe
cialiști».

în scopul de a asigura 
desfășurarea în condiții mai 
bune a însămînțărilor, prin 
hotărîrile nr. 537 și 440 
emise de Guvern se prevăd 
o serie de măsuri ce tre
buie respectate de către 
toți cei implicați în reali
zarea producției agricole, 
între altele, se prevede că 
Agromecurile și societățile 
comerciale cu capital 
stat din agricultură au 
tribuții de integratori, 
posesorii de pămînt pot

de 
a- 

iar 
ob-

ține credite pentru efectua
rea lucrărilor agricole, pro
curarea de sămînță, îngră
șăminte chimice și substanțe 
pentru combaterea dăună
torilor. Posesorii de pămînt, 
prin intermediul specialiș
tilor de la centrele agrico
le, pot încheia contracte cu 

' unitățile Romeereal și A- 
gromec, stabilind modul de 
decontare a lucrărilor efec
tuate. Contractarea se face 
la primării. sau la sediul 
Agromec, plata stalplindu- 
se în natprȘj la recoltare în 
echivalență, contra cost pen
tru fiecare lucrare sau 
grupe de lucrări, îti aces. 
ultim caz (arat, discuit și 
semănat) tariful redueîndu- 
se cu pînă la 10 la sută, 
totodată asigurîndu-șe prio
ritate la recoltarea mecani
zată. De asemenea, o altă 
opțiune este aceea de a 
prelua terenuri comasate în 
suprafețe, ntai mari, pe 
bază de negociere cu pro
prietarii, fără ca aceștia să 
participe la muncă, dar să.

primească o cotă-parte din 
recoltă.

Se insistă în mod deose
bit să se folosească sămînță 
de calitate și tratată în 
mod obligatoriu pentru a 
preveni diminuarea cu 50 
la sută sau chiar compro
miterea producției Expe
riența practică a demon
strat că, în condițiile jude
țului nostru, este posibil 

să se obțină cel puțin 2800’-— 
3500 kg grîu la ha, toate 
cheltuielile, recuperîndu-se 
-cu o prod uc lie de girca 
10.00 kg boabe, ceea 'Ce în-

1
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seamnă o rentabilitate de 
circa 300 la sută la cultura 
griului;" ‘

Sînt asigurate condiții, cu 
excepția unor goluri în a- 
provizionarea cu motorină, 
ca producția de grîu din 
anul viitor să fie mult mai 
bună dacit cea de pînă 
acum, numai astfel puțind 
să scăpăm de obsedanta 
grijă a plinii.

t
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„Marmosirrf4
spre Europa

CU

(Urmare din pag. 1)

România, al cărei director 
este dl Ioan Hațegan. Oa
menii vin cu plăcere la 
lucru, în patru schimburi, 
își fac datoria, pleacă mul
țumiți acasă. Sigur, maî 
sînt și probleme. Utilajele, 
instalațiile au, în general, 
un grad accentuat de u- 
zură. împletind asupra ca
lității, produselor exi
genta. numărul unu a par
tenerilor externi. Acest, ne
ajuns este compensat de 
ochiul și mina muncitoru
lui, care trebuie concen
trate mai mult asupra pro
dusului finit. Din acest 
punct de vedere nevoia de 
o pregătire profesională 
continuă a tuturor angaja- 
ților. de creșterea exigen
ței pe fiecare fază a pro-

cesului de producție — 
cepînd de la ingineri 
muncitori. După cum mai 
sînt și nemulțumiri mărunte 
ale 
din 
din 
mai 
rile

in
ia

Unor salariați, izvorîte 
invidii, și intoleranță, 
pasiuni mai vechi sau 
noi, chiar din ritmu- 
și roadele muncii.

Important este. însă că 
activitatea se derulează po
zitiv. că fabrica are profit, 
nu are datorii, că veniturile 
salariaților de aici le-ar 
rîvni mulți, că partenerii 
externi solicită tot mai 

, insistent „marmura de Si- 
meria”, ceea ce înseamnă 
valută pentru țară. Sînt 
elemente de satisfacție pe 
care și le-ar dori multe 
unități industriale în 
ceasta perioadă sinuoasă de 
tranziție la economia 
piață

de

i

NICOLAE TÎRCOB

Facilitatea

de prepeliță (11)și carnea

I

C. SANDU

în 
ca 
să 
zi,

ouă, după care se face 
pauză de 5—6 luni.

cu sediul 
621902

VALOROASE ALIMENTE 
DAR ȘI MEDICAMENTE

un 
de 

cu-
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Oare cit timp vor mai 
rămîne în această stare 
cele două blocuri 
Dobra ? De fapt 
„vor rămîne” la 
întrucît intemperiile le 
vor afecta, iar bine
voitorii le vor descom
pleta. Dobrenii vor să 
știe ce intenționează 
proprietarul blocurilor, 
R.A.G.C.L. Deva, 
acestea ?

