
Anul trecut scriam că 
la Spitalul din Hunedoa
ra este în curs de reali
zare o secție de hemodia- 
liză. așteptindu-se, atunci, 
rinichii artificiali. In zia
rul nostru din 24 aprilie 
anunțam cititorilor inau
gurarea acestei activități 
medicale, o premieră în 
domeniu pentru județul 
nostru. Acum, la puțin 
timp după momentul 
inaugural, putem da date 
despre funcționarea sa. 
Pentru că funcționează și 
de hemodializă pot bene
ficia 10 bolnavi cronici 
de insuficiență renală 
din județ (al căror diag
nostic l-a stabilit o co
misie medicală), unul din 

I Alba și altul din Sibiu.
I Și cum preciza dl dr. 

I.ucian Ccuca, directorul 
spitalului. au solicitări 
chiar din București.

Stația din Hunedoara 
este a douăsprezecea din 
t ră ,și s-a putut realiza 
datorită sprijinului dat de 
Centrul de hemodializă

Timișoara, condus <ie dr. 
Octavian Golea. D J aici 
s-au primit 5 aparate din
tr-o generație mai nouă, 
„Centry". La data apari
ției acestui articol, posi

Romulus Olariu, urmînd 
cursuri de perfecționare 
pentru dializă. Stația este 
deservită de 9 asistente, 
dintre care 2 venite din 
Timișoara, iar asistenta-

un rol decisiv, dumneaei 
găsind cheia soluționării 
financiare. Acum se zba
te pentru obținerea unor 
suplimentări de buget, în- 
trucît o singură ședință de

HUNEDOARA. Premieră medicală
bil să mai fi primit încă 
2 aparate. Lucrările de 
proiectare și construcție 
(saloanele au pardoseala 
din marmură și peteții 
acoperiți cu faianță pen
tru menținerea constantă 
a umidității) au fost rea
lizate de I.C.S.H.

Hemodializă presupu- 
nînd un proces complex 
are profil interdisciplinar, 
așa că stația colaborează 
și cu alte secții din spi
tal. Din aceste conside
rente ca funcționează în 
secția de terapie intensi
vă. medicii de aici. dr. 
Ana Maria lung și dr.

șefă. Mioara Mihalache, 
a lucrat intr-o secție si
milară, cu ani în urmă, 
la Ta.și. De partea tehni
că răspund tinerii ingi
neri Gabriel Broască și 
Adrian Covrig. Activita
tea este coordonată de 
dr. Tatiana Șuiaga, peste 
cîteva luni urmînd să-și 
încheie perfecționarea și 
dr. Cornel Rusan,

Ca orice premieră, rea
lizarea ei a presupus e- 
forturi deosebite din par
tea conducerii spitalului. 
Despre dna ec. Maria 
Costa, director economic, 
mi s-a spus că a avut

dializă costă între 15-20000 
de lei, iar pe un an, pen
tru un singur bolnav 
cheltuielile se ridică la 
aproximativ 2 milioane 
de lei. Dar pentru oame
nii ai căror rinichi nu 
mai funcționează pentru 
a înlătura toxinele din 
sînge aceasta este singu
ra lor șansă de supravie
țuire. Așa că merită c- 
fortul medical, dublat de 
cel financiar. Iar deschi
derea noii stații în județ 
îi scutește pe acești oa
meni suferinzi de obosea
la transportării de două 
ori pe săptămînă Ia Ti

mișoara.
Tot In beneficiul bol

navilor din municipiul de 
pe Cerna, s-a dat în fo
losință cu o lună înain
tea stației de hemodiali- 
ză și o nouă secție de 
radiologie. Despre aceas
ta dl dr. Ghcorghe Ba- 
sarab, director adjunct, 
a menționat că este do
tată cu aparatură nouii 
adusă din import, care 
reduce considerabil riscul 
de iradiere. Am mai rc 
ținut că va fi supusă mo
dernizării și secția de 
terapie intensivă. Toate 
aceste îmbunătățiri ale 
activității medicale sini 
cu atit mai binevenite, cu 
cit -.materialul uman este 
tot mai slab, crescind 
in mod îngrijorător — 
cum imi spuneau dnii O 
lariu și Basarab — ca
zurile de infarct, decese
le în rîndul populației 
adulte, la o vîrstă la ca
re în mod normal ar pu
tea desfășură o muncă 
U V 1OI4IC \ RO.MXN
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De la politica struțului, la cea
Viață, viața... Incertitu

dinea zilei de mîine este 
o realitate evidentă, dove
dită de numărul mare de 
oameni rămași pe drumuri, 
oameni care bat de luni 
de zile la porți ferecate, 
cautind o bucată de piine. 
Dc cele mai multe ori, sint 
„purtați" pe drumuri de Ia 
o zi la alta, fără șansă. Că 
perspectivele sint nefaste 
<> dovedește decăderea gra
ta a economiei naționale.

Mărim prețurile, mărim 
și salariile (cine poate, ci
ne nu...). Și uite-așa ne 
jucăm cu viața românului 
după ambiții personale, 
sau interese de grup, dam 
vina pe istoric, pe turci că 
ne-au învățat cu bacșișul, 
pe fanarioți pentru pungă- 
ia lor. Dar pe cine nu 

darn v ina ?...
„( irtonaș roșu pentru 

27fi «le zile. Coborînd din 
sfera ..liricului" spre cea 
a deziluziei, să spunem că 
numărul șomerilor (care 
beneficiază de protecție so
cială. pe care-1 înregistra 
județul nostru la 1 mai 
a.c., de ziua celor ce mun
cesc) se ridica la 8261, din
tre care 6255 de femei. Du-

a suferinței
t

pă criteriul studiilor, situa
ția ar fi : absolvenți dc 
liceu plus școală profesio
nală — 2178 ; cu studii su
perioare — 348 ; fără șccs’t- 
lă generală finalizată — 
50. Sub aspectul pregătirii 
profesionale : — calificați 
3670, necalificați 17G5.

Dacă ar fi să adăugăm 
la cei 82G1 și cele 49G2 de 
persoane aflate în căuta
rea unui loc de muncă, nc- 
beneficiind de ajutor dc 
șomaj, numărul celor ce 
nu lucrează se ridică la 
13 223.

Sub aspect geografic, 
situația șomerilor se pre
zintă astfel : Deva — 2513, 
Hunedoara — 877, Petro
șani — 1153. Brad — 739. 
Călan — 236, Orăștie — 
1)58. Hațeg — 1459, Simc- 
ria — 325.

< it și cum ? Cuantumul 
ajutorului de șomaj se sta
bilește In raport dc cate
goria dc personal, vechi
mea în muncă. salariul 
minim pe economic, pre
cum și dc salariul la data 
cind persoana a devenit 
.șomer.

Ajutorul de șomer, po

trivit legii, nu poate de
puși 60 la sută din ultimul 
salariu de încadrare sau 
pină la 85 la sută din sa
lariul minim pe economia 
națională.

Ajutorul «le șomaj nu se 
impozitează. Din ajutorul 
dc șomaj nu se fac nici 
un fel de rețineri. Tranșe
le de aplicare a procentu
lui conform Legii 1/1991. 
se stabilesc în raport de 
vechimea in muncă, după 
cum urmează :

— 50 la sută între 1 și 
5 ani ;

— 55 la sută intre 5—15 
ani ;

— 60 la sută peste 15 
ani.

De reținut : • Ajutorul 
de șomaj se indexează con
form legii, odată cu cele
lalte indexări • Șomerii 
beneficiază dc alocație de 
stat pentru copii • In pe
rioada șomajului, persoa
nele pot beneficia dc con
cediu medical • Perioada 
de șomaj se prelungește 
automat cu echivalentul 
concediului medical.

COIlNEI, POENAR
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0 SEDIU NOU. Filiala Hune

doara a P.U.N.R. anunța mem
brii și simpatizanții că noul se
diu este in str. Brâncuși, nr. 2 A, 
bl. X 2, etaj 1, camera 1, intrare 
laterală. Programul de funcționa- 

: luni și miercuri, orele 16—18 
simbătă de la 10 la 12.

