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— Domnule prefect 
Ghcorghe Ivan, huncdure- 
nii. cititorii ziarului „( u- 
vintul liber" ar dori să vă 
cunoască mai bine. Deci, 
cine sînteți și cu ce gin- 
duri porniți in noua fum 
ție ?

— Am venit pe n- 
ccste meleaguri in urmă 
cil 26 de ani, după ter
minarea facultății, ca tî- 
năr inginer constructor. 
M-am atașat de oamenii 
pe care i-am cunoscut, cu 
care am lucrat, am legat 
prietenii, mi-am înteme
iat o familie. Intenția 
mea inițiala de a nu că
mine decît 6 luni in Hu
nedoara pentru satisfa
cerea stagiaturii s-a trans
format în aproape trei 
decenii de viață în a- 
cest județ in care m-ain 
stabilit definitiv șl de

ACCENTUL PE RESPECTAREA LEGILOR SI ORDINII PIIBIICE
w

caro sper că am fost 
adoptat.

Am lucrat 23 de ani la 
I.C.S. Hunedoara, iar in 
ultimii doi ani am des
fășurat activitate parla
mentară. Am 49 de ani.

Am fost numit prefect 
al județului Hunedoara 
inccpind cu data de ('• 
mai 1992, calitate în 
care doresc să contribui 
intr-o măsură cît mai 
marc la modernizarea ju
dețului, la ridicarea gra
dului de civilizație, cul
tură și calitate a vieții 
tuturor locuitorilor.

— Ca reprezentant al 
Guvernului în județul 
nostru, vă rugăm să pre. 
cizați ce atribuții princi
pale aveți de îndeplinit.

— Principalele atribu
ții care îm; revin se re
fera la respectarea legi
lor și a ordinii publice, 
la controlul legalității 
actelor administrative ale

io noua dumneavoastră 
activitate ?

— Este destul de difi
cil să fac o ierarhizare a 
problemelor care se cer 
rezolvate în mod priori

Intertill cu <11 G1IEORGI1E FVAN. 
prefectul județului Hunedoara

autorității publice locale 
și județene. In conformi
tate cu Iz.gca administra
ției publice locale, atri
buțiile Prefecturii se rea
lizează prin serviciile pro. 
prii șl cu ajutorul comi
siei administrative al 
curei președinte sînt.

— Care considerați că 
sint prioritățile actuale

tar în județul nostru. 
Consider totuși că la ora 
actuală problemele prio
ritare pot fi sintetizate 
astfel : întărirea autori
tății organelor de ordine 
și o colaborare strînsă 
cu instanța, poliția, jan
darmeria, in vederea îm
bunătățirii climatului de 
siguranță sociala și a re

ducerii fenomenului de 
corupție și trafic de 
influență.

— (C ne puteți spune 
despre raporturile Prefec
turii cu consiliile locale 
ți cu Consiliul Jude
țean ?

— Așa cum prevede 
T.cgea administrației pu
blice locale, între Pre- 
(cetină și consiliile locale 
și cei județean nu exista 
raporturi de subordonare. 
Aceste raporturi trebuie 
să fie de colaborare și 
eu contez pe eficiența a- 
cestei colaborări.

Autoritatea Prefecturii 
se exercită prin verif! 
carea legalității actelor 
și acțiunilor ce se între
prind și eu sper să nu

fiu nevoit să blochcz 
prea multe asemenea ac
țiuni și acte. Menționez 
că pronunțarea asupra 
legalității unui act se 
face in termen de l."> zile 
de la data comunicării 
acestuia, ce se ia face 
in 10 zile de la adopta 
rea lui.

— In Ce domenii vă 
giudiți să emiteți ordine?

— în îndeplinirea atri
buțiilor ce-mi revin, Pre
fectura emite ordine in 
condițiile legii. Ordinele 
care stabilesc măsuri cu 
caracter tehnic și de spe
cialitate sînt emise după 
consultarea prealabilă a 
organelor sau serviciilor 
de specialitate, fiind con
trasemnate d< conducăto-

Inlerviu consemnat de
NH Ol Al. TÎR( OII

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ageiitia Națională pentru Privatizarea 
și Dezvoltarea întreprinderilor 

Miei și Mijlocii

MAREA PRIVATIZARE
ÎNCEPUT

CI . r ATI NI DIN Jl'DEȚl I 
IU NEDO ARA !

Marca privatizări- a început '
— I uni. 1 iunie 1992. inccpe ni întrea

ga țară distribuirea gratuită a carnetelor 
cu certificate Je proprietate.

— Au dreptul să primească gratuit 
cile un carnet cu certificate <lc proprie
tate cetățenii români cu domiciliul stabil 
in Romania, care au împlinit 18 ani piuă 
la data de 31 decembrie 1990.

— Moștenitorii persoanelor decedate 
după data de 31 decembrie 1990 vor 
primi un camei cu certificate de proprie, 
talc.

— < ostul transportului și distribuirii 
carnetelor cu certificate dc proprietate, 
este de t<Ki lei pentru fiecare carnet 
distribuit.

— Eliberarea certificatelor de proprie
tate se face numai pe bază dc buletin 
de identitate, la locul dc domiciliu stabil 
al solicitaoților.

— Pașapoartele Nl .slot valabile'
— Distribuirea se face iu termen de 

1ÎD de zile da la data declanșării în țară 
a acțiunii.

