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Ieri s-a deschis la Deva 
ediţia a doua a Festiva
lului concurs de umor 
„Liviu Oros", organizat 
de Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură, Centrul 
de Conservare şi Valo
rificare a Tradiţiei şi 
Creaţiei Populare, Aso

ciaţia Umoriştilor Români, 
Filiala Deva — Petroşani 
a U.A.P., Primăria mu
nicipală şl Casa de Cul
tură Deva. Cu acest pri 
lej. la Casa Cărţii din 
Deva a avut loc lansa
rea volumelor de proză 
umoristică : „Un bou pe 
calea ferată" şi „Jurna
lul de drum al unui cri
tic teatral", purtînd sem
nătura cunoscutului critic

Valentin Silvestru. Pre
zentarea celor două cărţi, 
atît de apreciate de pu
blicul cititor, a avut loc 
in prezenţa autorului şi 
a fost oficiată de dl Ioan 
Sieoe, consilier şef al 
Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură şi de dna 
Ludmila Patlanjoglu, cri
tic teatral, profesor la 
Academia de Teatru şi 
Film Bucureşti.

La ora 16, Casă de Cul
tură Deva a găzduit pri
ma parte a Festivalului 
concurs de umor „Liviu 
Oros", iar la ora 18 spec
tacolul de teatru cu pie
sa „Eseu" de Tudor Mu- 
şatescu, prezentat de Tea
trul Naţional Craiova.

Luno-tt
Azi, la ora 11, la Ga

leriile de Artă „Forma" 
Deva se desfăşoară ver

nisajul Salonului de 
caricatură ’93, iar la ora 
13, la Casa de Cultură 
Orăştie, are loc specta-

colul : de teatru pentru 
copii „Ţonţonel, Ţonţo- 
noi şi invitaţii lor", rea
lizat de un grup de stu
denţi de la Academia de 
Teatru şi Film Bucu
reşti, clasa prof. Brîn- 
duşa Zaiţa Silvestru. La 
ora 16, la Casa de Cul
tură Deva, are loc par
tea a doua a Festivalu
lui concurs de umor 
şi spectacolul Teatrului 
de Revistă şi Comedie 
Muzicală Deva cu piesa 
„Caut urgent., nevastă", 
de V. Stoenescu, şi Al. 
Darian.

Cu prilejul ediţiei a 
Il-a a Festivalului con
curs de umor „Liviu 
Oros", organizatorii au

tipărit un număr special 
al unei publicaţii umo
ristice, purtînd un hazos 
generic „S:C. Văsălie and 
Sînedru, SRL Foaie 
Verde", avînd pe prima 
pagină emblema festiva
lului — chipul în me
dalion al celui care a 
inspirat această mani
festare, neuitatul inter
pret Liviu Oros. Proza 
umoristică, caricaturile 
stîmesc cascade de rîs. 
Merită să Vă procuraţi 
acest ziar îngrijit de 
Marcel Lapteş, Mihai 
Barbu, Horia Crişan. 
Mircea Bâtcă, Radu Io- 
nescu. Felicitări organi
zatorilor I

MINEL BODEA
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Î N T R E B Ă R I
a  CÎT NE COSTA ÎNTREŢINEREA UNUI NOU- 

NÂSCUT ? Pentru ziua în care mama, împreună cu 
noul născut, părăseşte maternitatea, familia are de 
pregătit cîteva lucruri de stricta necesitatei Care 
sint acestea şi cit ne costă, am aflat cu ajutorul dnei 
Mariana Miheţ, ele Ia magazinul „Materna" din De
va. Notăm : un port-baby — 3 582 lei, o acoperitoare 
— 2 300 lei, un scutec mare — 4X9 lei, cel gros, de 
molton — 600 lei, un scutecel triunghi — 238 lei, 
cosţumaşul de melană — 2 600 lei, un pieptăraş — 
458 lei, cămăşuţa de finet cu căciuliţă — 438 iei, un 
cărucior — 23 220 lei. Deci, în total, aproapfe 34 000 
lei. Aceasta pentru prima etapă în care mîncarea o 
are asigurată prin laptele matern. Apoi ? (E.S.)

H CINE STÎRPEŞTE CÎINII VAGABONZI? S-a 
mai scris în coloanele ziarului nostru despre haitele 
de cîini vagabonzi care se plimbă nestingherite pe 
străzile Devei. Ceea ce nemulţumeşte populaţia este 
că nimeni nu face nimic spre a-i stîrpi.

Dl Loghin Crişan din Deva ne spune : „Mă aflam 
într-o zi cu soţia pe strada Grigorescu. Un lăţos din- 
tr.o haită de .cîini vagabonzi s-a aruncat la piciorul 
mea şi m-a muşcat. Vin de la spital, unde mi s-a fă
cut al 8-lea vaccin antirabic, din cele X2 pe care 
trebuie să le suport. Este o ruşine să se întlmple 
aşa ceva într-un municipiu reşedinţă de judeţ. Şi 
nu-i singurul caz, deoarece prin parc, pe străzi, pe 
la toate colţurile, mişună astfel de patrupede. De ce 
autorităţile locale nu eliberează unor persoane auto
rizaţie pentru curăţirea oraşului de nepoftiţii musa
firi ?“ (E.S.).

■  BARĂCI SAU CABANE? Dl Valentin Popes- 
cu, vizat în articolul „Caracatiţă in stil hunedo- 
rean ?", publicat în ziarul nostru nr. 835, din 26 
martie a.c., ne face precizarea eă: „obiectai cumpă
rat de mine nu este cabană ci baracă, iar aceasta 
in anul 1983 costa 10 000 lei <şi nu 42000 lei, cit a- 
preciază dl Ţurnă), iar vmzarea-cumpărarea s-a e- 
fectuat cu respectarea prevederilor legale fin mate
rie. De altfel, cetăţeanul Ţurnă Florin Dumitru a 
mai trimis spre publicare mal malte sesizări, total 
nefondate Ia adresa R.A.G.CX. Petroşani şi ziarul 
„Călăuza*1 nu-i mai acordă încrederea de la început, 
reuşind să-l cunoască deprinderile în a dezinforma 
şl a calomnia anumite persoane fizice şi juridi
ce". (N.T.)

ţ Un program de învăţămînt complex, 
| în conformitate cu cerinfeie vieţii

Înfiinţat în anul 1990, 
noul liceu teoretic din De
va, purtînd numele de 
„TRAIAN“, a apărut pe 
harta municipiului Deva 
ca o necesitate impusă de 
considerente obiective, re
zultate din structura şi 
opţiunile populaţiei reşe
dinţei noastre de judeţ.

Aşezat în partea de sud 
a oraşului, Sn centrul u- 
nor cartiere cu populaţie 
tînără, unde funcţionează 
patru şcoli generale ce cu
prind aproximativ jumă
tate din copiii oraşului, 
liceul oferă populaţiei şco
lare din zonă condiţii deo
sebite pentru pregătirea 
intelectuală, de cultură ge
nerală, în profilurile real 
şl umanist In cei 3 ani 
de funcţionare, viabilita
tea existenţei apestui li
ceu teoretic a fost dove
dită cu prisosinţă, Popu
laţia zonei* in special pă
rinţii elevilor din şcolile

generale, au apreciat con
tinuu facilităţile oferite de 
liceu, apropierea de do
miciliile elevilor, baza di- 
dactico-materială deosebi
tă şi potenţialul colectivu 
lui didactic.

LICEUL TEORETIC 
„TBAIAN** DEVA

Activitatea dinamică din 
cadrul liceului a atras a- 
tenţia multor familii din 
zonă, dornice de a asigura 
copiilor lor o pregătire ge
nerală largă, pentru a le 
permite accesul la o cali
ficare superioară în orice 
domeniu. Constatăm cO sa
tisfacţie faptul că părinţii 
apreciază în mod deosebit 
faptul că liceul nu are un 
profil unilateral, ci, dim
potrivă, deschidere spre 
orice formă de activitate 
viitoare.