FLASH!
0 SEMINAR- Societatea de 

Științe Biologice — filiala jude
țului Hunedoara, anunță susține
rea seminarului pe teme dc cco- 
slnrr getică — metode bioenerge
tic? la indemtna dumneavoastră 
in tratarea bolilor —, fn perioa
da 29—2,1 meii a.c., susținut da 
prof. dr. Alexander Frias din 
Austria și prof. dr. Alexandru 
Măruța dm Bucurnști.

Cel interesați, in special pro
fesorii d” biologic, 
participarea pină în data de 25 
mat, la telefoanele 
20851 si 20X65.

să anunți'

956/22111,

re 
fi

0 KARATE. Astăzi, in Sa
de sport din Călan, Inceplnd 

de la ora 12, sc desfășoară cea 
de-a 11-a 
Județean 
sport, ce 
Participă 
Hunedoara, (frați Oruștte și Că
lan. (S.C.)

la

etapă a Campionatului 
de Kgrate Tradițional, 
are mai mulți adepțl. 

clubur/lc din Deun,

0 /..STRADA DRÂDKA.V/l. A- 
șa după cum ne spunea condu
cerea Casei dc Cultură din Brad,
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Conform art. 6 I, alin. 2 din Legea ur. 69/ 

t 1991, se convoacă Consiliul Județean Hunedoa- 
\ ra in ședință extraordinară pentru data de 22 

mai 1992, ora 10. cu următoarea ordine de

— Adoptarea bugetului județean pe amil
1992. (575)

C O N V O ( A R E
1
*

H OSI O. Organizația c- 
cologislă „Greenpeace" a 
anunțat că posedă infor
mații potrivit cărora Ru-
sia planifică să dis'rugă
«le.șcurilc chimice și iiuclca-
re prin intermediul 'tnei
explozii nucleare stiblera-
ne in insula Novaiai Zemlia
din Arctica — rflatează
Reuter. „Dacă expcrimcn-
till va fi conside ral un
succes, autoritățile din do-
meniul energeticii tii.omicc
speră să obțină val ulâ for-
te prin distrugerea deșeu-
rilor chimice și radioacii
ve ;il< ailor țări - a dr-
claraf organizația erolo-
gistă.

S 1* \R|S. 1 ii»
Senatul lianței a proiec-
lului «le revizuire a ( on-
stituții i, din cadrul pro ce
«lucii de ratificare il Tra-
talului dc la Ma; isti i< bl.
va începe la 2 iunie.
frnrrsinite agenția France
Presse. Anterior, prnircfnî
in caii/fi a fost aprobai cu
marc majoritale <!«■ V ol ur»
di' îdunarea Națio•na IA.

B \ ll.N \. Spaț iul .ie-
rian «Ic deasupra fostei
Iugoslavii, închis din cau
za conflictelor izbucnite it>
aceasta tara, va fi redes-
chis aviației civili ince-
pind din iunii — au căzut
de acord reprezi nlantii
Sloveniei. ( roației ș i lapo
slavici, in cadru! u nei re
uniuni desfășurate ia \ ie-
na sub președinția birou-
lui european al Or^ani/a-
ți«i \viatiei Civile Inter-
naționale

z

Agresorul era un elev
Intr-o zi dc miercuri — 

ziua cind Tribunalul Jude
țean Hunedoara soluționea
ză cele mal dificile cauze
— pe culoarele ce duceau 
spre sala dc judecată am 
văzut foarte mulți tineri
— băieți și fete. Sigur că 
m-am întrebat ce caută ei 
atei, la ora aceea — pe 
la amiază — locul lor 
fiind, firesc, la școală. Mai 
apoi am aflat că prezența 
lor se datora ocaziei că 
în ziua aceea se judeca 
fapta săvîrșită, nu cu 
mult timp în urmă, de 
l’anciuc Cătălin, elev la 
Liceul Minier din Deva, 
colegul lor, probabil. Toți 
știu — iarăși zicem pro
babil — că P. C a băut 
într-o zi, împreună cu 
Daniel T. și Oviditl Sorin 
T„ în localul ce se chea
mă „Burg" — unde-o fi 
ăsta că n-am auzit dc el?
— după care au luat-o, toți

trei, spre Casa de Cultu
ra. Cind au ajuns in 
parcarea dc la hotelul „Sar- 
mis", l-au intîlnit pc I. 
I’iilbp, pe care l’anciuc C. 
îl cunoștea. A intrat în 
vorbă cu el — se parc că 
i-a cerut bani — și la un 
moment dat I’. C. a scos 
un cuțit și l-a implintat în 
spatele interlocutorului său. 
\ ictirnn a fost dusă de 
urgența la spital și viața 
i-a fost salvată, după mai 
multe zile de îngrijiri me
dicale. l'ircsc, agresorul a 
fost arestat și trimis in 
fața instanței pentru ten
tativa de omor, foștii lui 
colegi de clasă au venit 
la Tribunalul Județean 
să-l vadă pentru ult'ina 
oară, intrucît o vreme 
I’. va sta după gratii și 
nu in banca liceului

TRAIAN IIONDOR

■ I OXI)|{ \. <>an11• 11ii
de știință britanici voi 
cerceta cinci din compo
nentele stipcrlnnului ira
kian pentru a vedea dacă, 
intr-adevăr. uriașa armă 
ar fi putut function.! iar 
celelalte patru piese vor 
fi expuse in muzee — a- 
nunță Rcuh-r. C«-|«- nouă 
părți ale țevii suport imu
lui, descoperite in urmă 
cu doi ani «le vameșii bri
tanici, au fost luah joi de 
la un liangar al forțelor 
aerieni și transportate, li
nele la muzee, iar cclelalle 
la. Centrul regal de cerce
tări in «lonieniiil armamen
tului.

| li \Kl . Președintele 
\ zerbaid janului a lansat 

un apel la unilatea popo
rului. I uind cuvinlul la 
sesiunea extraordinară «Ic 
joi a parlamentului azer, 
«'I a solicitai deputatilor 
mai multă responsabilitate 
in adoptarea hotăririlor, 
vidciițiind că o condiție 
obligatorii' pentru depăși 
rea luliirm problemelor 
«•sie reprezentată «le coor
donarea acțiunilor lo"isl.i- 
tivului și excciiliv ului.

formația dc estradă dc aici iși 
va relua în curtnd activitatea. 
Un glnd frumos care va fl bine 
primit dc public ! Vor fi prezen- 
tata spectacole la Prad șl Deva, 
în care vor evolua și soliștii de. 
muzică ușoară pregătiți la clasa 
de specialitate condusă de dna 
Mariana Dele dc la Școala de 
Artă Deva. (M.B.)

0 NOV. în cursul acestei 
luni, cetățenii din Petrila vor 
beneficia de serviciile unei noi 
unifâți de curățătoria chimică. 
Dotată eu utilaje «le înaltă per
formanță tehnică, secția — apar- 
ținind Sceom „Unirea” Petroșani 
—■ va asigura servicii ireproșa
bile, in condiții dc tarife avan
tajoase. (U.S.)

0 PREȚURI, E vremea ver
dețurilor în alimentație. Piețele-s 
pline dc trufandale. Regimul ve
getarian ne privește azi mal bi
ne ca niciodată. Dar prețurile ? ! 
Amețitoare... Citeva exemple din 
două piețe din Valeu Jiului. Pe
trila : varza verde — 120 lei/lco ; 
spanacul — 80 leifkg; roșiile — 
250 lc.i/kg. Du peni: fasolea us
cată — 150 leifkg-; porumbul boa
be - 20 leifkg; cartofii 100 
lci/l-q. Șl dă lumea, dă, că n-arj 
încotro... (D.G.)

FLASH!

»

■

■ I K ill 1 \N V Noul 
guvern al Sloveniei, iiiii- 
«liis dc Jancz Drnoi sck. 
președintele Partidului Li
beral-Democrat, a fost a- 
probat de majoritatea com- 
ponențilăT forului legisla
tiv, informează l'ranci- 
Prcsse. citind surse aiilo- 
riz.'ite «lin I iubliana. Prin
cipala preocupare a noului 
cabinet, alcătuit din 2G dc 
miniștri, o va constitui re
dresarea economică, prin 
elaborarea unor măsuri și 
legi asupra privatizării, ne
cesare atragerii investiții
lor din străinătate.