Foto PAVEL LAZA
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Anunță un nou concurs de admitere
J perioada 2
i următoarelor locuri
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Așa cum relatam în zia
rul „Cuvîntul liber” din 
5—6 septembrie a.c., des
pre ouăle și carnea de 
prepeliță, care se numără 
printre cele mai valoroase 
alimente dar și neprețuite 
medicamente ale naturii, 
este foarte important să 
cunoaștem modul de fo
losire a lor. Ouăle tre
buie să, le folosim crude 

.și pentru ca efectul lor 
să fie maxim, se inge- 
rează numai dimineața, 
fără a servi nici un alt 
aliment solid său lichid. 
După metoda recunoscută 
de dr. Sabin Ivan, se pot 
folosi cîte 2 ouă crude 
primele 3 zile, urmînd 
în următoarele 3 zile 
fie ingerate 3 ouă pe 
crescînd în următoarele 
alte trei zile la cîte 4 
ouă pe zi. în alte 10 zile,

se vor lua cite 6 ouă pe 
zi. O altă rețetă constă 
în luarea a 6 ouă pe zi, 
timp de 10 zile, urmînd 
o pauză de 10 zile, după 
care, schema se repetă în
că de 3 ori. Bolnavii de 
astm bronșic sau rinită 
alergică pot folosi' una

mătoarele 2 zile cite 4 
ouă și apoi 5 ouă pe zi. 
Pentru colită, hiperten
siune și tulburări diges
tive se poate “folosi o 
cură de 120 ouă, iar pen
tru restul afecțiunilor 240 

o

dintre aceste scheme pe 
care să o repete după un 
interval de 5—6 luni.

Se folosește cu bune 
rezultate și o schemă a 
dlui Octavian Tărcuță, 
posesorul unei ferme de 
creștere a prepelițelor, la 
Găneasa (lîngă București), 
în prima și a doua zi 
se iau cîte 3 ouă, în ur-

t — , Z — Z ' z —’ Z JMV Z • """ •

După ingerarea ouălor, 
nu se consumă nici 
fel de aliment, timp 
4—5 ore. în timpul 
rei este interzis alcoolul
și vor fi evitate produ- 

, sele cu corticoizi. Impor
tant este să fie folosit găl
benușul oului și cine do
rește, poate să le servească 
întregi. Pentru a fi acce-

sibile pentru copii și chiar 
vîrstnici, pe gălbenușuri se 
pot pune 10 picături de 
lămîie și puțin zahăr, 
foarte fin’pisat sau ames
tecat cu puțină brînză de 
vaci, nesărată sau cu pu
țin suc natural de fructe. 
Bineînțeles că ouăle de 
prepeliță și carnea sînt 
foarte valoroase și în arta 
culinară, ca orice alte ouă 
sau carne.

Ouăle se păstrează în 
condiții bune în sertarul 
de jos al frigiderului dar 
cînd se folosesc să fie la 
temperatura camerei 1 Se 
sparge separat, fiecare 
în parte și se folosesc nu
mai dacă gălbenușele sînt 
proaspete, galben aurii, 
întregi,, fără să se disper
seze la spargerea oului.

Nr. locuri din care :
fără taxă eu taxă 
de studii de studii

I ♦ I
1
îi.*1

FACULTATEA DE
INGINERIE 91 81 10

1•
14

*1 1. Tehnologia construcțiilor 4"1*
1 de mașini 45 40 □ »•1*1 2. Masini-Unelte 29 24 5

*1 3. Utilaj tehnologic textil 41♦ 
f și de pielărie 17 17 — *•1
î II. FACULTATEA DE TEH-

»
1

1 NOLOGIA TEXTILELOR î
1 SI PRODUSELOR ALI- • î
1 ♦ IVI E\TARE 37 32 5 1
1* 1. Filatură — țesă- J
1★ torie 12 12 — *

1* 2. Agro- î
1♦ montanologie 25 20 5 1♦
ț III. COLEGI UI, UNIVERSITAR 1•
*1 TEHNIC ȘI DE r* INFORMARE 18 13 5
*1 1. Tehnologia prelu- ♦1*1 crării metalelor 8 8

2. Tehnologii alt- 1*1* ... mentare 10 5 5 »
i--  4

tnscrierile se fac în perioada 28. 09. — 30. f 
09. 1992. (1H4)** I 

------ î
I4I>■ 

în Deva, str. Depozitelor, nr. 10, [
I 

ANUNȚA i• I
la concurs în ziua'de 5. 10. 1992,**I »•

Condiții: studii superioare si vechime con-»
jform Legii nr. 12/1971. (CEC)?

* 4
1 1. y—♦—♦—ț—r

s.c. AGROMEC S.A. DEVA

scoaterea
| ora 10, a postului de CONTABIL ȘEF. 

I
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REFLECȚIA ZILEI
• „Mi-e milă de orbii 

care nu văd frumosul, 
de surzii care nu aud 
melodia, de răii care nu 
simt iubirea și de fari
seii dușmani ai vieții".

Ilarie Cliendi

MICHAEL JACKSON :

«K.-i

MOZAIC SPIRITUAL
• „Filozofia vieții con

stă în singura putere de a 
ști să imprumuți realității 
ceea ce-i lipsește : poezia 
care o ai tu".

Traian Defnetfcscu
• Nu poți lucra fierul 

pînă nu l-ai încălzit, și 
sufletele oamenilor tot ața 
de puțin".

Iorga 
dez- 

drum 
numai

Nicolae
• „Natura nu se. 

minte : chiar și pe 
drept, șarpele tot 
în serpentine merge”.

Lucian Blaga
• , Ce contează suferin

țele noastre individuale în 
fața mersului înainte al 
colectivității și ăl istoriei

Oclav ȘulUțiu

Selecție de lLlț LEAHU

IJ

ț 
I 
I
!
I
4
* 
I 
î
* 
ț
l

CLEPSIDRA

GUST AMAR

Intr-ună din sîmbetele 
trecute am participat la o 
nuntă și cum mirii erau 
de la sat ritualul nunții a 
încercat să se încadreze 
în obiceiurile ancestrale, 
lăsate de moși strămoși 

cii această ocazie, bineîn
țeles cu modernizările de 
rigoare. Cum punctul forte 
în aceste ocazii este vese
lia și aici ca a fost sus
ținută de. o adevărată for. 
mație de cîntăreți 
care bine știm au 
în singe.