Prin clasele de matema-

.4 —- De ce staţi afară, pe ploaia asta ?
—* Soţia mea a început să cinte şi n- 

vrea să ereadi vecinii că o bat...

ticâ-fizică (informatică) şi 
chimie-biologie, elevilor li 
se oferă o pregătire apro
fundată pentru obiectele 
ce au tangenţă cu profilu
rile tehnice, economice, 
medicale, sanitare, ecolo
gice. Accentul care se pu
ne Sn aceste clase pe în
văţarea limbilor străine şi 
mai ales a informaticii, 
măreşte şansa elevilor de 
a începe, imediat după ab
solvire, o activitate econo- 
mico-socială sau să-şi con
tinue calificarea.

Prin clasele de filologie, 
limbi străine cu predare 
intensivă sau bilingvă, is
torie, ştiinţe socio-umane, 
se asigură o excelentă pre
gătire cu accent asupra o- 
biectelor care au tangen
ţă cu sectorul economic, 
contabil-firianciar, comer
cial, de presă şi mai ales 
cu cel de servicii din do
meniul turismului şi al re
laţiilor internaţionale. în 
cabinetul de stenodactilo
grafie; dotat cu maşini de 
scris electrice moderne, e- 
levii învaţă dâctilografia 
şi stenografia. Colectivul 
de cadre didactice se mîn- 
dreşte cu faptul că una 
dintre elevele liceului a 
obţinut o bursă de studii

Prof. ROBERT S1NGER, 
director

(Continuare tn pag. a 3-a)
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O  TURNEU. Corala „Orfeu" a 
Liceului de Muzică şi Artă De
va face un turneu prin locali
tăţi din Ungaria. Corala devea- 
nă susţine concerte pentru ro
mânii din ţara vecină, acum cînd 
ne desparte puţin timp de Sfin
tele Paşti. (V.R.)

G^JĂNi MULŢI, CU SĂNĂ
TATE l După peste 30 de ani de 
muncă, dna Mariana Toma, de 

- la Direcţia Judeţeană de Dru
muri ţi Poduri Deva ţi-a tnchts 

: curtea de muncă. Bunei ţi har
nicei lor colege... colegii de ser-

viciu U urează arii mulţi cu să
nătate. Din toată inima! (L.P.)

© NEVOIA DE COLABORA
RE. Zece oameni din satul Bă- 
da, printre care ţi dL Ştefan 
Mircea, au venit la Prefectură ţi 
la ziarul „CuvîntiU liber” să re
clama o situaţie, şl iată care: 
oamenii din sat, mu o mare par
te din ei, ti vor de cioban pe 
Vostie Paca. Consiliul local însă 
ti preferă pe loan Condor. De 
ce? Nu se ştie precis, există doar 
bănuieli. Dior de la consiliul lo
cal, negociaţi problema cu oa
menii, căci e mai btne aşa!

■ (Tr. B.)
© LA SPIRŞIT DE SĂPTĂ- 

MINĂ. In timpul liber, de la 
sfirşit de săptămînă, este nevoie 
să ne destindem. O putem face

şi tn compania celei de-a şaptea 
arte. în aceste zile (3—4 apri
lie), la Cinematograful „Patria'' 
Deva, cinefila pot viziona pro
ducţia cinematografică indiană 
JDeslinvl Ud Ganga*. Vizionare 
plăcută! (V.R.)

O MEDICAMENTE ŞI PRE
ŢURI. Indiferent de profilul far
maciilor, de stat ori privatizate, 
preţurile medicamentelor sînt a- 
celkaşi, fiind unice pe ţară. La 
unele doctorii, însă, ele urcă ver
tiginos. O cutie de „Ketazon“ 
costă în prezent 10500 lei, iar 
una de „Voltaren" 9430 lei. Cînd 
n-ai încotro... (E.S.)

o  MULŢUMIRI. Dl. locote
nent Nicolae Igaş are o contri
buţie importantă in înfăptuirea 
Legii fondului funciar în comuna

Lăpugiu de Jos. Domnia sa e- 
fectueaeă măsurători foarte exac
te, tn aceste zile in satul Lăsau, 
mulţitmmdu-i pe cei ce au drep
tul să primească pămînt în pro
prietate. (Tr. B.)

o  SĂTENII PENTRU EI. tn 
ianuarie, societatea comercială 
organizatoare de transport în 
comun la Vărmaga şi-a retras 
autobuzele de pe acest traseu da
torită stării drumului. Ajutaţi 
de Primăria din Certe), de 
IFET Orăştie şl secţia din Pău- 
Itş a regiei, Direcţia Judeţeană 
de Drumuri şi Poduri, cetăţe
nii satului au împrăştiat balast 
şi piatră concasată pe tot tra
seul, au reparat rigole şt podeţe, 
astfel că drumul e din nou tn 
bună stare de circulaţie. (IC.)

•  IN PERIOADA 1-22 a- 
prilie a.c., va avea loc fit 
Republica Coreea cea de-a 
21-a ediţie a Festivalului 
Filmului din Asia şi Pa
cific, la care România 
participă cu filmul „Un
deva în Est*'. Festivalul 
Filmului se va desfăşura 
in capitală şi în alte trei 
mari oraşe coreene, fapt 
care permite o largă popu
larizare a ţărilor partici
pante .(Coreea, China, In
dia, România, Italia, Spa
nia, Germania şi Suedia).

•  LA BANGKOK s-a 
desfăşurat Festivalul româ
nesc de turism şi folclor. 
Organizat cu sprijinul 
companiei Artexim şi spon
sorizat de Tarom Remy 
Martin şi hotelul „Hilton", 
festivalul este al patru
lea în seria manifestări
lor de acest gen organi
zate de ambasada Româ
niei în ultimii ani. Festi
vitatea de deschidere a 
Festivalului a cuprins o 
recepţie la care au parti
cipat 200 de persoane, 0 
expoziţie de artizanat şi 
un punct documentar de
spre România, incluzînd 
Sărbătoarea Mărţişorului.

•  MOSCOVA. Uniunea 
Ziariştilor din Moscova a 
protestat faţă de hotărîrea 
recentului Congres al 
Deputaţilor Poporului cu 
privire la activitatea radio- 
televiziunii de stat şi a 
presei, considerînd că este 
vorba de o revenire la 
cenzură,' de o încălcare 
grosolană a legii, ce nu-şi 
găseşte un corespondent în 
alte ţări ale lumii. Uniu
nea Ziarişti loţ din Mosco
va intenţionează să sesi
zeze Curtea Constituţio
nală în legătură cu deci
ziile Congresului, relatează 
Itar-Tass.

•  GABORONE. Bosţwana» 
una dintre cele mai sărace 
ţări ale Africii, este, în 
acelaşi timp... bogată. Re
cent a fost extras un dia
mant de 446 Karate dintr-o 
mină a acestei ţări. Re
cordul pe continentul u- 
frican îl deţine Insă Afri>* 
ca de Sud. tn *anul 1905, 
în apropiere de Pretoria, 
a fost descoperit un dia
mant de 3 105 Karate.
. •  CIIIŞINAU. Agenţiei 
Moldova Preş i s-a remî» 
spre difuzare o declaraţie 
a Serviciului de presă al 
preşedintelui Republicii 
Moldova, în legătură cU 
poezia Leonidei Lari „Vîn- 
zare de ţară", publicată in 
numărul 12 al revistei 
„Glasul Naţiunii". Se a- 
prcciază că Leonida Lari 
discreditează neargumen
tat politica promovată de 
conducerea de vlrf a re
publicii faţă de conflictul 
armat din Transnistrfa, ca- 
lificînd-o drept „vinza- 
re de ţară*.