FAX
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Despre „Bazarul din Deva“
Artaolul „Bazarul din 

D s.i". apărut in ziarul 
„Cuvintul liber" din 12 
mai 1 92 încearcă să acre
diteze ideca permanenței 
țarcului (bazar) în incinta 
pieței centrale a munici
piului De' a. care prin spe
cified este a^roalitnen- 
t.ț ă

Oare autorul articolului 
și-.i pus ‘întrebarea ce se 
\.i intimpla in perioada cind 
piața va fi efectiv inunda
tă de mărfuri în partide 
mari (grămezi, ca să nu 
zicem .munți" de varză, 
cartofi, pepeni etc.) mult 
mai importante, credem 
noi. decit mărfurile neali
mentare de tip blugi, tutun, 
haine ți obiecte de oca
zie ? Spațiul de expunere 
în aer liber — moștenit 
la o suprafață relativ mi
că ți clar delimitată — 
merită oare micșorat cu 
bună știință în detrimentul 
producătorilor și vînzători- 
lor de produse agroali- 
mentarj ?

Oare autorul articolului a 
petrecut cltcva clipe liniști
te in blocurile 110 și 111, 
unde locatarii sînt terori
zați de zgomotul, praful, 
fumul de mici și vacar
mul mdiocasetofoanelor. de 
priveliștea de bilei înecat 
in colbul și resturile arun
cate pe jos ?

Spațiul pieței fiind 
restrins, autoritatea publi
că locală a comandat la

I.l’.li. S.A. un studiu de 
optimizare a pieței și de 
creare de noi sp.iții co
merciale și prestări pentru 
agenții economici. Aceasta 
in ideea unei piețe mo
derne. cu menținerea spe
cificului agroalimentar. Stu
diul a fost întocmit gra
tuit de proiectant. Nu este 
vorba de nici un fel de 
patroni ce curtează Pri
măria. ci de intenția de a 
ieși în intiinpinarea nevoi
lor populației, dar și de 
asigurarea de spații co
merciale și prestatoare de 
servicii.

Studiul respectiv va fi 
analizat de Comisia de ur
banism și amenajare a 
teritoriului, în cazul avi
zării favorabile urmind a 
fi validat de Consiliul Mu
nicipal.

Se studiază în prezent 
un amplasament pentru 
strămutarea țarcului din 
incinta pieței și a chioș
curilor de pe latura nor
dică d:n zona pieței, va
rianta finală urmînd a fi 
votată in Consiliu) Pri
măriei. Hotărirea respecti
vă va fi dată publicității.

Terenul rămas liber prin 
strămutarea chioșcurilor va 
fi amenajat ca parcaj co
lectiv, destinație pe care 
a avut-o iniția).

< ONS1I.II 1, LOCAL
Dl t A

Dispută imobiliară
Referitor la anunțul Pri

măriei municipiului Deva 
din seara zilei de 12 mai, 
ia postul de televiziune 
locală, cu privire la clă
direa cantinei de ajutor so
cial. situată pe str. Ghcor- 
ghe Barițiu. nr. 19, adu
cem Ia cunoștința opiniei 
publice următoarele :

In calitate de chiriașă a 
respectivului imobil, con
form contractului nr. 6917/ 
1971, Primăria Municipală 
trebuia să-și achite chiria 
cuvenită proprietarului, 
respectiv Parohiei Buna
vestire Deva II. care este 
proprietară de drept, po
trivit actului C. F. nr. 1985/ 
1971 și să nu sc trans 
forme peste noapte în pro
prietar de drept, sau să-1 
dea respectivului Imobil 
o altă destinație decit cea 
prevăzută în contract.

Diferendele imobiliare 
dintre culte șl mal ales 
dintre cel ordodox ți ca
tolic de rit bizantin, dife
rende cunoscute de toa
tă lumea, nu Intiă in 
competența de rezolvare a 
Primăriei, ci se soluțio- 
n> iză de reprezentanții cle
rici din cele două parohii

in litigiu, numiți prin de
cizie episcopală și „ținîn- 
du-se seama și de dorin
ța credincioșilor din comu
nitățile care dețin aceste 
bunuri" cf. art. 3 din De
cretul 126/1990.

Ifotărîrea luată in mod 
arbitrar și transmisă pe 
postul de televiziune De
va, in seara zilei de 12 
mai a.c. cu privire la imo
bilul în cauză, a făcut 
obiectul unui proces cîști- 
gat de Parohia Ortodoxă 
Bunavestire Deva II ți 
contravine sentinței jude
cătorești din anul 1991, 
considcrindu-1 un act de 
presiune a puterii locale.

Tn consecință, no ve
dem în situația neplăcută 
de a aduce la cunoștința 
tuturor forurilor civile și 
bisericești situația creată, 
pentru a se curma pe vii
tor aceste abuzuri admi
nistrative, abuzuri care se 
adaugă la altele Întreprin
se de aceeași administra
ție in ultima vreme față 
de Biserica Ortodoxă 
Română.

Semnează preoții 
Bisericii Ortodoxe Romane 

din Deva

! GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI
■ AUTO DEVA

GARANȚIA UNEI PROFESII PENTRU VIAȚA 1

■
I
I
I 
I
I 
I

Domnul director al Grupului Școlar Industrial <lc 
Transporturi .Auto din Deva, M «RIN AVR AMICA, 
obișnuiește să spună că in școala pe care o conduce, 
datorită corpului valoros dc cadre didactice și bazei 
materiale asigurate pentru procesul dc invățămint, 
tinerii îți făuresc de-a lungul anilor de liceu sau 
școală profesională o „brățară de aur", adică o cul
tură generală și o meserie pentru toată viața. Acest 
adevăr este confirmat la fiecare sfirșit dc an școlar, 
eînd, zeci de tineri, temeinic calificați in diferite 
profesii legate dc transporturile auto sau dc teleco
municații, iau cu curaj calea realizării in meserie și 
in viață. Ei pot fi întilniți in atelierele agoniilor eco
nomici dc profil sau conducind autovehicule pe șo
selele țării.

Și pentru anul școlar 1992—1993, Grupul Școlar 
Industrial de Transporturi Auto Deva va avea nu
meroase clase pentru liceu, școala profesională și (o 
noutate !), pentru școala dc maiștri.

LICEU
• 2 clase — 60 «le locuri ;

- profil : electromecanic auto cu certificat dc 
calificare și permis dc conducere 
auto — profesionist (B, C, E);

• 1 clasă — 30 de locuri ;
profil : electronist telecomunicații (cu cer

tificat dc calificare în profesie și, 
la cererea părinților, cu suportarea 
cheltuielilor se poate obține și per
misul dc conducere auto — profe
sionist)

ȘCOALA PROFESION A LA
• 3 clase — 90 de locuri ;

din car«‘ :
30 de locuri bugetare (nici un fel de 
cheltuială din partea părinților);

60 de locuri extrabugetare (cheltuielile 
«le școlarizare sînt suportate dc către a- 
gcntul economic cu care elevul încheie 
contract sau de către părinți).

IMPORT\NT!

— profil : electromecanic auto (cu permis dc 
conducere auto-profesionist)

■ durata de școlarizare : 4 ani.

LICEU — INIA AȚĂMÎNT SERAL

• I clasă a IX-a — 36 de locuri
(electromecanic auto)

• 1 clasă a Xl-a — 36 de locuri
(electromecanic auto)

ȘCOALA DE MAIȘTRI — 36 de locuri

• 1 clasă pentru maiștri electromecanici auto
(înscrierea se face în condițiile lciții ; admi
terea va avea loc în perioada 1 5 septem
brie a.c.).