Mireasa, ca de 
rice mireasă, a fost deo
sebii de frumoasă, o bru
netă subțirică, cu mijlocul

tuciurii
muzica

fapt o-

• Familia Ionescu a tot 
chemat telefonic instalato
rul.

Intr-o zi au găsit un bi
let pe ușă :

„Vă rog .să' stați apasă,

„Voi continuo să caut adevărul
Michael Jackson — un 

personaj care a făcut să 
curgă rîuri de cerneală. S-a 
scris despre numeroasele 
sale operații estetice, 
spre mica grădină : 
gică din spatele vilei 
le din Encino, despre 
girnul său alimentar, 
spre felul în care se 
bracâ, despre dragostea sa 
pentru copii și animale, 
despre prieteniile și riva
litățile sale. Dar nimeni 
n-a reușit să-i facă un 
portret complet și asta 
pentru că Michael Jackson 
este un fenomen care nu 
poate fi cuprins în cuvinte. 
Vorbele nu sînt de ajuns 
pentru a exprima ceea ce 
este el cu adevărat.

Arta lui de a fascina mi
lioanele de admiratori din 
întreaga lume, prin dans 
și muzică, pornește din a- 
dîncul ființei sale. în tot 
ceea ce face pune mult su. 
flet. Din păcate sînt mult 
prea puțini cei care s-au ai

, de- 
zoolo.

sa- 
re- 
de- 
im.

tras prin inel, toată voa. 1 
lurî și dantele ce parcă 
au luminat mica biseri
cuță de lemn — altfel 
monument istoric din se
colul al XVlfr-lea — la 
care a avut loc cununia. 
Toate dădeau senzația de 
irealitate și ca nunta să 
fie pe măsura cununiei, 
bucatele au fost îmbelșu
gată, băutura și buna dis
poziție au curs întreaga 
noapte fără încetare.

Un gust amar mi-a ră
mas însă clnd bine după 
miezul nopții bobocul de 
mireasă a aprins o țigară 
lungă și trărfind din ea 
cu sete scotea fum pe 
nas, pe gît ca o locomo
tivă... 
zației 
nunți

vin într-una din zile
• această vară pentru repa
rație. Instalatorul. Servi
ciul Urgențe.’.
• — M îneca stîngă e mai 
scurtă dec.it mîneca dreap
tă.

— E vina mea, răspunde 
croitorul. Trebuie să vă 
iau măsura la ambele 
mîini...

ii

propiat de acest suflet, au 
încercat să-l înțeleagă. Cei 
mai mulți au fabricat le
gende despre el , ori s-au 
mulțumit să-i speculeze ex
travaganțele.

.în mesajul încredințat 
presei, după concertul de 
la Tokio, Michael încear
că să se facă înțeles, lan- 
sînd în același timp un a- 
tac împotriva celor câre-I 
calomniază: „Un vechi
proverb indian spune : „Nu 
judeca un om dacă nu ai 
mers două luni încheiate 
cu mocasinii săi”. Majo- 

■ ritatea oamenilor nu mă . 
cunosc cu adevărat,; iată 
de ce scriu neadevăruri de
spre mine. Mi se întâmplă 
des să plîng pentru sufe
rința și nefericirea copii
lor din •tca’tă lumea. Dacă 
tot ce este scris ar trebui 
dovedit, istoria nu ar nîai fi 
putut fi scrisă.

Animalele fac rău, nu 
din răutate, ci din dorința 
de supraviețuire, 
cești critici care ne fac 
rău, o fac pentru că ne 
vor sîngele... Nu mi-e tea
mă, voi continua să caut 
adevărul în toate. Voi con
tinua să sufăr pentru lu
me și pentru copii. Dar 

rog să fiți îngăduitori 
mine, căci sîngerez de- 
de multă vreme”.

Toți a-

sen.
unci

spunind adio 
de basm al 
de la țară.
INA DELEANIJ

FLORINA ROMAN

Pgl
Controlai poziției:
Alb : Rd7, Cc6, CÎ6, 

și 117
Negru : Rf7, Cf5

ELECTORALĂ

ORIZONTAL : 1) Poartă însemnele par
tidelor după alegeri; 2) Candidat care 
dă răspunsuri perfecte ; 3) Legiuitorii na
țiunii cu girul electoratului — Vechi 
slujbaș public pentru masa cotidiană ; 4) 
Sălaș durat ou nostalgia căldurii — A a- 
vea anumite rețineri în alegeri; 5) Mod 
de a învinge ades-ariditatea — A profita 
din plin de 'mass-media (înv.) — Stabi
lește ordinea în campania electorală ! j 
6) Prezente totdeauna la votare 1 — Nelip
siți de pe listele electorale; 7) Declic ste
reotip scăpat de sub control — Ieșit... al 
doilea după alegeri ; 8) Redutabil luptă

tor- împotriva dogmelor ; 9) Grupuri inter- 
etnice cu iz național — Factor de decizie 
în slujba legalității; 10) Verificate nomi
nal la secțiile de votare.