•  CERNĂUŢI. Privati
zarea pămintului face pri
mii paşi In Nordul Buco
vinei. Comisiile numite 
pentru punerea tn practi
că a acestei ample acţiuni 
alcătuiesc listele cu cei 
cărora le vor' fi reparti
zate terenurile deţinute in 
prezent de colhozuri, după 
care listele respective sînt 
supuse aprobării comitete
lor 'executive ale soviete
lor locale de deputaţi

o  PNOM PENH. După 
cum informează agenţia 
France Presse, un coman
do a deschis focul in 
noaptea de miercuri spre 
joi într-o sală unde se 
prezentau înregistrări. vi
deo, într-uu sat din pro
vincia Kompong Thom, 
Cambodgia. 27 de specta
tori au fost ucişi de gtoan- 
ţe.
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C A L E I D O S C O P
REFLECŢIA ZILEI

O „Un spirit plat rămîne plat şi dacă-1 
trimiţi în paradis şi-I pui să stea de vorbă cu 
bunul Dumnezeu. Tot platitudini îţi spune şi 
după excursia în rai“. JASPERS

ViW^VWWUVWWWAVVVUVWVVWVWWVyVVVVWWVJW

NESTEMATE ALE GtNDIRII UMANE
O „Mulţumeşte şi zilei care nu ţi-a dat nimic".

Constantin Noica
O „Cel care achită pe vinovat şi osîndeşte pe 

cel drept este murdar şi odios înaintea lui Dum
nezeu". Antiphon

© „Cu prostia înşişi zeii se luptă în zadar".
Schiller

O „Omul nu-i decît o trestie, dar o trestie gân
ditoare". Pascal

O „Dacă se înlătură iubirea şi bunătatea, toată 
bucuria vieţii dispare".' Cicero

Selecţie de ILIE LEAHU 
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I f f f f
•  — Fiule, ar'trebui să 

te gîndeşti şi tu la în
surat ! ,

— Tocmai asta fac. Da
că nu mă gîndeăm, eram 
însurat de mult...

•  — L-aţi văzut pe a- 
ciizat bătîndu-şi soacra ?

— Desigur.
— De ce n-aţi sărit în 

ajutor ?
— Am vrut, dar cînd 

am Văzut că o poate bate 
singur, nu m.am ameste
cat.

•  — Petrică, mi-ai as
cuns costumul de baie, 
ca să nu mă mai scald ?

— Eu ? Nu!

— Nu minţi ! Deschide 
pumnul !

•  — De cînd ţi-ai ras 
mustaţa, eşti de nerecu
noscut.

— Ai dreptate, nici eu 
nu mă mai recunosc de
cît după voce.

•  — Ţi-aş spune un 
secret, dar...

— Cum, n-ai încrede- 
xe în mine ? !

— In tine da, dar n-am 
încredere în cei cărora 
le vei spune...

•  — Dimineaţa, deş
teptătorul are asupra mea 
efect de împuşcătură !

— înseamnă că sari 
imediat din pat ? i

— Din contră, mă în
tind ca un mort.

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

EFECTELE PRODUSELOR APICOLE 
IN COSMETICA

Mierea, polenul, păstu- 
ra, lăptişorul de matcă şi 
propolisul, singure sau în 
combinaţie cu alte pro
duse naturale sau prepa
rate chimice, dau rezulta
te semnificative în cos
metică : prevenirea şi 
combaterea ridurilor, 
menţinerea tonicităţii pie
lii, ■ reglarea secreţiei se
bacee şi a echilibrului 
hidric, ameliorarea şi 
vindecarea acneei, întâr
zierea îmbătrînirii ş.a.

Mierea, datorită com
plexităţii sale chimice, 
cu un conţinut bogat în 
hidranţi de carbon, să
ruri minerale şi vitami
ne, precum şi a efectu
lui ei emolient, consti
tuie un element de bază 
în tratamentele care au 
ca principal rol terapeu
tic prevenirea şi întâr
zierea unor fenomene. 
Ea este folosită pe scară 
largă în industria loţiu. 
nilor, cremelor, a măşti
lor şi a substanţelor de 
îngrijire a pielii şi pă-' 
rului.

Polenul sau păstura îl 
găsim încorporat în cre

me, măşti sau loţiuni a- 
vînd rol de hrănire şî 
de acţionare a circulaţiei 
sanguine.

Pentru tenurile deshi
dratate, cu tendinţa pre
matură la ridare, se reco
mandă următoarea mas
că : 1 linguriţă de polen 
sau păstură +  1/2 lingu
riţă de apă minerală +  
1 linguriţă de miere.

Lăptişorul de matcă, 
datorită numărului mare 
de elemente vitale pe ca
re le conţine (aminoacizi, 
vitamine, săruri minera
le, hormoni ş.a.!, stimu
lează orice ţesut îmbună- 
tăţindu-i nutriţia celu
lară, revitalizează tenu
rile atinse de îmbătrîni. 
re, deshidratate, ridate 
sau seboreice. Acest pre
ţios produs apicol folosit 
în creme de întreţinere 
(Apidermin, Floramin), 
proaspăt sau -liofilizat 
aplicat pe o faţă pregă
tită în acest scop duce 
la revitalizarea şi întine. 
rirea tenului.

Ing. TRAIAN IACOB, 
Orăştie
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POMANA
| Pomana este danii pe j
* care il facem dezinte- \ 
1 resat, pentru care nu I 
J vrem nici o răsplată. J 
|  Din bătrîni a rămas o- i 
I biceiul ca în postul ma- I 
I re al Paştelui să facem | 
|  o faptă bună, o poma- I
* nă in amintirea morţi- ' 
1 lor sau pentru iertarea I 
s păcatelor. Cerşetori se * 
I află la fiecare colţ de I 
J stradă şi câţi nu întoar- *
( cern capul cînd ajungem | 

în dreptul lor, sau cîţi < 
I nu dăm un ban doar > 
I pentru a f i . văzuţi de I 
J alţii: *
I Dar cel mai trist este | 
« că şi atunci clnd facem » 
I o pomană ne izbim de | 
J teama şi suspiciunea ! 
■ oamenilor. Dacă dai de j 
I pomană unor cunoscuţi, ' 

aceştia vor încerca să î 
se revanşeze; dar poma- I 

J M nu este un împru- J 
I mut. Iar dacă încerci | 
» să dai pomană unui ne- » 
I cuţioscut te vel lovi de I 
* teamă şi suspiciune pen- ,
I tru că străinul se va în- t 

treba din ce sectă faci J 
1 parte şi ce scopuri ur- * 
* măreşti. î
|  Oara am uitat să fim l 
J buni şt încrezători, oare J
I am uitat să ne iubim { 

semenul, simplu şi fru- -

r* mos, fără teamă, fără | 
bănuială... î

o INA DELEANU |I_ _ _ J

Primăvară
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S C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, str. C-tin Bursan nr. 8

Organizează licitaţie publică In data de 15 
aprilie 1993, ora 11, la sala C.F.U. din cadrul u- 
nitâţii, pentru o serie de mijloace fixe aprobate 
la casare pe anul 1992.

Mijloacele fixe care se scot la vînzare prin 
licitaţie sînt:

•  Tractoare
•  Mijloace auto
•  Maşini unelte
•  Dulapuri, birouri, mese
•  Dispozitiv de ridicat
•  Generatoare acetilenă
•  Containere fibră sticlă 2 m3
•  Locomotive L.D.H.
Participanţii la licitaţie vor depune la ca

sieria unităţii o garanţie de 10 % din valoarea 
de începere a licitaţiei.

Garanţia de 10 % depusă Ia casierie rămîne 
ţ la S.C: „Siderurgica", în cazul solicitantului că- 
i ruia i s-a adjudecat mijlocul fix şi acesta nu în 
î cheie contractul de vînzare-cumpărare în ter- 
/ men de maximum 5 zile.
> Relaţii suplimentare la telefon 716121, 
i 716131 — interior 2526 — Serviciul Mecanic — 
\ Biroul Plan.