Deva, din sir. 22 Decembrie nr. 116, 
in internat și masa la cantina școlii.

telefonGrupul Școlar Industrial dc Transporturi tuto 
21591, asigură pentru elevii din alte localități cazare

■ 
I r t
I
I
I 
I 
i
I
I
I 
I 
i

S.C.JJ.P. Inlernatio al S.R.L. DEVA !
Oferă spre vinzare, en gros și en detaille, 
la sediul său din bdul Decebal, bloc C, 
parter, o gamă largă de

• peste 50 de sortimente de jucării 
import (Anglia, Italia, Israel) la prețuri 
avantajoase

• jocuri LEGO, Skateboard, machete 

avioane și tancuri, pistoale cu capse, țes
toasele Ninja etc.

• comercializează îmbrăcăminte pen

Vâ așteptăm I

tru toate sezoanele, import din Italia, mo- ’ 
da 1992, precum și stofe extra și lux, in ' 
baloturi mari .

• primește comenzi pentru orice pro- ‘

duse importate din Italia \
.............*

• deține exclusivitatea comercializării \ 
în municipiul Deva a produselor firmei Ko- 1 
dak : aparate foto, filme, baterii și altele. J 

Ne puteți contacta la telefon 956/26043 \
și fax 956z26170. (524)

I

1

SÎMB \ 
16 M.

PROGR.W

'.1.00 Bună 
diminca

9,50 Șahul d 
A la Z

10,00 Actualii

10,10 Club ...1

11,w Dcscopc 
Planete

* Urugua;

11,30 /Alfa și
Credinț
— Ul> ti 
posibil *

12,30 Ora dc 
muzică

13,30 7x7. 
Even im 
interne 
săoiămî

1 1,00 Actualii

11,10 Magazii

18.00 Itinerar 
Drumul 
mătăsii

18,30 Mapami

19.00 De drag 
și dor

19.15 Telccnc

20,00 Actualii

20,35 Film soi 
..TWIN 
(SLA)

22,15 Să pt ă mi 
sportivă

22.35 Petrccci 
in alb-n 
și color

23.10

23,55 iifm sci 
„Eu spi<

0250 Rock-pa
1.20 TV DFA

— Stimate dl doctor Ioan 
Ivașcu, ca medic director 
al Spitalului Orășenesc 
Orăștie, spuneți-ne care ar 
fi problemele cu care se 
confruntă in prezent a- 
ceastă unitate ?

— Lipsa fondurilor alo
cate rle la buget pentru 
materiale sanitare și me
dicamente. ceea ce impie
tează asupra calității asis
tenței medicale. Nu avem 
tifon, « ită. seringi rle li
nii â folosință. Din banii 
pc irr-i avem la dispozi
ție putem asigura mate
rial’ pentru circa 10 zile 
Banii v? dau e r lonaf. cu 
țlrii'a. Puținul pc ftre-1

„Banii
are Ministerul Sănătății nu 
a fost defalcat pc județe 
și unități sanitare. Dacă 
s-ar ști de la bun în put 
ce sumă avem alocată, am 
avea posibilitatea să-i gos
podărim, în funcție <Je 
posibilități.

— Cred că am început 
cu partea negativă, că din 
punct dc vedere al bazei 
materiale se pare că nu 
sînt motive <|e îngrijora
re

— Iuti-adevăr Dispunem

se dau eșalonat, cu
de o clădire nouă, cu cir
cuite funcționale foarte 
bune, dotată cu aparatură 
medicala ce răspunde ce
lor mal înalte exigențe. 
Sîntem singurul spital «lin 
județ unde se practică 
diagnosticarea medicală pe 
calculator. Avem un cco- 
graf cu doppler, care de
termină presiunea lichide
lor sangvine. Este de pro
veniență japoneză, dotat 
cu toate categoriile dc 
• ransdiictori L‘C oferă posi

bilitatea efectuării de CCO- 
grafii abdominale, cardia
ce, ochi, tiroidă, explora
re ecografică cndovaglnală 
șl cndorcctală. In plus, 
sistemul doppler cu care o 
«lotnt oferă posibilitatea 
unei explorări complexe a 
sistemului cardiovascular, 
cu truse tio puncțlc pentru 
explorare ccoghldntă. E- 
xistă dc asemenea aparat 
Roentgen, monitorizat, cu 
(•ircuil interior TV.

Am avut o situație fa-

țîrîita
vorizată, am beneficiat de 
sprijinul societăților co
merciale dc pc cuprinsul
orașului — 
„Mecanica- 
tor avem 
In „Favlor 
va dota 
scop.

— Aveți

Blastor S.A. șl 
—, Iar în vii- 

promisiuni de
S A., care ne 
u gastrofibro-

;i dv unele
cabinete Aglomerate. Cum
procedați pentru a acorda 
consultații tuturor celor ce 
Ic solicită ?

— Cele mal aglomerate

cabinele sint cele do .i 
O.B.L., ginecologic, chirur
gie, interne din cadrul Po
liclinicii. Consultațiile c 
fac pe baza bonurilor dc 
ordine, dar numărul lor 
nu se limitează. Medicii 
rămîn în cabinete pinii 
cînd rezolvă pe fiecare 
bolnav în aceeași zi. La 
fel cu analizele de labora
tor. Nu le aminăm. Do
rim ca ți po viitor să 
procedăm la fol Dar a- 
ceasta va depinde doar dc 
posibilitățile financiare 
pentru procurarea dc ren-' 
tivi pentru laborator.

Discuție Consemnată de 
ESTERA St N A

DOMINI 
17 M/

PROGRAA

6.30 TV DEA
8.30 Bună 

diminen
9.30 Clovniss

10.20 Film sci 
pentru < 
Operații 
„Mozart 
Ep. 8

10,50 Actualii 
11,00 Lumină 

din him 
12,00 Viața sa
13.30 Cind se 

cetera. I 
populari

I 1,00 Actualii
11.10 Atlas
14.30 Video-ni
18.10 Convorl: 

dc dumi
19.10 Film set 

„DAl.I.f 
Ep. 128

20.00 A< j'alit 
20,35 Filiri ai l 

„Prințul 
deșertul 
(Italia)

22,25 Studioul 
șlagăre), 

23.05 Actualii
23.20 Duminii 

sportivă
23,45 Maeștrii
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RE1 LECȚIA ZILEI
• „Sufletul e ceva ce spada nu poate răni, 

focul nu poate mistui, apele nu pot eroda, ciu
tul nu poate risipi".

(din „Mahabharata")

MOZAIC SPIRITUAL
• „Curiozitatea p sde naște dragostea. Obișnuința 
>a:e ucide”.

Bontempelli
• „Există oameni pe care nu îndrăznești să-i 

ataci, fiindcă ei se ascund -in murdăria lor proprie, 
ca sepia".

în

J

*
v r

(

o :

I. ucian Iilaga
• „Prostul te disprețuiește fiindcă nu ai calitățile 

arc sint o altă față a prostiei Iui”
II. Sanielevici

• „Se moare in bătăliile mici, ca și în cele mari".
, Jorge Luis Borges

• „Oamenii sint născuți unul pentru altul, 
concluzie, ori fa-le educația, ori rabdă-i !“.

Marc Aurelio
• „Fiecare aude numai ce înțelege".

Goethe 
aceeași măsură• „Monstruosul fascinează in 

sublimul".

le

(

Henriette
• ..Oamenii știu să minuiască 

numai cind nu sint îndrăgostiți".

Vorbe... in vint

ima

Oare in întreprinderile 
de STAT toți STAU? 
Cu toate că populația 
globului este in conti
nuă creștere, cantitatea 
de inteligență rămine 
Constanta.
1 egea eredității .pune 
că trăsăturile nedorite 
ale copilului provin de 
la celălalt părinte !
Confecționăm rochii de 
mirese lungi.
Dacă faptele reale nu 
corespund teoriei, tre
buie să scăpăm de ele. 
A luat toporul și l-a 
tăiat in bucățele.
Există din păcate și 
reguli de excepție.
Să scăpăm dc teroriști 
— zise demagogul.
Si cind te gindești că 
și ingerii dau de... 
dracii!
Fiind pădurar, umbla 
mai mult... creanga.