VERTICAL : 1) Ambițioși notorii ce nu 
se prezintă la alegeri ; 2) Finalizări ale 
campaniei electorale — Indicator de drum 
spre Cetatea Eternă ; 3) însemnele par
tidelor în alegeri (sg.) — Rezultate în
registrate după... alegeri; 4) Grupare et
nică indigenă etîopiană — Răboj depri
mat pentru socotelile timpului; 5) Fil
tru de lumină cu efect-decorativ — Deza
morsează o atmosferă rece (pl.) ; 6) Tra
diționalele manifestări ale opoziției; 7)
Scrieri remarcate tot timpul în alegeri î 
— Susținător âd litteram al unor partide 
■în alegeri — Particulă autohtonă pentru 
elita neamului la votare!; 8) Localitate în 
Kamceatka — Manifestare ceremonială 
programată după alegeri; 9) Prevăzute în 
buletin !... — ...la fiecare alegător 1; 10)
Susțin anumite candidaturi.

VASILE MOLODEȚ 

DEZLEGAREA CAREULUI 
„DIN NOU LA ȘCOALĂ"

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 
SÎMBĂTA TRECUTĂ:

t) TARAGANARE ; 2) ORARE — ALES 
3) NETO — CLASA ; 4) ANI — TOT — 
ȚN ; 5) LĂUTAR — BAT; 6) I — NUL — 
FINI; 7) TOI — ICI — TO ; 8) AR —
CEL — AIA; 9) TATA — ARSEN; 10) 
ELEMENTARE. ’ • ,

II hTdtwaiiwf I
LUNI, 28 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
• 14,00 Actualități • 14,10 Calendarul 

zilei ». 11,20 Worldnet USIA • 15,20 A- 
vaiipremicra săptămînii • 15,40 Copiii 
noștri — viitori muzicieni • 16,00 S.O.S. 
Natura! • 16,30 Muzica pentru toți • 
17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea în 
limba maghiară • 18,35 Pro Patria • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități •
20.35 Tezaur • 20,55 Studioul economic •
21.20 Teatru TV. „Week-end de adio” de 
D.W. Home și Sauvajon • 22,55 Repriza 
a treia • 23,15 Actualități • 23,30 Con
fluențe.

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

din program • 16,15 Desene animate • 
16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu noi... la 
Paralela 45* • 20,00 Magazin auto.moto
• 20,30 Armonii corale • 20,45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Ințernacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service.

. MARȚI, 29 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 

din Republica Moldova • 10,00 Actuali, 
tăți • 10,20 Calendarul zilei • 10,30 Su
per Channel • 12,10 Ora de muzică. • 
13,00 Interferențe • 13,30 Muzica pentru 
părinți • 14JJ0 Actualități • 14,20 Muzica 
pentru toți • 14,50 Avanpremieră TV ■
14.55 Prcuniversitaria •. 15,30 Cursuri de
limbi străine • 16,00 Convicțuiri-magazii» • 
17,00 Actualități • 17,05 Repere transil
vane • 17,35 Salut, prieteni! • 18,25
Fotbal: Steaua — Bohemians Dublin, meci 
retur în turul întîi al Cupei Cupelor. 
Transmisiune directă de la București. În 
pauză: Desene animate • 20,20 Actuali
tăți » 20,50 Sport • 21,00 Alegeri ’92. Dez
batere • 22,00 Telecinemateca. „Goana du
pă aur” (S.U.A., 1925) • 23,40 Actualități,

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate » 16,35 Studioul de literatură •
17.35 Euro-gol .» 18,20 Film serial, „ftoii 
ași ai cerului albastru” • 19,20 Tribuna 
non-conformiștilor » 19,40 Video-satelit •
19.55 De.alc pieței în economia Capitalei
• 20,15 Muzica azi • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Ințernacional • 22,00 
TV5 Europe » 22,35 BBC World Service.

MIERCURI, 30 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Naționale din 

Republica Moldova • 10,00 Actualități •
10.20 Calendarul zilei • 10,40 Film serial. 
„Marc și Sophie” ■ 11,35 Super Channel
• 12,10 Ora de muzică • 13,00 Virsta a 
treia • 13,30 Audio-vizual studio • 14,00 
Actualități • 14,20 Magazin agricol • 14,50 
Cînțcce populare • 15,10 Fotbal : Dinamo 
— Kuusysi Lahti, meci retur în turul în
tîi al Cupei Campionilor Europeni ; Uni
versitatea — Sigma Olomouc, meci retur 
în turul întîi al Cupei UEFA. Transmi
siuni directe alternative de Ia București 
ți Craiova • 17,20 Tragerea Pronoexpres
• 17,30 Actualități » 17,35 15, 16, 17, 18
• 18,05 Arte vizuale • 18,35 Melodii și... 
melodii • 19,00 Reflector • 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,45 Film serial. „Hemingway” • 21,45 
Studioul economic • 22,15 Pro musica • 
22,45 Universul cunoașterii » 23,30 Actua
lități • 23,45 Microrccital.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate • 16,35 Teatru TV. „Doamnele dom
nului Caragialc • 17,45 Video-satelit •
18.20 Emisiunea în limba maghiară • 19,50 
Bijuterii muzicale • 20,15 Dialog cu edilii 
Capitalei • 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Ințernacional • 22,00 TV5 Europe •
22.35 BBC World Service.

JOI, 1 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 

din Republica Moldova • 10,00 Actuali
tăți • 10,20 Calendarul zilei • 10,30 Super 
Channel • 12,05 Ora de muzică • 12,55 
Oameni de lingă noi • 13,25 Jazz-magazin
• 13,55 Actualități • 14,15 Tradiții • 14,45 
Prcuniversitaria • 15,25 _ Cursuri de limbi 
străine • 15,55 Agendă muzicală • 16,25 
Forum • 16,55 Avanpremieră • 17,00 Ac
tualități • 17,05 Repere moldave • 17,35 
Televiziunea vă ascultă ! • 18,00 Shanhai

la sfîrșit de secol » 18,20 Simpozion • 
19,00 Studioul economic • 19,30 Desene a- 
nimate • 20,00 Actualități » £0,35 Sport
• 20,45 Film serial. „Dallas4*^ >1,45 Do
sarele istoriei o 22,15 Rcflccțu rutiere o
22.30 Studioul șlagărelor o 22,45 Reporter 
*92 o 23,15 Actualități o 23,30 Stadion.