ORIZONTAL : 1) Scriitor român (Tudor 
T., 1899—1969), autorul romanului „Primă
vara apele vin mari“; 2) Din creaţia aces
tui scriitor (George 1875—1928) amintim 
poezia „Ajun de primăvară" — Piedică 
ireversibilă în calea afirmării; 3) Mur
mur de şoapte-n miez de noapte! — 
Imbiex-e laconică fără reverenţe — Auxi
liar tradiţional şi la arăturile de primă
vară; 4) Stihuitoare contemporană (Ma
riana R,), autoarea poeziei „Primăvara" 
— Peţitoare zveltă între clin şi mînecă; 
5) Cerber de temut în decorul deltei — 
Apusul candorilor de nea pe cărările pri
măverii; 6) „In pragul primăverii" este 
titlul unui volum de povestiri al acestui 
scriitor (Aurel); 7) Formulă condensată 
pentru agoniseli individuale — Neoclasio 
interpretat în manieră retro ! — Locali
tate în insulele japoneze Kyushu; 8) Mu
gure înflorit în primăvara vieţii — Ipos- 
taziant făuritor al belşugului urmaşilor;
9) Cadru propice unor paşnice urzeli — 
Prozator irlandez (Forrest, 1875—1947), 
autorul romanului „Piraţii primăverii" — 
Articole de lege aplicate la o neînţelegere!;
10) Regretat poet (Virgil), semnatarul ver
surilor intitulate „Primăvara", “ ■

VERTICAL : 1) Liric contemporan (Ra
du), autorul poeziei „Joc de primăvară" 
— „Flori de cîmp" se intitulează o poves
tire a acestui scriitor (Nicolae); 2) Din 
creaţia acestui poet (Theodor) menţionăm 
versurile cu titlul „Patrie în mai" — Sem
natarul poeziei „Armonii de primăvară" 
(Aurel); 3) Primăveri festive marcate suc
cesiv (sg.) — Cunoscut compozitor român 
contemporan, autorul operetei „Povestea 
anotimpurilor" din care am selectat „Val
sul primăverii"; 4) îi aparţine poezia „Mar
tie feeric" (Lucia Olaru) — Crimpeie de 
fertilitate, trezite primăvara la viaţă; 5) 
Culegător al minunatelor flori de colţ — 
Din creaţia acestxxi liric român (Ion) am 
ales poemul „Primăvara"; 6) Apel energic 
pentru rechemarea tăcerii — Cunoscut 
poet contemporan care ne-a prezentat un 
„Motiv de primăvară" — Petale de peru
zea Pe cîmpul verde al primăverii; 7) Or
din laconic pentru supuşii ogrăzii — Stil 
exprimat pe jumătate... personal! — Ca
dou substanţial oferit cu puţină adora
ţie !; 8) Compozitor şi pianist rus (1852— 
1915, Serghei), autorul lucrării vocal-sim- 
fonice „Cununa primăverii"; 9) Pe ver
surile acestui poet (Nicolae) intitulate 
„Scump ghiocel de primăvară", Jolt Ke- 
restely a compus melodia cu acelaşi nu
me — Mare scriitor francez (1802—1885) 
care ne-a lăsat poezia „Ce-am văzut într.o 
zi de primăvară"; 10) „Dimineaţă de mai" 
este titlul unei nuvele ce poartă semnă
tura acestui scriitor (Remus) — Prozator 
român (Sorin, 1935—1985), autorul schiţei 
„într-o z\ de primăvară".
DICŢIONAR: EHI.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI„BUTADE" 
APÂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SIMBĂTA, 20 MARTIE A .e.

1) LOIALITATE; 2) EGALA — UZAT; 3) 
ŢAŢE — ŞTIRE; 4) ORA — OŢEL AR; 5) 
P — CAVAL — CN; 6) IA — PĂTAT — 
I; 7) SEPALE — RIT; 8) ERATA — LA
VA; 9) ŢALI — GAPAT ; 10) ETICHE
TARE. : -.-------------------------

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA
O r g a  n i z e a  z  ă

In data de 22 aprilie 1993, ora 10, la sediul 
Prefecturii 

C O N C U R S
în vederea ocupării următoarelor posturi:
•  4 posturi de consilier juridic ;

Condiţii: — studii superioare juridice sau admi
nistrative ;

— minim 5 ani vechime în specialitate;
•  1 post contabil;

Condiţii: — studii medii de specialitate ;
— minim 5 ani vechime în specialitate;

•  1 post portar ;
Condiţii: — studii medii sau generale ;

— stagiul militar satisfăcut;
— fără antecedente penale ;

Dosarele vor fi depuse la compartimentul
personal pînă la data de 16 aprilie 1993 şi vor 
conţine : cerere, copie act studii, declaraţie scri
să că nu a fost condamnat penal, adeverinţă me
dicală, recomandare de la ultimul loc de muncă, 
curricuhxm vitae detaliat.

Bibliografia se obţine de la compartimentul 
personal.
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SC ACOMIN SA CLUJ 
, Filiala Deva

Angajează următorul personal (categoria 
IV—VI):

•  zidari -V..4*
•  dulgheri
•  fierar-betonişti '

pentru lucrările de construcţii contractate în 
ţară (Deva, Brad, Zlaşti, Blaj, Petroşani) şi în 
străinătate (Frankfurt — Germania).

Informaţii suplimentare la telefoanele î 
615294; 615770; fax 618151 Deva, strada 
Ulpia, nr. 15 şi telefoanele ; 544512; 543935; lax 
545571 Petroşani, str. Avram Ianctl, nr. 12

(4164)

l
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în S.U.A., în urma unui 
concurs pe plan naţional.

6a o noutate, începînd 
din anul şcolar 1993—1994, 
în cadrul liceului va func
ţiona INVAŢĂMÎNTUB 
SERAB ECONOMIC, cu 
profilurile: comerţ ali
mentaţie publică şi turism, 
la care îşi vor putea con
tinua sau completa studii
le atît tinerii cît şl adulţii.

In fiecare an, în preaj-

Un program de invăţâmint complex, 
in conformitate cu cerinţele vieţii
mă examenului de admi
tere, liceul organizează 
consultaţii la matematică 
şi limba română în spri. 
jjinul elevilor de clasă a 
Viu-a.

Baza socială deosebită —

S.C. CONS — TOMMY

Cu sediul în Hunedoara 
Telefoane : 714001, 715842

ŢII

mp;

mp;

■  EXECUTA ORICE FEL DE CONSTRUC-

•  şarpante din lemn cu ţiglă 7 360 tei/

•  şarpante din profile eu tablă 7 535 lei/

şarpante cu tablă zincată de 0,5 mm pe 
astercală de scîndură 12 500 lei/mp;

•  izolaţii blocuri 7 065 lei/mp;
•  alte construcţii — vopsitorii industriale. 

Societatea nu aplică regie de şantier. Preţuri
convenabile

B VINDEM: T'u;,
•  mori tip China — 2 buc;
9  trior — 1 buc.;
9 decorticator — 1 buc.

SUCURSALA MINIERA NEMETALIFERE 
D E V A

ocupareaOrganizează CONCURS pentru 
postului de

j 9 Revizor contabil 
) în data de 9. 04. 1993. V
| Condiţii —- studii economice superidare ţ
| Informaţii la sediul Sucursalei Miniere Ne- ţ
j metalifere Deva, Piaţa Unirii nr. 9. ţ

internatul şi cantina — o- 
feră condiţii excepţionale 
şi pentru şcolarizarea ele
vilor din alte localităţi. 
Secţia cu limba de preda
re maghiară, profilată pe 
clase de matematică-fizi-

că .funcţionează în ace
leaşi condiţii şi cu aceeaşi 
bază didacţico-materială ca 
şi celelalte clase.