TIBERIU MÎNDRESC U,
< ălan

Selecție

Păianjenul
Pentru că se apropia 

'.rara, ani preferat să 
merg spre casa pe dru
mul ecl mai scurt, printre 
blocurile aflate in con
strucție. Era praf și mi
ros de mortar, simțeam 
deja pe umeri răcoarea 
nopții, am privit neliniș
tită spre cer... un pas gre
șit. am lunecat lovind cu 
piciorul o setndură șubre
dă, ce sprijinea un pa
nou. care a căzut greu 
peste trupul meu. Eram 
ca un șobolan prins in 
trapă, capul ți picioarele 
iml erau libere, nu pu
team face insă nici o 
mișcare sub greutatea stri
vitoare a panoului. Ani 
așteptat puțin in spe

I
MISCELANEE

r A • ’

'■a "

ORIZONTAL: I) Muți demult uitării, 
oferă imagini dezolante ; 2) înzestrat in
dubitabil cu putere de convingere ; 3) Re
marcabilele valori ale nudităților — Po
melnice scrise pentru Iertarea păcatelor | 
4) Sare în caz de ajutor la nevoie — Mu
zică sincopată de step patruped ; 5) Na
vigator asiduu spre țărmul pinzelor albe
— Doamna cu coasa din arin .pirltuuli- 
tații nordice ; 6) factor de ordine p” sca
ra valorilor — Etapă sui gem ris pe un 
parcurs in circuit — Scan d" urit rlinlr o 
oficină rustica . 7) Element de frunte evi
dențiat cu senilitate ■ Acoperită cu măr
gele cristaline <|<- n ură fluida ; 8) Sursă 
de inspirat ie i heraldicei cmiadiiuu (var.)
— Expresie uzuala autohtonă (J-.finind

Doi spărgători pătrund 
noaptea într-o farmacie. 
Unul dintre ei se adresea
ză celuilalt :

ț
*

*
ca

Yvonne Stahl 
strategia amoroasă ( 

Cesare Pavcsc 
de

ț
II.IU LE AIIU t
________ \

— Eu iau banii din casă, 
tu ceva împotriva tusei 
tale...

- O -
Judecătorul către un 

bărbat tînăr, condamnat 
pentru prima oară pentru 
hoție :

— Sper că n-o să vă 
mai văd niciodată aici, pe 
banca acuzaților...

— Vai, domnule judecă
tor, vii pensionați atit de 
curind ?!

- O -
— Spuneai că vrei să-ți 

cumperi o mașină de spă- 
lat rufe. Am eu una 
nouă !

— Nu, m-ain răzgîndit.
— De ce ?
— De ieri s-a însănăto

șit nevastă-mea !

Culese și prelucrate
de II IF I.EAIIU

ranța că cineva trece, și 
voi putea striga după a- 
jutor. Ca mereu in ast
fel dc momente, timpul 
trece îngrozitor de incet. 
Deodată am simțit ceva 
pe piciorul sting strecu- 
rindu-se dinspre gleznă, 
am ridicat cit ani putut 
capul și peste panou am 
văzut un țtăîanjen negru 
și păros ce se oprise pe 
pulpa piciorului. O du
rere cumplita mi-a săge
tat pulpa stingă, atunci o 
forță uluitoare adunată în 
trupul meu firav a făcut 
să răstorn panoul greu și 
să-mi srnuld păianjenul 
din carne...

lira liniște șl 'întune
ric, doar Luna plină îți 
trimitea razele albe prin 
geamul deschis, o pasăre 
chita îndrăgostită. pla
puma inii era pe jos și 
piciorul sting îmi furnica 
de amorțeală.

IN A DELE A NU

rezultatul împărțirii ; 9) Flori la ureche
smulse din grădina Euterpei ; 10) Neam
biguu într-o exprimare neolingvistică.

VERTICAL: 1) Implicați înlr-un uz de 
fals cu consecințe imprevizibile; 2) Cu
ceritor nedisimulat al unor inimi slabe ; 
3) Cercetător nesățios al scoarței terestre
— Mame primitoare pentru fiicele reve
nite din împărăția lui Neptun ; •!) Tip 
insignifiant care pare a fi om dc treabă
— Mentorul consecvent al unei discipline 
dc fier ; 5) Mărime situată în umbra unei 
raze — Moment hotăritor de extremă ur
gență — Puțină lumină la apariția lunii I ; 
fi) Piese dc cuplare cu sistem dc siguran
ță — Diamant dc înțelepciune șlefuit cu 
multă trudă ; 7) Vetust mercurial expus 
în piață pcn'ru vînzarc — A se da după 
deget într-un mod mai aparte ; 8) Termen 
dc referință In menținerea statu-yuo-uhii
— Cunoscut om de legătură afro-asiati- 
că ; 9) Clișeu verbal pentru cuprins ne
cuprinsul (pl.) ; 10) Calificativ nesatisfă
cător pronunțat in urma unui test func
țional.

Dicționar : EI,A.
A ASII E MOLOHI T

DEZ1 EG AREA ( ARI I I UI 
„DE( 1 l( I Rl", AP \R1 T ÎN ZIARUL 
SOSI RII Dl SiMBVIA TREI I T A :

I) I ALĂTORIȚi !!) ATAC LA 
(DM; 3) LIH..R — MANA ; I) AȚlȚAT
— Rl '1 . >) M IVI l\o Șl , i>) II) 
TOCAI' - N ; 7) ȚIP - IUȚITĂ; «) 
ACU. TARAT ; 9) I EI. AI, IIA( I : 
10) ITISEH AN ȚI,

LUNI, 18 MAI 
PROGRAMUL I

• 1 1,00 Actualități • 1 1,20 Worldnet
I SI A • 15,20 Avanpremiera săptăminii •
15,10 Copiii noștri — viitori muzicieni —
• 16,00 Cheia succesului • 16,30 Muzica 
pentru toți • 17,00 /Actualități • 17,05 E- 
misiunea in limba maghiară • 18,35 Te
leviziunea vă ascultă ! • 19,05 Tezaur • 
19,30 Desene animate. Casa zburătoare • 
20,00 Actualități • 20,35 Studioul economic
• 21,00 Gala internațională a filmului — 
Cannes, 1992 • 22,00 Din 1 ilmotcca dc 
.Aur : Restituiri 1.1,. Caragialc. Vizita. 
Lanțul slăbiciunilor • 22,20 SIDA un pe
ricol ignorat • 22,30 Actualitatea sportivă
• 22,55 ( ionica Parlamentului * Actua
lități • 2,3,25 Revista presei • 23,10 ( on- 
f lliențe.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități a 16,15 Desene ani

mate. STAN și BRAN • 16,10 Tradiții •
17,10 Film artistic. Piuă cind ne vom re
vedea (Anglia ,1989) • 18,50 Repriza a 
treia • 19,15 Magazin auto-nioto a 20,15 
Studioul muzicii dc cameră • 20,15 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21.30 TVE Intcrnacional 
• 22,00 TA 5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

MARȚI, 19 MAI 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
li' din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități • 10,20 Calendarul zilei a 10,30
TVE Intcrnacional • 12,10 Ora de muzică
• 13,00 Interferențe a 13,30 Muzică pen
tru părinți • 11,00 Actualități • 11,20 Tra
diții • 11,55 Preunivcrsitaria • 15,30 Te- 
leșcoală • 16,00 Agenda muzicală • 16,30 
( onviețuiri • 17,00 Actualități • 17,05
Rupere transilvane • 17.35 Pentru doine
le și baladele noastre • 18,00 Salut, prie
teni ! • 19,00 în fața națiunii • 19,30 De
sene animate. ( asa zburătoare • 20,00 Ac
tualități • 20,35 Sport • 20,15 Studioul 
economic • 21,15 în obiectiv : Ion Iliescu, 
președintele României • 22,05 Telecinc- 
niateca. Omul cu mina de aur (SILA, 1955)
• 0,10 Cronica Parlamentului * Actuali
tăți • 0,10 Revista presei.

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

mate .STAN și BR AN • 16,35 Studioul dc 
literatură • 17,35 Iilm serial. Marc și 
Sophie. Ep. 15 • 18,35 Dc-alc pieței in 
economia Capitalei • 18,55 Euro-gol •
19.25 Tribuna nonconformiștilor • 19,15 
Expo ’92 — Sevilla • 20,15 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TA'E Intcrnacional • 22,00 
TA 5 Europe • 22,35 BBC Al orld service.
• 23,05 TV DEA A.