PROGRAMUL II
o 16,00 Actualități o 16,10 Desene ahi- 

mate o 16,35 Motor! o 17,05 Emisiunea 
în limba germană o 18,05 Caleidoscop mu- 
zical-coregrafic o 18,30 O viață pentru o 
idee, o 19,00 Ziua Internațională a Muzi
cii. Deschiderea stagiunii Orchestrei Na
ționale Radio o 20,45 Programul Televi-1 
ziunii Naționale din Republica Moldova
• 21,30 TVE Ințernacional » 22,00 TV5 
Europe • 22,35 BBC World Service.

VINERI, 2 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 

din Republica Moldova • 10,00 Actuali
tăți • 10,20 Calendarul zilei • 10,30 Film 
artistic. „Condorcet” (Franța, 1989) • 11,55 
Super Channel • 12,50 Descoperirea Pla
netei • 13,10 Ora de muzică • 14,00 Ac
tualități • 14,20 Mondo.muzica • 1130 
Medicina pentru toți • 15,10 Recitalul so-.| 
pranei Magda Ianculescu • 15,25 Preuni- < 
versitaria • 16,00 Limba noastră • 16.30 ' 
Muzica pentru toți » 16,45 Tragerea Loto :
• 16,55 Actualități • 17,00 Emisiunea în ;
limba germană • 18,00 Documentar știin- | 
țific • 18,30 O baghetă a tuturor timpu- 1 
rilor: Sergiu Celibidache • 19,00 În o- i 
bicctiv • 19,30 Desene animate » 20,00 ș
Actualități • 20,35 Sport • 20,45 Film se- ■ 
rial. „Destinul familiei Howard” • 21,45 j 
Nesfîrșita grație a muzicii... • 22,15 Gong ! ț
• 22,45 Top 10 • 23,20 Actualități o 23,35 1 
întâlnirea de la m’e»”’ -

PROGRAM,. ..
• 16,00 Actualități • 16,10 Recomandări i

din program • 16,15 Desene animate • | 
16,40 Tradiții • 17,10 Sport.magariii • : 
18,45 Studioul muzicii de cameră • 19,15 I 
Melodii nemuritoare » 20,30 Moment co- j 
regrafie • 20,45 Programul Televiziunii ■ 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 , 
TVE Ințernacional • 22,00 TV5 Europe < ’ 
22,35 BBC World Servi»- ■

SÎMBĂTA, 3 OCTOMBRIE

PROGRAMUL. .
• 9,00 Bună dimineața ! • 9,50 Șahul

de la A la Z • 10.00 lc.uatitțiti • 10.10 
Ala-bata-portocala ’ e 11,10 Viața spiri
tuală • 12,00 Itinerarii spirituale • 12,30 
Ora de muzică • 13,30 7X7, E. eminente
le interne. a!e săptămînii « 11,00 Actuali, 
tăți • 14,10 Reflecții rutiere n H.20 De
sene animate • 1!,15 Laorr.'iui Premiului 
Nobcl pentru literatură e î ’.15 Studioul 
șlagărelor • 15,40 Al dojie: rariroi mon
dial • 16,10 Varietăți m.c naționale • 
16,40 Magazin cinematografie o 17,40 Te- 
lcsport. Cupele is:.;er-eksbitri la
handbal» 18,30 Mapam <nj » 19,00 De 
joc, de dragoste, de dor e io,15 Teleenci- 
clopcdia » 20,00 Actualități » 20,35 Film 
serial. „Twin Peaks” • 2i,35 Săptămîna 
sportivă • 22,00 Țăndărică îa vizită la 
Muppets » 22,50 Aciua lit.Vi v 23,05 Film 
artistic. „Tensiune în lumea interlopă" 
(Franța, 1991) • 0.35 ltork-Panorama •
1.10 TV DEVA

PRGGRA51L1-. .
• 9,00 TV DEVA • lOjfi) Actualități •

16.10 Avanpremieră TV e 16,15 sDesene 
animate • 17,10 De la egal Ia egal... ami
cal » 18,05 Film artistic. „Dirijorul”1 (Po
lonia, ; 1979) • 19,45 Poriret componistic 3 
Carmen Petra Basacopol • 29,45 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republica 
Moldova ■ 21,30 TVE Ințernacional • 
22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

DUMINICA, 4 OC 1 OMVRIE

PROGRAMUL
• 6,30 TV DEVA • 8,39 Bună diminea

ța... soldați ! • 9,30 Ping, Pong • 10,20
Film serial pentru copii. „Fram”. Ulti
mul episod • 10,50 Aclualități e> 11,00 Lu
mină din lumină • 12,00 V in'a satului •
13.30 Hora satului la Berbe ti » 14,00 Ac
tualități • 14,10 Atlas • 11,30 Video.ma
gazin • 18,10 Știință și imaginație e 18,40 
Convorbiri de duminică • 19,10 Film
serial. „Dallas” » 20,00 Aci taiități » 20,33 
Film artistic. Maestro ,.Mh non troppo"' 
(Franța, 1985) • 22,00 Daioiii'ca sportivă
• 22,25 Diamond Awards Festival 1986 
(IV) • 23,10 Actualități • 2a Maeștrii.