Ne exprimăm convinge
rea că eforturile colecti
vului de a pune şi mai 
bine în valoare capacită
ţile acestui nou liceu teo
retic, în favoarea popu
laţiei şcolare şi adulte a o- 
raşului, vor fi sprijinite 
şi în continuare de Inspec
toratul şcolar al judeţului 
şi de autorităţile locale.
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„ROMSILVA“ RA j
FILIALA SILVICĂ DEVA |

Str. Andrei Şaguna, nr. 1, telefon 616020. ■ 
Organizează licitaţie publică pentru vînza-l 

rea următoarelor bunuri materiale de folosinţăj 
apicolă: ". ■

9 la centrul de fructe pădure Orăştie — |  
pavilion apicol pentru 80 stupi (fără lăzi); | 

9 la Ocolul silvic Haţeg — pavilion apicol" 
pentru 78 stupi (cu lăzi); |

9 la sediul filialei — bidoane de aluminiu,! 
capacitate 25 litri. |

Licitaţia va avea loc în fiecare zi de luni, |  
ora 10 — la Haţeg, marţi, ora 10 — Ia Orăştie,! 
miercuri, ora 10 — la Deva, începînd cu datai 
de 5. 04. 1993, pînă Ia închiderea listei. I

Relaţii Ia sediul filialei, sau telefon 616020. ■
(212)1
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S.C. SIGMA — MOLOŢ S.C.S.
Deva, str. A. Iancu, bl. HI, parter. Telefon 

614888
Organizează în Deva, începînd cu 19. 04. 

1993, cursuri de formare analişti — programa
tori asistent!, pe microcalculatoare compatibile 
IBM—PC.

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu 
300 ore pe calculator. înscrieri şi informaţii su
plimentare, Ia sediul firmei — locuri limitate.

Absolvenţilor Ii se asigură diplomă-certificat 
eliberată de Ministerul învăţămîntului şi de 
Comisia Naţională de Pregătire în Informatică.

(4167)

•  VÎND valută. Deva, 
tel. 627479, orele 20—22.

(4507)
•  VÎND casă (curte -f

grădină), sat Bretea Mu- 
reşană. Informaţii la tel. 
618787 sau Bretea Mure- 
şană, nr. 101, familia Ar
delean. (4559)

•?***■***» + * >•♦**.*.-*****>'*•***:*-*.
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•  SG USB Trading 
SRB Deva, str. , Emi- 
nescit, bl. 48 B, tel. 
611317, vinde en gros 
ţigări Assos, BM, BT, 
Royale, Kent, Parisien- 
ne, Gauloises, Kim, Ga
mei, Pali Mâll, Golden 
American, Gold Goast, 
King Expres etc. cu 
adaos comercial între 
zero şi 5 la sută. (4557)

• ; * + # * ■ *  • +  * » A-#*'*****.***-*-*****,

•  VÎND urgent autobuz 
Xkarus, stare excepţională 
şi autocar RDT (necesită 

reparaţii motor). Tel. 627604.
- . (4556)

•  VlND apartament 4
camere, zona Dorobanţilor. 
Informaţii tel. 628897, între 
orele 18—20. (4548)

•  VÎND casă tip vilă, cu
.grădină, în Veţel. Informa
ţii vineri, sîmbătă şi du
minică. Familia Belei, nr. 
165. (4538)
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•  VlND apartament 3 
camere, confort 1. GojdU, 
bl. B 6, sc. 1, ap. 1, vaâ! 
comercial. Telefon 623485.;

•  VlND apartament 2 
camere. Deva, cartier Da
cia Deva, tel. 613525. (4513)

. •  Vînd apartament 2
camere, str. Dacilor, na* 
3, bl. 9, sc. I, et. 4, ap. 15, 
Brad. (4489)

•  VÎND Moskvici 412* 
stare perfectă, Gothatea 
124, tel. 109. Gurasada. 4510)

•  VÎND agregat cameră
frigorifică. Deva, telefon 
622674. (4530)

•  FIRMA Naghi & 
Zsok Contapex SRB 
Deva angajează de ur

genţă un lăcătuş meca
nic întreţinere maşini 
de cusut. Relaţii la se
diul firmei din str. M. 
Viteazu, nr. 112 sau 
tel. 1316190, între orele 
8—12. (4576)

• INCOTA Atlas Reisen 
efectuează transport de pa
sageri şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Nurnberg 
— Heilbronn — Stuttgart, 
în zilele de 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28 aprilie şi pe ruta Si; 
biu — Deva — Nurnberg — 
Wurtzburg — Frankfurt —> 
Siegen — Dortmund, în zi
lele de 7, 14, 21, 28 aprilie. 
Relaţii şi înscrieri Deva, 
618882, orele 16—21. (4474)

I

DIN PAÎITEA DIRECŢIEI GENERALE A 
FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI 
FINANCIAR DE ŞTAT HUNEDOARA

începînd cu data de 5 aprilie se vor orga
niza săptămînal cursuri şi consultări pe linia 
Introducerii taxei pe valoarea adăugată Ia uni
tăţile fiscale orăşeneşti şi municipale, în sta
ţiunile Geoagiu-Băi, Vaţa-Băi şi la Percepţia 
Rurală Ilia.

Doritorii se vor adresa unităţilor fiscale res
pective, cursurile fiind gratuite. 1
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LUNI, 5 APRILIE 1993 
PROGRAMUL I

14.00 Actualităţi * Meteo ; 14,15 Ora 
de muzică; 15,00 Preuniversitaria; 15,30 
Teleşcoală; 16,00 Magazin agricol; 16,30 
Portativul preferinţelor muzicale ; 17,00 
Actualităţi ; 17,05 Magazin în limba ma
ghiară; 18,35 Tezaur folcloric; 19,00 Do
cumentar TV * ABC — -privatizarea ;
19,30 Desene animate: Nils Holgersson;
20.00 Actualităţi ; 20,35 Sport; 20,40 Tea
tru lirii: „Trubadurul" de Giuseppe 
Verdi (1975); 23,10 Azi în prim plan;
23,55 Actualităţi; 0,10 Repriza a treia ; 
0,55 închiderea programului.
. , PROGRAMUL II

16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene
animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 Veniţi 
cu noi pe programul doi! Ruşinea de a 
fi român (II); 20,00 Actualităţi; 20,35
Tradiţii; 21,00 TVM « Mesager; 21,30 
Lumea sportului; 22,00 TV5 Europe; 
22,35-Magazin auto-moto ; 23,00 închide
rea’ programului.

MARTI, 6 APRILIE 1993 
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj ; 12,00 Teatru TV: 
„într-o dimineaţă" de Mihai Ispirescu;
14.00 Actualităţi * Meteo; 14,10 Ora de
muzică; 15,00 Preuniversitaria; 15,30
Teleşcoală ; 16,00 Convieţuiri-magazin ;
17.00 Actualităţi; 17,05 Medicina pentru
toţi; 17,35 Salut, prieteni! (I); 18,35 De 
la lume adunate...; 19,00 Documentar
TV ; 19,30 Desene animate ; 20,00 Actua
lităţi ; 20,35 Rostiri, rosturi ; 20,40 Sport;
20,45 Film serial. Povestiri din Holly
wood ; „Platoq închis"; 21,50 Memoria
lul durerii; 23,15 Azi în prim plan; 24,00 
Actualităţi; 0,15 Salut, prieteni ! (II);
t,00 închiderea programului.

PROGRAMUL II ■ / V
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene

animate ; 17,00 -Actualităţi ; 17,05 Stu
dioul de literatură ; 18,05 Film serial:
„Hoţomanii" (SUA, 1964); 19,05 Sport- 
studio ; 20,00 Actualităţi ; 20,35 Tribuna 
non-confiormiştilor; 21,00 TVM * Mesa
ger ; 21,30 De-ale pieţei în economia Ca
pitalei ; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Diver
tisment internaţional ; 23,00 închiderea
programului.