MIERCURI, 20 M AI 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,20 Calendarul zilei a 10,30
Film serial. Familia Polaniecki. Ep. 13 a 
11,05 Worldnet US1A • 12.10 Ora de mu 
zică • 13,00 Forum • 13,30 Documentar 
nrtistic • 11,00 Actualități • 11,20 S.O.S. 
natura! • 11,55 Preunivcrsitaria a 15,30 
Telcșcoală • 16,00 Tineri interpreți dc 
muzică populară • 16,20 Patrimoniu a 
16,50 Tragerea Pronocxpies • 17,00 Ac
tualități • 17,05 15. 16, 17, 18 a 17,35 
Reflector • 18,05 Microrccital • 18,20 Stu
dioul economic • 18,50 Fotbal : România 
— Țara Galilor, în preliminariile C.M. 
‘92. Transmisiune directă dc la București 
In pauză : Desene animate • 20,50 Ac
tualități • 21,10 Fotbal : Sampdoria Ge
nova — F.C. Barcelona. Finala ( -C.E. 
Transmisiune directă de la Londra •
23,10 Cronica Parlamentului * Actualități
• 23,10 Revista presei • 23,55 Universul 
cunoașterii.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.10 Desene ani

mate. STAN și BR AN • 16,35 Emisiunea 
in limba maghiară • 18,05 Teatru Tv. 
Privește înapoi cu minie de John Osbor
ne • 20,00 Dialog cu edilii Capitalei •
20.25 Bijuterii muzicale • 20,15 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republi
ca Moldova • 21,30 TVE Intcrnacional • 
22,00 TA 5 Europe • 22,35 BBC World
Service.

JOI, 21 MAI
PROGRAMUL T

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 /Actua
lități • 10,20 Calendarul zilei ■ 10,30
Transmisiunea directă a slujbei religioa

se dc Sfinții împărați Constantin și Elena
• 12,10 Ora de muzică • 13,00 Oameni
dc lingă noi o 13,30 Jazz-magazin • 14,00 
Actualități ■ 14,20 Conviețuiri • 14,50
Preunivcrsitaria • 15,30 Teleșcoala • 16,00 
Muzică pentru toți • 16,30 Lumea ideilor
• 17,00 Actualități • 17,05 Repere mol
dave a 17,35 Armuri în piatră • 19,00 
în fața națiunii • 19,30 Desene animate. 
Casa zburătoare • 20,00 Actualități • 20,83 
Sport • 20,15 Film serial. DALLAS. Ep, 
129 • 21,10 Studioul economic a 22,10 
Reflecții rutiere • 22,2o Memorialul du
rerii • 23,15 Cronica Parlamentului *
Actualități • 0,15 Stadion • 0,10 Revista 
presei.

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

mate .STAN și BRAN a 16,35 Dicționar 
dc personaje • 17,05 Emisiunea in lim
ba germană a 18,05 Ansamblul folcloric 
„Cununa Carpaților" • 18,30 Club SF * 
Eurocon ’92 a 19,00 Concertul Orchestrei 
Naționale Radio • 20,15 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TA’E Intcrnacional a 22,00 
TA 5 Europe • 22,35 BB( World ScrvîCP,

VINERI, 22 MAI 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități a 10,20 Calendarul zilei a 10,30 
Film artistic. Cu orchestra pe strada prin
cipală (Mosfihn, 1986) • 12,00 Super Chan
nel a 13,00 Ora dc muzică • 11,00 Actua
lități • 11,20 Mondo muzica a 11,40 Me
dicina pentru toți a 15,10 Bicentenar 
Rossini • 15.25 Preunivcrsitaria a 16,00 
Limba noastră • 16,30 Muzică pentru toți
• 16,15 Tragerea Loto • 16,55 .Actualități
• 17,00 Emisiunea în limba germană * 
18,00 Pro patria • 18,15 Ecranul 19,03 
Viața parlamentară • 19,30 Desene ani
mate. Casa zburătoare • 20,00 Actualități
• 20,35 Sport • 20,15 Film serial. Familia 
Chisholm. Ep. 13 • 21,15 Studioul econo
mic a 22.15 David Kovcti in concert «
22.15 Gong ! • 23,15 Marginalii • 23.30,
Top 10 • 0,05 Actualități • 0.20 Revista 
presei • 0,35 Magazinul de la miezul
nopții.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate. STAN și BRAN • 16,10 Tradiții e
17,10 Opera în capodopere a 19,25 Sport
• 20.00 Concertul pentru vioară și orches
tră dc Beethoven • 20,10 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TA E Intcrnacional a 22,00 
TA 5 Europe • 22,35 BBC World Service.

SÎMBĂTA, 23 M AI
PROGRAMUL I

• 9.00 Bună dimineața ! • 9.50 Șahul 
de la A la Z • 10,00 Actualități • 10.10 
Tip-top, mini-top • 11.10 Descoperirea 
Planetei • 11,30 Alfa și Omega. Credin
ța, politica — un traseu posibil ? • 12,30 
Ora de muzică • 13,30 7 x 7 * 11,00 Ac
tualități • 11,10 Magazin Tv. Fotbal 1 
F.C. Maramureș — „U" ( luj-Napoca • 
18,00 Itinerarii. Drumul mătăsii. Ep. 23
• 18.30 Mapamond • 19,00 Dc joc, de dra
goste, de dor • 19.15 Tclecnciclopedia • 
20,00 Actualități • 20,15 Film serial. Twin 
Peaks (SUA). Ep. 1 a 21,35 Săptămfna 
sportivă • 21,55 Film artistic. Prințul de
șertului (Italia) • 23,10 Actualități a 23,55 
Cutia cu surprize • 0,10 A’ideo-discoteca
• 1,00 TV DEVA.

PROGRAMUL TI
• 9,00 TV DEV A • 15.15 Actualități

• 15.25 Desene animate. STAN și BRAN
• 15.50 Conviețuiri • 16.20 Tilm artistic. 
O dată la două săptămini (Franța. 1990) • 
18,00 Festivalul „Săptămina internaționa
lă a muzicii noi” • 20.00 Jazz-show a
20.15 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova • 21.30 TVE Inter
național • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBO 
World Service.

DUMINK A, 21 M Al
PROGR VMUL I

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună diminea
ța ! • 9,30 Abracadabra ! • 10,20 Film 
serial pentru copii. Operațiunea „Mozart* 
Ep. 9 • 10,50 Actualități • 11.00 Luminft 
din lumină • 12,00 V iața satului a 13.30 
Dc armindi ni • 11,00 Vctualități • 11.10 
Atlas • 11,30 Video-magazin • 18.30 Con
vorbiri de duminică • 19,10 Film serial. 
DALLAS, Ep. 130 • 20,00 Actualități •
20.35 Film artistic. Doctorul Teyran (Fran
ța, 1980) • 22,15 Duminica sportivă • 22/10 
Actualități • 22,55 Miss România ’92 •
23.35 Maeștri.

I’ROGRAMUI II
• 16,00 Actualilâti • 16,10 Desene ani

mate. STAN și BRAN a 16,35 Conviețuiri
• 17,05 Pop-Clllb • 17,25 Orașe și civi
lizații • 17,55 V'aiietăți internaționale a
18.25 Seiată muzicală TA • 20.15 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • ’>1.30 TVE Inlcrnacional
• 22.00 TA 5 Europe • 22,35 BIK World 
Service.
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ANIVERSARI
• CU ocazia împlinirii

vârstei de 7 ani. pumni i, 
bunicii, nașii urează fiu
lui lor, Ciaudiu Mircea 
Biol. un călduros „La 
niulți am (3516)

• PENTRU Voichila Gro
za din Peștera, cele mai 
frumoase flori ia majorat. 
„I.a mulți ani mătușa, 
unchiul (3568)

• 1 IE cit ochii tăi de 
acum să găsească calea 
Împlinirii și f ricirii. „La 
mulți ani !" dragă Lăcră
mioara Ciubotarii, cu oca
zia majoratului. Părinții 
Petru și Elena, frații Dani 
și Marius, cumnata Mar
cela și nepoțica Diana.