PROGRAMUL .
• 16,00 Actualități e 16.10 Recomandări 

din program • 16,15 Desene animate • 
16,40 Conviețuiri • 17,10 Pop magazin
17.30 Orașe și civilizații » 18,00 Varietăți 
internaționale • 18,30 Serata muzicală 
TV • 20,45 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldava • 21,30 TVE 
Ințernacional • 22-00 TV5 Europe • 22,39 
BBC World Service.



Pag 1 CUVTNTUL LIBER NR. 715 • Simbătă, 26 — Duminică, 27 Septembrie 1992

ANIVERSĂRI
• DAIANA 1 Fie ca .’sal

tul din cel ele al doilea de
ceniu în timp, precum și 
intrarea în maturitate să-ți 
fie pavoazate cu flori, 
bucurii, succes. „La mulți 
api". Ju icta. (7892)

VÎNZĂRI— 
CUMPĂRĂRI

• VtND convenabil Forcl-
Tranzit autodubă, fabricație 
1984. Peugeot 280 Diesel 
autodubă, fabricație 1985. 
Lada 1200. Hunedoara, tel. 
716556. (7961)

• VÎND apartament 2
camere, str. Kminescu, bl. 
35 sau schimb cu 3 ca
mere. informații tel. 624191. 
intre orele 8—17. (7944)

• VÎND apartament 4 
camere spa1ios.~et. 2. Hu
nedoara. tel. 722991, (7876)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, preț con
venabil. Tel. 715383. (7417)

frigorifică. Informații tel. 
614578, 615170. (7980)

• VIND Lada 1200. Deva,
tel. 623907. (7990)

• VÎND pavilion apicol.
Deva, tel. 628897. orele 
19-23. (7991)

• VÎND covor lină Mon
golia^ nou. 2,50 x 3,50 
(50 000 lei), televizor alb- 
negru (25 000 lei).. Deva. tel. 
617550. ‘ (.7993)

• VÎND apartament 4
camere, garaj, dependințe, 
cartier „Carolina", Alba 
luliă, pe valută. Tel. 968/ 
28298, orele 16—20. (7996)

• V1ND casă, apă„ gaze. 
Crîngului. nr. 4. tel. 617414.

(8001)
• VIND apartament 3

camere, 1 600 000, negocia
bil. Deva, Al. Romanilor, 
bl. 21/34. - (7998)

• VÎND apartament 2
camere, confort I, Gojdu. 
Deva, tel. 628387 . 617675.

(7997)
• VÎND Oltcit, fabricație 

1990. Deva. tel. 613209.
(7995)

• VIND Dacia 1300, cu
piese șchimb. Deva. tel. 
629759. ' (8003)

• DF. vînzare Volks
wagen Passat Kymbi. 
Diesel, fabricație’ .1987. 
T- 619387. (7957)

• VÎND apartament 3 
camere. Gojdu. et. 2. Deva, 
tel. 61.2381 (7962)

• S.C. DINEX CO- 
MIMPEX SRL HU
NEDOARA vă oferă : 
bere ia sticlă, bere 
la cutie, whisky, ți
gări USA, șampon 1/4 
litru — Franța, șam
pon 1 litru — Grecia, 
napolitane, biscuiți, 
gumă, confecții, ju
cării. adaos maxim 5 
la sulă. Tel. 728444, 
bdul I.ibertății, nr. 11 
bis. (7994)

• S.C. „Xivt >r” S.N.C. 
--vinde en gros parchet 

fag. u«cat. suc 1.5 I 
Ryvaî Cfown Cola 1 
(USAi. Informații Țel.
661 (>!>;>. ' l 796-1; I

1

• VIXD apartament 3 
eamcrc. par'rs Deva. te'. 
«26639. (7.985)

• SX . Siderurgica 
S.A. lfune.loara. str. 
T Lui eseu. nr. 8, vă 
oieri la .ele mai scă
zu e prețuri ingrâșă- 
in.ntc peni, ii arăturile 
de toamna sulfat de 
ain.-rm: -i carbonat de 
in .-ncvau) Relații la 
IC 71’2904. 711(62,
71'l’t. interior 1130. 
2824. 1073. ('398)

• VI XD autocamion II*. 
nom.ig Henchel transport 
marfă i animale, acoperit, 
4.5. tone. Diesel, tel. .613487.

• (7955)

• \ IND garsonieră con
fort I, bdul Băicescut et. 
2. Deva tel. 626532 sau 
621011. (8002)

• VIND televizor color
„Sanyo" sigilat. 280 000 
lei. Relații ia tel. 626532 
sau 621011. (8002)

• VÎND urgent mobilă, 
bucătărie, dormitor, vitri
nă si 4 comode. Tel. 713135.

(7426)..
• VÎND garsonieră con. 

fort I. lingă Fabrica de 
încălțăminte. Tel. 711918.

(7428)
• VÎND video player O.

rion, sigilat; preț ' convenit? 
bii. Tel. 722820. -(7430)

• VÎND casă, grădină.
Hunedoara; str. Stejarilor, 
nr. 45. (7431)

• VÎND motor Dacia 1100
si parbrize spate Dacia 
1300. Tel. 720426, (7432)

• CUMPĂR garaj în Hu
nedoara sau apropiere. Tel. 
724086. (7433)

• VÎND convenabil te
levizor alb.negru, cu lămpi. 
Devii tel. 616848. (8006)

OFERTE 
DE SERVICII 

mm • f aa^a r » a —

• SC PĂLĂRII TEX
TIL „CRISTINA" IM
PORT-EXPORT SRL, 
cu sediul în Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 19, or
ganizează concurs pen
tru ocuparea a trei 
posturi de comis.voia- 
jofi pentru țară. în 
vederea comercializării 
pălăriilor. (7869)’

•— « «■■» « — X «MV # a •

• S.C. angajează vîn- 
zător ambulant (inclusiv 
perioada de iarnă). Deva 
tel. 624624, orele 17—19, 
str. 7 Noiembrie nr. 18.