MIERCURI, 7 APRILIE 1993
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR 
laşi; 11,00 TVR Cluj ; 12,00 Film serial: 
„Maguy" (Franţa, 1990); 12,55 La Sept;
13,35 Desene animate ; 14,00 Actualităţi
* Meteo ; 14,15 Ora de muzică; 15,00
Preuniversitaria; 15,50 Tragerea Prono- 
expres ; 16,00 Televiziunea vă ascultă ! ;
16,30 Panoramic muzical; 17,00 Actua
lităţi ; 17,05 Sport-club; 17,50 Mesaje
prin milenii; 18,20 Arhive folclorice ;
18,45 Azi în prim plan ; 19,30 Desene a- 
nimate ; 20,00 Actualităţi; - 20,35 Sport;
20.40 Telecinemateca: „Căpitanul Blood" 
(SUA, 1935); 23,00 Actualităţi; 23,10 Sim- ' 
pozion. Revistă de literatură şi arte; 
23,55 Fotbal: Olympique Marseille — 
Glasgow Rangers; 1,45 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II
16,00 TVE Internacional; 16,30 Desene 

animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 Teatru 
TV: „Transmitem în direct" de Tudor 
Popescu ; 18,30 Emisiune în limba ma
ghiară ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Maeştrii 
români ai muzicii de cameră; 21,00
TVM * Mesager ; 21,20 Fotbal: Olynr
piquc Marseille — Glasgow Rangers; 23,10 
închiderea programului.

JOI, 8 APRILIE 1993
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Film artis
tic : ..O afacere încurcată" (Franţa);
13.40 Desene animate; 14,00 Actualităţi
• Meieo; 14,15 Ora de muzică; 15,00
Preuniversitaria * Bacalaureat ’93. Ma
tematică ; 15,30 Teleşcoală; 16,00 Fotbal: 
Electroputere — Rapid; 17,50 Magazin 
în limba germană ; 18,50 Oaspeţi ai Fes
tivalului internaţional „Cerbul de Aur"

. —* Braşov, România, 1992 ; 19,00 Specta
colul lumii; 19,30 Desene animate ; 20,00 
Actualităţi; 20,35 Rostiri, rosturi; 20,40

Sport ; 20,45 Film serial : „Dallas" ; 21,45 
Reflecţii rutiere; 22,00 „Roma Trajanea 
— La romanita Orientale" ; 52,25 Azi în 
prim plan; 23,10 Actualităţi; 23,25 Con
fluenţe ; 0,15 închiderea programului.

PROGRAMUL II
16,00 TVE Internacional; 16,30 Desene 

animate ; 17,00 Actualităţi ; 17,05 Ecran;
17.35 Bijuterii muzicale; 17,55 Convie
ţuiri-magazin ; 18,55 Diamond Awards
Festival, 1989 (VI) ; 19,30 Stadion; 20,00 
Actualităţi; 20,35 Tradiţii ; 21,00 TVM 
* Mesager; 21,30 O viaţă pentru o idee: 
Octavian Goga (II) ; 22,35 Spectacol de 
balet în serial; 23,00 închiderea progra
mului.

VINERI, 9 APRILIE 1993
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Film serial: 
„Din voia Domnului" ; 13,00 Descoperi
rea Planetei; 13,30 Desene animate; 14,00 
Actualităţi * Mfeteo ; 11,15 Ora de muzi
că; 15,00 Preuniversitaria; 15,25 Tele- 
şcoală ; 15,50 Tragerea Loto ; 16,00 în
obiectiv; 16,30 Arte vizuale ; 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Gong! 17,35 Pro Patria;
18,00 Spectacol de gală prilejuit de îm
plinirea a 75 de ani de la .Unirea Basa
rabiei cu România ; 20,00 Actualităţi ;
20.35 Sport; 20,40 Film serial: „Destinul
familiei Hovvard" ; 21,45 Muzica la cas
tel ; 22,15 Azi în prim plan ; 23,00 Ac
tualităţi ; 23,15 Magazin cinematogra
fic ; 0,15 Jazz-fan. Selecţie din galele 
„Gamei Jazz Alive Summit" ; 1,00 în
chiderea programului.

PROGRAM UI, II '
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene 

animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 Sport- 
magazin; 18,00 Emisiune în limba ger
mană ; 19,00 Concertul Orchestrei Naţio
nale Radio ; 21,00 TVM * Mesager ; 21,30 
Viaţa spirituală ; 22,00 TV5 Europe; 23,00 
închiderea programului.

( ^  SÎMBATA, 10 APRILIE 1993

r ■ ; PROGRAMUL I
9,00 Bună dimineaţa..., de la Cluj-Na 

poca !; 10,00 Actualităţi; 10,10 Ala -
Bala - Portocala ! ; 11,00 Film serial pen
tru copii: Aventurile lui Black Bcauty;
11,30 Avanpremiera TV ; 11,40' Handbal

feminin : Rapid — S.K. Leipzig ; 12,20
Alfa şi Omega; 13,00 Ora de muzică;
14.00 Tranzit TV * Ora 25. Din sumar f 
* Ştiri * Desene animate (ora 14,05): Dtfn 
Coyote şi • Sancho Panda * Film serial 
(ora 18,15): „Povestiri cu final neaştep
tat" ♦  Teleenciclopedia (ora 19,15) » A<* 
tualităţi (ora 20,00) * Editorialul săptă- 
mînii de Paul Everac (ora 20,35) * Po
litica în top * Film artistic (ora 21,00)1 
„Caracatiţa" * Film serial (ora 23,00) f 
„Midnight Calller" * Film serial : „ElliS 
Island". Ultimul episod ; 2,00 Închiderea 
programului.

PROGRAMUL li

1G,00 TVE Internacional; 16,30 Desene 
animate; 16,55 Actualităţi; 17,00 Film 
artistic: ,,A1 7-lea jurat" (Franţa, 1962))
18,45 Călătorie muzicală; 20,00 Actuali
tăţi ; 20,35 Jazz-magazin ; 21,00 TVM 9 
Mesager; 21,30 Studioul muzicii contem
porane ; 22,00 TV5 Europe ; 22,35 Varie
tăţi internaţionale.; 23,00 închiderea pro
gramului.

DUMINICA, 11 APRILIE 1993 /
' • . ■ ' : .. • . .. . .. •• •’ţ .

• 'V PROGRAMUL!
9.00 Bună dimineaţa ! ; 10,00 Actuali

tăţi ; 10,10 Arlechino; 11,00 Film serial 
pentru copii: „Aventurile lui BlacR 
Beauty" ; 11,25 Avanpremiera TV; 1U0 
Viaţa satului; 13,00 Lumină din lumină)
14.00 Actualităţi * Meteo ; 14,10 Poşta
TV ; 14,20 Video-magazin ; 17,30 Patru», 
O tele-fantezie; 18,30 Film serial: „Dal
las". Episodul 222, Jn care reapare Bobby 
Ewing ! ; 19,25 Handbal feminin : Lutze- 
linden — Chimistul Rm. Vîlcea ; 20,00
Actualităţi : 20,35 Film artistic : „Ani
versarea" (Anglia, 1968); 22,15 Convor
biri de duminică ; 22,45, Actualităţi ; 23,00 
Toate-s vechi şi nouă toate ; 24,00 Noc
turna de duminică; 1,00 închiderea pro
gramului,

PROGRAMUL II .

16.00 TVE internacional; 16,30 Desene 
animate ; 17,00 Actualităţi; 17,05 Serata 
muzicală TV ; 19,30 Oraşe şi civilizata}
20.00 Actualităţi; 20,35 Pop-club; ZifiQ
TVM • Mesager; 21,30 Concertino; 22,00 
TV5 Europe; 22,35 Mondo muzica; 23,00 
închiderea programului. ■,
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ANIVERSARI
•  18 luminări, 18 primă

veri, o vîrstă a speranţei," 
bl visurilor sub cerul senin 
al primăverii. Dragă Ma- 
rius Moise, din Deva, îţi 

• dorim ca drumul vieţii 
tale să fie presărat cu 
floid, bucurii şi împliniri. 
La mulţi ani! Sora ta Si- 
mona, cumnatul Anton şi 
nepoata Antonela. (4583)

VÎNZARI- 
CUMP ARABI

•  S C. „PIZU AGKO- 
TEXT“ DEVA VINDE, 
tneepînd cu data de 7 
aprilie, VIN vărsat, 
din SOIURI SUPE* 
RlOARE. Vînzarea se 
face la SEDIUL S.C. 
„DEVIL" S.A. DEVA,
Din str, doroban
ţilor, NR. 32 A (vi
zavi de Oficiul Far
maceutic), zilnic, în
tre orele 9—17.