(3423)
• ACUM, in prag de 

pensionare, soțul loan, fii
ca Tatiana, ginerele Sorin, 
nepoata Bianca, fiul Vasi- 
le și nora Mihacla urează 
doamnei Maria Bucuci din 
Hunedoara „I. mulți ani" 
și multă fericire!

(2931)
• PI fi uni., il cer a-

parc - c|i.i),i/i'.. s'.ca pen 
tru s ț.J nu! C< iru Ra
du I dorim armată ușoa
ră și mail nome in via- 
ț <. C u di „i-.te părinții 
•i f <t (2814)

• CT împlinii.
ffurnO'i- i \i. ' de 20 ani, 
Nici ' t ii lin iz,! soldatu
lui C '.ij< aru Radu arma
tă t. ' a ll, ancer „I a 
multi ani*' (28151

ViNZARI -
CUMPĂRĂRI

• ND... irtam' nt zona 
_ ntrală au himb Arad, 
Oradea, Timișoara, Buda
pesta. De\a, Libertății, IJ 
l A. sc ;t, ct. IV. ap. 44.

(.'■«■13)
• \ i I) presa de cără

midă in funeți ■ i piese de 
ttasc [ ntru fabricat ulei. 
Ud'reti 1 ie, Orație, str. 
Republicii, or. 2, telefon 
42C>96 (3373)

camere, frigider Arctic. Le
va. telefon 12191, (3532)

• VIND Opel Kafett
I 8.i. model deosebit A.B.S., 
1987, vișinul metalizat.
II 500 DM. Deva, teleion
12493. (34221

• CUMPĂR sau preiau
contract garsonieră. Deva, 
telefon 19530. (3107)

• OFER recompensă ne
gociabilă pentru codare 
contract. Deva, telefon 
13289. (3400)
• VIND motoretă Sirnson.

Hunedoara, str. Severin, 35, 
telefon 16134. (3382)

• ViND griu calitatea I. 
Deva, telefon 25G06.

(3381)
• PREIAU contract a-

partament, 2ona Micro 15, 
Dacia. Ofer recompensă. 
Deva, telefon 29406, orele 
12—18. (3370)

• VIND apartament 4 
camere, Deva, zona pieței, 
bdul Decebal. bl. 8. ap 23.

(3555)
• \ ÎND mobra „Hoinăr

eli motor rezervă Deva, te
lefon 21833. (3556)

• VÎND garsonieră zonă
centrală. Deva, telefon 
16925. (3558)

• VINI) casă și grădina,
Silva.șul dc Jos, nr. 16. In
formații Hațeg, telefon 
77312. (3559)

• X iN’D l ord Fiesta,
stare foarte bună, Șoirnuș, 
nr. 226 str. Bisericii, tc- 
lefcn 68289. (3561)

• \ iN’D instalație satelit 
sau părți componente se
parat Deva, telefon 22951.

(3562)
• X IN’D auto; imioneta VIU» 
320, motor 1.27, aulotu 
risni Talbot Orizont 1 590. 
video Orion. (Tistur. tele 
fon 71603, după ora 20.

(335?)
• V IN’D vilă, curte, gra

dină, loc cavă, livadă, l’ui, 
telefon 160, după ora 19.

(3519)
• VÎND televizor a'b- 

negru. Deva, telefon 27813
(3550)

• ViND autobuz Ikarus 
211. Deva. str. Grigorcs 
cu, 21 (peste calea ferată), 
preț convenabil. (35111

• S.C. „NlSTOIt" 
8NC Simeria vinde 
parchet fug uscat, ca
litate superioară, can- 
tit.ilj nelimitate. Sime
ria, telefon 956/61699.

(3342)

• VÎND autocamion 
in circulație, marca 
Mercedes Diesel, 7,5 
tone, stare perfectă. 
Arad, telefon 966/ 
17722, după ora 21 

(2921)

• URMA SVXTA De
va vinde autoturisme Da 
cia I 3(>0 preț convenabil, 
str. Braniște, nr, 7 (lingă 
stadion>, simbătă — dumi
nică, orele 9—19.

(3575)
• VIN ft mașină cusut

bărbătească, Nawman (pie
le, blana). Hunedoara, Al. 
Cocsurilor 8/J8. (2930)

• X INI) televizor color 
Panasonic, fabricație 1991. 
nou, cu telecomandă. Hu
nedoara. telefon 22793.

(2929)
• v L\ D caroserie Dacia 

I 3on Hunedoara, telefon 
34501 (Rotarilor 31).

(2927)
• VÎND televizor color

marca Orion, ecran 51 cm, 
telecomandă. Hunedoara, 
telefon 22732. (2926)

• VÎND Dacia, mașină
Înghețată, rulotă comerț, 
televizor color, video, a- 
parat sifon, vitrină frigo
rifică Hunedoara, telefon 
80915 (2925)

• k (ND Dacia 1 310. Hu-
oedoara, telefoane 12213, 
22731. (2923)

• VÎND casă, grădină. 
Informații Hunedoara, st< 
Aleea ltusso. nr 30.

(2(122)
• VIND caș-tofon stereo

fleck, amplificator stereo 
gir 4o și pick-up deck ste
reo. Hunedoara. telefon 
43016 (2919)

• INI) eoni, nobil ca
«șapca, dulap, o pendulă 
flojio'. etc. Hunedoara, str. 
(Trandafirilor, nr. 7. intre 
15—20. ('.’918»

• viND apartament 2

• CUMPĂR televizor 
sport. Deva, telefon 17309.

(3518)
• ViND mobilă stil 

vechi Deva, Dragoș Vodă, 
9, telefon 21303. (3517)

• VÎND tractor 630. mai
vechi, preț convenabil, co
muna Văradia de Mureș, 
satul Baia, nr. 47, județul 
Arad. (33 ll)

• VÎND butelie aragaz.
Deva, telefon 23839, preț 
40 000 lei. (3a 15)

• VIND sintetizator di
gital Kauai K1 și stație 
cu boxe pentru chitară so
lo. Hunedoara, telefon 
24620. (2913)

• CEDEZ contract apar 
tament (zona ștrand). Deva, 
telefoane S'501 sau 22181.

(3569)
• FIRMA „LVRIAN”

vinde caroserie de micro
buz, Volkswagen, tip nou, 
camion Mercedes de 4 to
ne, un televizor color 
Griindig și o canapea 
nouă. Informații telefon 
956/16678 (3576)

• VIND Hoinar. In for 
mâții Deva, telefon 21584, 
între orele 13—17,

(2813)
• V ÎND Dacia 1 300 eu 

îmbunătățiri. Deva. lele
f n 17202, intre orele 16 
'!<>. (2811)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere proprietate Lu 
peni cu similar sau garso
nieră în Deva. Informații 
telefon 9.,6/21.,69. (31(9)

• SCHIMB apartament 
cu Focșani, Onești, Uiriad,

cu gaze, au vina. ueva, 
t ' Ion L> 172, (3566)

• SCHIMB apartament 
3 m»re proprietate l’g. 
Mur, .ii similar Deia. 
R ’ li, izjv.i. telefon 14912

(3357)
• SI III MB apartament

pn."i i.'.itc- person.da, con
fort 1. 2 camere, I Ugoi
cu similar Deva — !)■>(»/
l>'9V (3100)

ÎNCHIRIERI
• |NC HIP.IEZ garsoniera

zona gării. Hunedoara, te
lefon 11780. (2928)

• ÎNCHIRIEZ trei came
re. Deva, pentru sediu, bi
rouri. locuință. Orăștie, 
4717 1. - (2309)

DIVERSE
• CU autorizați i nr. 