(7889)
• SC FILIP & COMP

SNC închiriază video ca
sete Orăstie, str. Pricazu- 
lui, bl. 58, ap. 3. (7936)

• CAUT femeie îngri
jire copil, la domiciliul 
meu. Deva tel. 623234.

(7983)

• SC Bratu 4 Taba- 
cu — SNC anunță con. 
curs pentru postul de 
ospătari, preferabil ti
nere între 18—25 ani, 
la barul de Ia Casa de 
cultură din Deva, in 
data de marți, 29 sep
tembrie 1992, ora 10.

(7972)
• •'•«•••••••••I

• AGENȚIA de Turism
„Euro-Friends ’90" organi
zează excursie în Turcia în 
perioada 39 septembrie — 
5 octombrie. Preț 7000 lei. 
Informații Deva, tel. 621840, 
după ora 18. (7989)

• ECO TOURS DEVA, 
telefon 615790, organizează 
excursii în Polonia în 4 
și 12 octombrie 1992. Trans
portă persoane cu viză 
pentru Germania. (8005)

ÎNCHIRIERI

• OFER spre închiriere 
apartament 2 camere pen
tru două studente (stu- 
denți). Tel, 614147. ” (7976)

• OFER pentru închi
riat apartament 2 camere. 
Dacia. Tel.’ 614542. (7970)

• OFER de. închiriat
cameră mobilată în Deva, 
pentru elevi, studenți. In
formații tel. 720819, după 
ora 19. (7925)

• FIRMA t particula
ră caută spațiu de
pozitare marfă, vinde 
camion IF A, preț 4000 
DM. Deva tel. 612585.

(7979)

• VÎND casă.în Hu
nedoara, d uă camere 
și bucătărie. 700 mp 
grădină, n ecesi tă • repa - 
rații ample, eventual 
extinderfe, Preț 6 mi
lioane lei. sau vâiută. 
Reia ții telefon 967/ 
52381. intre orele 18 — 
20 (ntp. 41,7)

» VÎND autobasculantă
S.H Diesel, 5,5 tone, dulia

PIERDERI

• PIERDUT CEC cu li
mită de sumă, scria 873801 
—873825, cont : 
4630496013587, eliberat» de 
Banca Română de Dezvol
tare Hunedoara. îl declar’ 
nul. (7220)

• PIERDUT ștampilă ro
tundă, apartinînd SC GRA- 
NEXIM SRL Batiz. Se 
declară nulă. (7986)

• OFER garsonieră de
inchiriat, parter. Deva tel. 
623534. (8000)

• PREDAU contract a- 
partament 2 camere, mo
bilat. Teliuc tel. 738166.

(7425)

DIVERSE

• CU autorizația 7139/ 
6.07.1992, emisă de Consi
liul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in-

.1 S.C. ADISON — S.R.L. BRĂILA
Anunță începerea jocului pentru intrajuto- 

| rare socială prin corespondență.
‘ Depunerea minimă 750 lei — ciștig 4000 
| lei. Depunerile sînt nelimitate. Firma mai oferă 
j grîu și porumb la prețuri avantajoase.

înscrierile și cererile pentru produse agri- 
(cole se primesc pe adresa : Sorin Stoica „Adi

son" S.R.L., Of. postai 6. Căsuța poștală 645. 
î Brăila, cod 6100. (7607)

dependentă reprezentata 
prin Morar Valentin din 
Petroșani,' str. 9 Mai, nr. 
4/12, avind ca obiect de 
activitate comercializare 
mărfuri industriale, elec
tronice. textile, țigări.

(7987)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
proprietate personală 2 
camere, gaz. parter, zona 
stadion Lugoj, cu similar 
Deva. Informații Deva, tel. 
615289. ' (7958)

• SCHIMB apartament
2 camere, zona magistrală, 
cu apartament 3 camere. 
Tel. 722475, (7429)

COMEMORĂRI

• LA 27 septembrie 
se împlinesc 6 luni de 
cînd ne-ă părăsit pen
tru totdeauna, la nu
mai 24 ani, scumpul 
nostru fiu

GABRIEL PALEA 
din Hunedoara. /.„Fiul 
meu. cînd ai plecat/ 
Ochii mei nu s.au us. 
cat/ Gura n-a mai 
încetat”/. Dumnezeu 
să-1 odihnească în 
pace ! Mama. (7427)

• ASTĂZI cînd se 
împlinesc șase luni de 
la dispariția celui care 
a fost

GABRIEL PALEA 
familia Nicoriciu Le- 
nuța este-alături de 
familia îndurerată. Nu 
te vom uita niciodată !

(8004)’

• PIOS omagiu la 
împlinirea a șase luni 
de la despărțirea de 
fratele și cumnatul 
nostru

GABRIEL PALEA
(7424)

• FIICELE Carmen și 
Daniela amintesc tuturor 
celor care au cunoscut-o 
că la 27 septembrie 1992, 
se împlinește un an și ju
mătate de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna cea ca
re a fost o mamă bună

MA TEICA IRINA
Ia numai 43 ani.