*—*—»—*— * -*—*—* - *—*
•  VINDEM rulotă înma

triculată, producţie germa
nă, cu loc de comerţ lici
tat în piaţa centrală De
va. Preţul informativ al 
rulotei — 800 000 lei. Tel. 
619530. (4579)

•  VlND camion IFA L-60,
an fabricaţie 1988, trac
ţiune faţă, spate şi remor
că, maşini de îngheţată. 
Deva, tel. 616862. (4439)

•  VÎND garsonieră pro
prietate personală sau

; schimb cu apartament pro
prietate personală cu două 
sau trei camere, Hunedoa- 

; ra. Tel. 721731, după ora 
18. (4523)

•  VÎND .capre cu iezi,
-oi cu miei. Deva, str. Crîn- 
gUlui, nr. 26. (4529)

•  VÎND butelie normală
Aragaz, 60 000 lei. Tel, 
621S22. (4389)

•  VÎND apartament; 4
camere confort I (mobilat). 
Deva, tel. 620213. (4585)

•  VÎND casă în comu
na Dobra. Informaţii Biro 
Alexandru, tel. 633226.

(4588)
•  VÎND apartament trei

eatnere, zona Mioriţa, bl. 
E 14 b, sc. 2, et. 2, ap. 9, 
AL Crizantemelor. Tel. 
623470, Deva. (4587)

•  VÎND apartament ul
tracentral şi mobilă diver
să. Tel. 614059. (4570)

•  VÎND motoretă dez
membrată, pentru piese de 
schimb, bicicletă şl ante- 
Bl automată autoturism. 
Informaţii tel. 623129 De
ja. (4572)

•  VÎND maşină sifon.
Deva, str. Minerului, bl. 
80, ap. 12. (4578)

m VÎND videoplayer 
Akai, telecomandă, sigilat-. 
Deva, tel. 615313. (4445)

•  VÎND tractor U-445,
■ remorcă 2 osii, 3 t, plug,
# K ,  isfi nănâtoare p uoa se. 
«Bl. 779195, Haţeg. (4403)

•  VÎND Volkswagen ti. If
fi Audi 100. Deva, tel. 
624935. (4597)

•  VÎND apartament 2
eamere ultracentral .Deva, 
apartament 2 camere, ca-r- 
wer. Dacia şl video Panaso
nic. Tel. 614789. (4599)

•  VÎND remorcă auto 
6 tone. Relaţii Deva, tel. 
811748 sau Hăţfigel nr. 92.

(4600)
•  VÎND apartament con

fort I, două camere, etaj 
2, str. Bălcescu. Preţ infor
mativ 3 800 000 lei. Infor
maţii Deva, tel. 619378.

(4617)

•  VÎ-ND apartament 3
camere decomandate, ultra
central. Tel. 627777, orele 
16—17. (4616)

•  VÎND apartament 2
camere,, cărămidă, str. Pri- 
cazului, Orăştie, Informa
ţii la tel. 0924-32330, 0956- 
41438. (4618)

A VÎND apartament 3 
camere Gojdu. Tel. 627253.

(3411)

•  CUMPĂR garsonieră 
sau apartament 2 camere. 
Tel. 62Î253. (3411)

•  VÎND congelator nou, 
120 I. Tel. 614026. (4619)

•  VÎND motor Dacia 
1300 şi televizor color ma
re.' Tel. 613708. (4620)

•  VÎND sau închiriez 
casă neterminată, ‘ anexe 
grădină, posibilităţi priva
tizare, reparaţii auto. Tel. 
628763. (4621)

•  VÎND birou nou cu 
scaun din mobilă Luxor. 
Tel. 612596. (4622)

- •  S. C. MECAPI- 
LEMN Călan vinde 
din producţie proprie 
cherestea răşirioase, 
fag, stejar, 24—48 mm, 
parchet stejar, uşi şi 
geamuri, mobilă, că
rămidă plină si blocuri 
ceramice. Relaţii la 
tel. 095/731037, 095/
620408. : (4612/13)

s VÎND apartament 2 
camere în Gojdu şi fier 
beton de' 14. Tel. 620076.

• (4614)
•  VÎND fin şi otavă, 

cantitate mare. Informa
ţii, Deva, tel. 613880. (4615)

•  VÎND VW Golf şi Audi 
100 Deva, tel. 624935, (4597)

•  VlND apartament 3 
camere, etaj 2, Deva, In
formaţii telefon 625963, 
după ora 19. (4610)

•  VÎND secţie brutărie, 
linie îmbuteliat bere şi ră
coritoare. Telefoane 615635, 
613021,. după ora 16. (4591)

•  VÎND videp Funal, 
preţ 130 000, cumpăr DM, 
fori’nţi, Tel. 718030.

(4542/53)
•  VÎND convenabil xerox,

în stare de funcţionare, 
1979. Tel. 616358. (4551)

•  VÎND apartament 2
camere, Gojdu, plata în va
lută. Tel. 620959. (4500)

•  VÎND convenabil, ur
gent, apartament 2 camere 
parter. Orăştie, sţr. Pricazu- 
lui, bl. 58, ap. 63, sc. D.

(4609)
•  VÎND în Dev., grădi

nă de 700—800 mp, cu po
sibilităţi de construcţie, 
pomi fructiferi, garaj cu 
trifazic, gaz. Plata în va
lută sau lei. Informaţii 
Deva, tel. 616992 sau 618755.

(4623)
•  VÎND apartament 3

camere, Orăştie, tel. 622914, 
zilnic, 17—19. (4625)

•  VÎND chioşc metalic 
2x2 nou preţ convenabil. 
Tel. 613079. (4627)

•  VÎND teren intravi
lan, în suprafaţă de 2 300 
mp, în Băcia, nr. 157. Tel. 
672112, In perspectivă in
troducere gaz metan. (4628)

•  VÎND convenabil vi
deoplayer japonez Elekta, 
sigilat, telecomandă. Tel. 
616620. (4631)

•  VÎND parbriz pentru 
Skoda 120 L Duplex, preţ 
fix 20 000 lei. Informaţii 
Deva, Patiseria Macul Ro. 
şu, lingă gară, zilnic.

(4632)
•  VlND videorecorder 

Philips, preţ convenabil. 
Tel. 615565. (4633)

•  VÎND motor, piese ca

roserie Volkswagen Pa- 
ssaţ. Tel. 6157737. (4637)

•  VÎND garsonieră con
fort I. Informaţii tel. 
629475. (4638)

•  VÎND apartament 3
camere decomandate ultra
central. Tel. 627777, orele 
17—18. (4616)

•  VÎND chitară, chitară
bas. 625009, Bălcescu, bl. 
15, ap. 78. (4646)

•  VÎND casă trei came
re, două pivniţe, garaj, gaz 
metan, teren 500 mp, str. 
Chizid, nr. 118, Hunedoara 
(lingă spitalul municipal).

(4644)
•  VÎND junincă gestan-

tă ,termen fătare 15—20 
aprilie 1993, Zam nr. 202. 
Tel. 134. (4642)

•  CAUT îngrijitor gos
podărie ţărănească, cu ani
male. Informaţii tel. 651048, 
orele 18—21. ’ (4641)

•  VÎND incubator tip 
frigider, dispozitiv remor- 
eare a«to. Tel. 620456 (4639)

•  VÎND apartament 3
camere, et. 2, Hunedoara, 
tel. 728293. (4716)

•  VÎND videoplayer 
Funai, preţ negociabil, 
Hunedoara, tel. 716847.