6197 din 1 f brunrie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființa Asociația Familială 
„La Paria", cu sediul in 
OrașTic, avînd ca obiect de 
activitate magazin general, 
consignație. alimentație 
publica, bar. import-ex
port, vânzări en gros, 
microabator, măcelărie, ac
tivitate hotelieră. (3561)

• Ci autorizația nr.
2676 din 5 noiembrie 1990, 
eliberata <le Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființa țsociați.t Familială 
carmangerie „Mica", cu 
sediul in Simeria, repre
zentat a prin C’iorâu Tibe- 
riu, avind ca obiect de 
activitate producere și des
facere preparate din carne 
(subproduse). (3371)

OFERTE 
DE SERVICII

• „CONSULT MF.DICOM" 
■sRI DEC A a deschis pc 
bdul 22 Decembrie, bl. D 2, 
(demisol; vizavi dc restau
rantul „Lido“. cabinet medi
cal particular pentru con
sultații. Specialitățile sînt: 
medicină internă, hemato
logie clinică și ecografic — 
dr. Dan Adrian Maghcru; 
dermatovenerologic — dr. 
Mihaela Magheru; radiolo
gie (radioscopic, radiografii) 
— dr. Martin Weber .șt 
medicină generală — dr. 
Nicotină Weber (3553)

• S.C. „LEOPARD- De
va. telefon 12121, angajea
ză rroitoresc calificate.

(3551)
• SOCIETATE comercia

lă, zonă centrală, oferim 
regim dc consignație cu 
comision foarte avanta
jos. Deva, telefoane 23488, 
25 193 (?, po)

COMEMORĂRI
• DUMINICA, se împli

nesc 2 ani de la tragicul 
accident care a curmat via
ta bunului meu frate,

VIORII. TVMAȘ.
Amintirea lui v.i cămine 

mereu în inimile noastre 
îndurerate. (3551)

• SE împlinesc, Ia 1(1

mai, 2 ani de cind ne-au 
părăsit pentru totdeauna ce 
am avut mai scump fie 
lume, fiicele n< astro,

M \RfOAR 4 OrllT V
•și

DORIC A Tltll V
■i ginerele

V 1OREI. TA1M \Ș.
Va vom păstra vie amin

tirea. Lacrimi și flori pe 
mormintele voastre. Dum
nezeu să vă odihnească în 
pace ! Familia.

(.3331)

• SE împlinesc 2 
ani de la încetarea din 
viață a scumpului nos
tru

V (OREL T.VM \S
Iți dorim odihna e 

ternă și Dumnezeu să 
te ierte ! Gopîii C’l.iu- 
diu și Claudia, fami
liile Bacinschi. Stroia. 
Șerban. Secui, Tămaș 
Valentin și Vasile, 
C'impan. (3572)

• SE împlinesc șase 
luni dc Ia trecerea in 
neființa a celui ce a 
fost

MX I I \E ȘERB, 
din Mintia. Va rănii 
ne veșnic in inimii* 
noastre. Familia.

(3369)

• LA 17 mai 1992 se 
impline.se 5 ani dc cind 
a plecat dintre noi

MXRGVRETV GHETE
D4N,

din llia. Parastasul de 
pomenire, duminică, 17 mai, 
la Biserica Ortodoxă din 
localitate. Nu te vom uita 
niciodată ! Soțul Dănuț. 
cumnații Viorel, \ erginica 
și familia Moisin Alexan
dru, Ilia. (3570)

• CU nemărginită triste
țe anunțăm comemorarea a 
6 săptămini dc la decesul 
scumpului nostru soț, ta
tă și bunic.

r VZAR BODE
din Câinelui de Jos. Iți vom 
plinge mereu sufletul bun, 
milos și dragostea părin
tească c» care ne-ai în
conjurat. Lica, Aurica, 
I,conțin, Corina, lonuț și 
Ioana (3567)

DECESE

• CU adincâ durere 
familia Bozxm, Maria, 
Nicu .și Silviu aduc un 
pios omagiu celui care 
a fost

EMII RADI
înmormintarca va 

avea loc duminica, 17 
mai 1992, ora 14, în 
Cimitirul Ortodox din 
sir. M. Erninescu. De
va. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

(■:..l.3i

' SOCIET ATEA COMERCIALĂ
' „MACON** S.A. DEVA

anunță intrarea în reparație a fabricii de B.C.A., 
\ inccpind cu 25 mai a.c. Cei care doresc să cuin- 
ț porc I5.C.A. se pot prezenta cu mijloace de 
1 transport la sediul firmei, str. Sintulialni nr. I, 

piuă la data de 27 mai a.c.

S.C, D6CORAȚIUNI—CODREAN S.N.C. 
D E V A

sir. I Decembrie, nr. 3, telefoane 11831, 25950
• Livrează en gros plapume diferite ca

lități si mărimi, la preturi avantajoase.
GD91)

SOCIiri’ATEA ASAR GRU1’ S.R.L. 
BIROU DE PROIECTARE 

cu sediul iu DES A, Aleea Crinilor I, Cămin I.
et. 4, telefon 950/24895

Execută pentru societățile comerciale din 
județ documentația tehnică privind stabilirea 
și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul 
lor. pentru obținerea certificatului de proprie
tate conform llotăririi Guvernului nr. 831/1991 
și a Criteriilor de aplicarea acesteia.

Condițiile dc executare, prețul și modali
tățile <le plată se negociază la contractarea lu
crării. Așteptăm comenzile dumneavoastră.

(3203)

I

ț

*
*
**
!

!
I
*

Inccpind de la 1 lume a.c. , datorita 
creșterii dobîn/ilor bancare . se va majora 
taxa pe abonat pentru racoiilaica la 
rețeaua noastră dc telexi/mne prm cablu

Nu lâsuți timpul su curgă
in (lulavo.'irca ciumncavoastiă!

\dicsj no.istra bulcvai J I >. t x I il ■ R. 
I'.uki lelclon l-l-153
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CONSILIUL LOC \L 
SÎNTĂMÂRI A-OKLE \

Organizează la sediu, in data de 3t mai 
1992, ora 10, licitație pentru pășunea alpină 
(munții IJorăscu, Mic, Slăveiu și Bucura), pre
cum si pentru spațiul comercial din satul Bu
cium. (’>72)

I

LICEUL SPORTIX DEVA
Organizează concurs d«s preselecție Ia 

bele sportive:
pro

nia i• ATLETISM — in «lata de 30—31 
si I iunie, ora 9, la stadionul „Cetate";

• GIMNASTICA SPORTIVĂ fele — du
minică, 7 iunie, ora 9, la școală.

La atletism, concursul se organizează pen
tru clasele a V-a și a IX-a, iar la gimnastică 
pentru clasa I, ci* va funcționa iu anul șco
lar 1992/1993.

Relații suplimentar»' la sediul scolii, tele
fon 17015.

„COMPl I IX“ S.R.L. DEV \ 
bdul Decebal, bl. R, telefon 956/17167

VINDE MORI CEREALE
120 kg.

debit orar
(570)

SOCIETATE A COMERCIAL Ă 
ELIS S. A. HUNEDOARA 
str. Ecaterina \ arga, nr. 3,

Execută, pe bază de comandă fermă 
la cerere pentru populație, următoarele 
« rări :

sau 
lu-

si

o

gărdulcțe metalice pentru morminte 
monumente funerare «lin beton ; 
garduri metalice pentru particulari ; 
porți metalice ;
diverse produse «le construcții metalice: 
diverse pro«luse din fontă turnată ; 
tuburi din beton pentru canalizare : 
plăci dc gar«l ;
stîlpi pentru gard ', 
bolțari «lin zgură pentru zidărie ;
produse ornamentale pentru parcuri 

(bănci, mese, jardiniere ș.a.): 
mobilier din lemn pentru bucătării ; 
praf de curățat; 
molitox ; 
săpun de rufe ; 
covoare țesute manual 
tip „București**; 
lucrări de hidroi/olații 
blocuri ; 
alte lucrări la cererea

Relații suplimentare se obțin la telefoa
nele : 12933, 13657 interior 116.

tip „Dorita**

la terase.

beneficiarilor.

si

(557)

a

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ DEA A 

SECȚIA APA CANAL 
iu vederea executării lucrării «le racordare 

noii fabrici de conserve Deva la rețeaua de
apă potabilă, R.A.G.C.L. Deva anunță sistarea 
totală a furnizării apei potabile in zona Depo
zitelor și parțial în zonele ; Gojdil, Gării și 
Progresul, în ziua dc 18 mai 1992, între orele 
8—18. (583)

impline.se