Nu te vom uita nicioda
tă. Flori ■ și lacrimi pe 
mermîriful tău. (7219)

• PĂRINȚII, frații, su
rorile, cumnații, cumnatele, 
nepoții și nepoatele â- 
mintesc că la 27 septem
brie a.c., se împlinește un 
an și jumătate de cînd 
ne-a părăsit pentru tot
deauna cea care a fost fii
că, soră și mătușă

MATEICA IRINA
Dumnezeu s-o odihnească !

(7219)
DECESE

• CU adîncă durere în 
suflet familia anunță în
cetarea din viață a scum
pului lor soț și tată, co
lonel (r)
TUDORACHE POPESCU 
in vîrstă de 64 ani. înhu
marea are loc astăzi, 26 
septembrie 1992, ora 13,30, 
la Cimitirul Ortodox din 
Simeria. Nu te vom uita 
niciodată! Ana și Adrian, 

(8007)

SOCIETATEA COMERCIALĂ PĂLĂRII — j
TEXTILE — „CRISTINA" — IMPORT

EXPORT S.R.L. I
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 19, tel. 95/612457.1
Importator unic pentru România oferă spre | 

vînzare en gros și en detail pălării bărbătești * 
și pentru dame, de Ia firma cehoslovacă „Tonak". |

— Eleganță I
— Calitate
— Varietate • (5950)a
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Ipere, să puteți contacta operativ orice firmă din țară?-

ÎN SPRIJINUL AGENȚII OR ECONOMICI

Pagini Naț>onaiL“
in județul Hunedoara

De curind a ieșit de sub tipar primul catalog 
firmelor din Rolnânia, editat de Rompress — Agenția 
„Pagini Naționale”, în SUA, in condiții grafice deose
bite.

Agenții economici din județul Hunedoara, doritori 
să intre în posesia catalogului cc cuprinde majoritatea 
firmelor din țară cu obiectul de activitate, adresă, nr. 
telefon, fax, telex, sînt invitați în perioada 28 septem
brie — 15 octombrie a.c. între orele 8—15,30 la S.C. 
CEPROMIN S.A. (ICITPLCIM), camera 118, str. 22 
Decembrie, nr. 37 A Deva, (lingă hotelul „Sarmis”).

Plata se face în numerar sau cu filă CEC.
Prețul unui exemplar este de 4995 lei,
Avînd în vedere numărul limitat de exemplare,

al

I 
i 
i 
i 
i 
î 
i 
i î
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M-viiiu in vcuere numai ui iiiiinai ue exviiipiarc, ? 
șansa de a beneficia de serviciile catalogului „Pagini | 
Naționale" o au primii solicitanți.

Nu ezitați ! Doriți ca afacerile dvoastră să pros- |
- * 

J Cumpărați primul catalog al firmelor din România ! I 
| Informații : tel. 95/620820 ; 95/611560 int. 123 și J 
195/617418. |i---------------- !

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE—. 
S.A. J

Anunță persoanele care au cumpărat AC-1 
ȚIUNI LA FABRICA DE BERE „URSUS" că, j 
începind cu 22 septembrie a.c., la toate unită- ’ 
țile sale din județ începe distribuirea acestora, j 

Pentru ridicarea acțiunilor se va prezenta’ 
foaia de vărsămînt și buletinul de identitate. | 

Acțiunile neridicate pînă la data de 15 oc- - 
tombrie 1992 vor putea fi ridicate numai de la | 
sediul S.C. „URSUS* Cluj. (1098) j

----------------------------------------- 1
S.C. PROCONSERV M.B.M, — S.R.L. DEVA j

*
Vinde en gros (
• Bere Dreher la sticle dc 1/2 litru, import j

Ungaria, la preț convenabil. |
Deva, telefon — telefax 95/615053. (1114) j

I* 
I 
i 

cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 43. j 
Vinde la licitație mijloace fixe:
• un camion
• un camion cu remorcă xj
• un motostivuitor.
Licitația va avea loc la sediul societății, in ; 

septembrie 1992, ara 10
Relații suplimentare se pot obține la tele- > 

fonul 95/623260.
Solicitanții vor depune Ia casieria societății ’ 

10 la sută din prețul de strigare a mijlocului I 
fix.

j Accesul la licitație este liber, cu o taxă de | 
I intrare de 100 de lei/persoană. (1001)«
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
FARMACEUTICĂ REMEDIA SA DEVA

29
I*
I
I

FACULTATEA DE INGINERIE 
DIN HUNEDOARA

I
I*
I*1 

1992 I*
I*
I 
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Organizează în perioada 2—4 oct.
CONCURS DE ADMITERE

pentru specializările :
SIDERURGIE 20 locuri fără plată și 
curi cu plată;
TURNAREA METALELOR 20 locuri 
plată și 5 locuri cu plată;
DEFORMĂRI PLASTICE și TRATAMENTE; 
TERMICE 7 locuri fără plată și 5 locuri î 
cu plătă. y ~ J
înscrierea candidaților se va face în pe-I 

rioada 28-30 septembrie 1992, între orele 8-15. j 
Pregătirea candidaților se face gratuit la J 

matematică și fizică, pe perioada 28. IX. -1. X. 1 
1992, cite 6 ore zilnic, conform programului ! 
afișat la sediul facultății. |

Relații suplimentare se pot obține la te- j 
lefoanele ; 711919 ; 712538. (1108)|

’ / Mor r «MW / MT r t a— • » «na- t aaaa » r aaa^
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ziar editat de S.C. „CUVÎNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991 Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva 2700, str.l Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Teieloane : 611275, 612157, 611269, 625901, fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

' Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S./L DEVA. '