(4717)
•  VÎND apartament două

camerei Tel. 712140, între 
orele 16—18., (4718)

•  VÎND rulotă motor 
Audi şi două uşi Audi 
dreapta. Tel. 716738. (4720)

•  VÎND apartament 4
camere, Hunedoara, bl. 
CEC, sc. B, ap. 49. (4721)

9 VÎND apartament do
uă camere şi garaj. Infor
maţii Hunedoara, tel. 
715586. (4725)

•  VÎND teren zonă gaz,
apă şi Oltcit. Deva, tel. 
624674. (4726)

• VÎND guler şi căciu
lă vulpe argintie, preţ con
venabil. Tel. 715841, (4727).

•  CUMPĂR apartament 
două camere central. Tel. 
738108, după ora 16. (4719)

•  CUMPĂR bloc motor 
cu palier normal Dacia 
1300. Tel. 724232, 724251,

(3613)

•  VÎND ladă frigorifică 
nouă, capacitate 160 1. Re
laţii Hunedoara, tel. 713018.

(3644)

•  VÎND garsonieră con
fort redus, preţ negociabil, 
telefon 624824. (3641)

•  VÎND Opel, Rekord 
Diesel, an fabricaţie 1981, 
înmatriculat. Brad, telefon 
655087. (3643)

•  VÎND M-461, motor 
Diesel, Ştcf Victoria — 
Vărmaga. (4568)

•  VÎND făină albă. De
va, tel. 618376. (4592)

OFERTE 
DE SERVICII

•  EXCURSIE în Polo
nia organizează S.C. Trans- 
colect Orăştie, pentru 7 
aprilie,, preţ 20 000 lei, au- 
tocar confortabil. Informa
ţii tel. 641869 şi 620050.

(4573)

• EUROFRIENDS — 
90 organizează excursie 
în Turcia, In perioada 
7—1J aprilie 1993, preţ 
11000 lei. Informaţii 
Deva, tel. 621840. (4502)

•  ASOCIAŢIA locatari 
63 Deva scoate la licitaţie 
luerarea de hidroizolarea 
(acoperirea) blocului E14/A, 
Aleea • Crizantemelor, 4. 
Licitaţia va avea loc luni, 
5 aprilie 1993, ora 17, sca
ra 4. • (4611)

•  ANGAJEZ ţesătoare
pentru covoare manuale
olteneşti. Orăştie, Plante
lor 18, tel. 641404. (4575)

ÎNCHIRIERI

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
2 camere, etaj 2, Micro 19, 
Galaţi, cu similar Deva. 
Telefon 616722. (4596)

•  SCHIMB apartament
2 eamere, cu apartament
3 camere, exclus Dacia şi 
Micro 15. Ofer recompen
să. Relaţii telefon 611582.

(4453)

•  SCHIMB (VÎND) apar
tament 3 camere Sebiş- 
Arad, cu similar Deva, 
vînd apartament 2 came
re.' Informaţii tel. 625785.

(4543)

•  SCHIMB apartament 
2 camere, parter, cu gar
sonieră +  auto, negocia
bil. Telefon 620778. (4606)

PIERDERI

•  PIERDUT geantă 
diplomat cu cifru, cu
loare gri, în. autogara 
Deva. Găsitorului re. 
compensă în valută. 
Tel. 714706. (4724)

COMEMORĂRI

•  AZI, 4 aprilie, se 
împlinesc 11 ani de 
la moartea prietenei 
mele,

ELENA MARTIN,
din Lunca. Odihnă 
veşnică î Ana Avra- 
mescu. > (4722)

•  ÎN 5 aprilie 1993, 
se împlineşte un an de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna cel care 
a fost un bun soţ şi 
tată, .

tANCU MLADIN 
Cu recunoştinţă ple

căm fruntea deasupra 
criptei unde tace fără 
puterea de a ne măi 
ocroti şi mîngîia, ru- 
gîndu-ne ca Dumnezeu 
să-l odihnească In pa
ce. Soţia Lizica, fiul 
Claudiu. (4521)

•  DEPUNGEM şl 
acum trecerea in veş
nicie, în urmă cu un 
an, a celui care a fost 
un bun cumnat, unchi 
şi naş

IANCU MLADIN
ÎI vom păstra me

reu în inimile noas
tre. Familiile Iile, 
Vlada, Pîrvuleţu şl 
Duşa din Călan.

(4480)

•  CAUT vînzătorl am
bulanţi. Deva, tel. 616710.

(4598)

•  ANGAJEZ doi ciobani. 
Informaţii sat Cinciş, nr. 
41 (Vlad Ioachim). (4593)

•  OFER recompensă pen
tru cedare contract apar
tament 2—3 camere, în 
Deva, în valută. Telefon 
660667, după ora 16. (4550)

•  CU profundă dure
re, colegele de servi
ciu ale soţiei amin
tesc tuturor celor ca
re l-au cunoscut, l.au 
stimat şi l-au iubit, că 
se împlineşte un an 
de cînd a plecat în e- 
ternitate, la vîrsta de 
numai 42 de ani, 
mr. PAUL BUJOR, 

lăsind în urma sa un 
suflet nemîngîiat. Dum
nezeu să-i odihnească 
în pace sufletul lui 
bun !

lie, cînd se împlineşte un 
an de lacrimi şi durere, 
de cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna

•  TINERI căsătoriţi cău
tăm pentru închiriat apar
tament (ne)mobilat, cen
tral. Telefon 617096. (4571)

•  CU adîncă durere, se 
anunţă 2 ani, în data de 3 
aprilie 1993, de la moar
tea fratelui iubit

•  CEDEZ contract gar
sonieră. Simeria, 1 Decem
brie, bl. 104, sc. C, ap. 33.

(4601)

PINTEA PETRU
Parastasul va avea loc în 
4 aprilie 1993. Dumnezeu; 
sâ-1 ierte i . Soţia Aurica, 
naşii Nicu, Dorina, fini — 
Petru, Voichiţa, prieteni 
de familie Valentin şi 
Aurelia. (4546)

DECESE

GOIA SARAF1N,
din partea surorii Roza- 
lia. (4547)

•  TRISTA şi neuitată 
va rămîne. ziua de 2 aprh

•  A încetat din via
ţă cel care a fost un 
minunat soţ, tată, bu
nic şi socru,
EUGEN DOMINTE 

(GEN'U),
în vîrstă de 70 de ani.; 
Înmormîhtarea va a- 
vea loc la cimitirul 
din Călan, sîmbătă. 3 

. aprilie 1993. , (4634)

1
S.C. TUTUS TRANSPORT S.R.L, DEVA V

Str. Kogăiniceanu nr. 10, tel. 619387 

VINDE EN GROS, zilnic, între orele 8—18 : 

•  tricouri, pantaloni, bluze pentru copii

\s
\
\

tricouri, pantaloni, fuste, maioujachete 
pentru adulţi.

Toate produsele sînt din bumbac 100 %, 
import Turcia. Adaos comercial zero.

(4726)

\

SOC. COM IZOPA S A. CLUJ NAPOCA

Calea Dorobanţilor, nr. 4 •— Tel. 095/112153, 
115606, FAX 095/I11339

specializata în executarea de lucrări dc :

hidroizolaţii şi termoizolaţii la construcţii 
civile şi industriale;

•  termoizolaţii conducte, aparate ;

•  izolaţii frigorifice;

•  pardoseli şi placaje anticorozive ;

închideri — acoperişuri din tablă la con
strucţii civile şi industriale, simple sau 
termoizolante;

lucrări de reparaţii curente sau capitale ţ 
la aceeaşi gamă de lucrări;

•  asigură garanţii ale lucrărilor executate 
conform normativelor In vigoare;

•  oferă executarea lucrărilor la preţuri a- 
vantajoase «— negociabile şi în termene 
foarte scutier

Lămuriri suplimentare se pot lua de la se- , 
diul societăţii sau la sediul filialei din 
Mintia (termocentrala), ing. Chelaru 

Victor, telefon: 625671.
(215)
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