— Persoanele Care nu sc prezintă Iu 
centrele dc distribuire pentru ridicarea 
carnetelor cu certificate dc proprietate 
pini la expirarea termenului dc 180 dc 
zile (27 noiembrie 1992), pierd dreptul dc 
dobindire a acestora.

C E T A Ț E N I!
Deținătorii certificatelor dc proprieta

te au următoarele drepturi :
— să primească dividende anuale care 

sr plătesc in condițiile ți la datele sta
bilite dc fondurile Proprietății Private ;

— să cumpere acțiuni ale societăților 
comerciale care sînt puse in vînzare de 
f ondul Proprietății dc Stat. într-uii ter
men limitat, anterior oricăror vinzări 
publice dc acțiuni, cu o reducere dc 10 Ia 
sută față dc prețul ofertei publice, in 
limita valorii <lc piață a certificatelor 
deținute ;

— să obțină din partea Fondurilor 
Proprietății Private servicii de brokeuaj 
pentru schimbarea certificatelor dc pro
prietate în acțiuni, in condițiile de piață, 
la orice societate comercială oferită spre 
privatizare ;

— orice alte drepturi prevăzute de le
gi- pentru acționari ;

— să vîndă certificatele de proprietate 
oricărei persoane fizice sau juridice româ
ne ;

Atenție ! Certificatele de proprietate 
nu pot fi vindutc persoanelor fizice sau 
juridice, străine.

Comisia județeană 
<le organizare

(Arondarea străzilor dc distribuire 
a carnetelor cu certificate de proprietate 
se publică in pag. a IlI-a).
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MUNICIPII Șl ORAȘB ;

luni și miercuri — orele II —18;

joi si simbătă — orele 10—17.
COT4UNE .

hun —8—11 și 15—20 ;

simbâta si duminica 10—18.

Sediile centrelor de distribuire sînt 
rimării.
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o PRODUSE CERAMICE 

NOI. Specialiștii de la 
S.O. Refractate din Bara, 
deciși să-și diversifice ac
tivitatea, pregătesc intra
rea fn producție pînă in 
toamnă a primelor canti
tăți de țiglă glazurată șl 
ncglazurată, plăci de tera
cotă, placate de ceramică 
pentru pardoseală de dife
rite culori. Lucrai foarte 
important, materia primă 
pentru noile produse exis
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„Dacă e posibilă 
o grevă a minerilor, 

vom vedea"
Conferința de presă cu conducerea 

Ligii Sindicalelor .Miniere din \ alea Jiului

In după amiaza zilei de 
joi, 21 mai a.c., la Petro
șani a avut loc. timp eli
trei ore, o conferință dc 
presă cu membri ai con
ducerii f.igii Sindicatelor 
Miniere din Valea Jiului, 
la care au participat rc 
prezentanți ai presei, ra
dioului și televiziunii. Dl 
Tlic Torsan și ceilalți meni, 
bri ai consiliului <Ie coor 
donare al ligii au reliefat 
că scopul întilnirii a fost 
acela dc a clarifica, prin 
mijloacele mass-media, li
nele probleme specifice mi
neritului din \ alea Jiului, 
pentru a fi cunoscute și 
înțelese de către opinia 
publică. Cu acest prilej, 
s-a exprimat îngrijorarea 
față de diversele manifes
tări dc destabilizare a si
tuației în diferite sectoare 
de activitate din țara, con

flictele sociale culminînd 
cil o serie dc greve. Pen
tru ca să nu mai fie ,.a 
cuzați .și să se arunce cu 
pietre în mineri", s-au fă
cut referiri la cauzele ce 
au generat inineriada din 
1991, la condițiile actuale 
de muncă și de viață ale 
minerilor, precum și la 
unele probleme nesoluțio- 
nate încă, privind încheie
rea contractelor de muncă, 
contcstindu-se multe din 
afirmațiile făcute la TAZ 
de către dl Silviu Biucan 
referitoare la situația pro
ducției de cărbune și sala
riile minerilor.

Fură a intra în detalii, 
precizăm că cea mai mare 
parte a discuțiilor. între-

NIC'Ol. VE TlltC'OH

(Continuare în pag. » 2.a)
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— Rău faci ca bei alii de mull. Abia 
le ții pe fuioare.

— Rău fac că încerc să umblu...

tă chiar in jurul fabricii. 
fS.C).

O GARAJE. In Sime- 
rla s-au construit, cu a- 
probarea consiliului local 
și tn conformitate cu schi
ța de sistematizare aproba
tă, primele 11 garaje pen
tru posesorii de autoturis
me ce locuiesc în blocuri. 
Garajele au fost realizate 
de lucrători al societății 
comerciale „MACON* S.A, 
Exemplul Simerlel ar tre
bui urmat șl de alte loca
lități ale județului. (T. RJ.

Q PREȚURILE... me
reu mal marl dau mare 
durere dc cap cumpărăto

rilor. Frapantă este șl di
ferența de la o localitate 
la alta . La magazinul S.C. 
„Hațcgana" S.A. roșii mai 
mici, dar frumoase și 
coapte, costau, în acest 
sfirșit de săptămină 150- 
de lei kg. La complexul 
„Prodas" nr. 12 din Călan, 
roșiile de aceeași dimen
siune, dar mo] mult verzi, 
erau 260 de lei kg. Slim, 
contează de unde te apro
vizionezi, cît costa trans
portul. Tocmai de aceea, 
comercianții trebuie să son
deze mal atent furnizorii, 
să find cont de. distanțe, 
dar și de., punga clle.nli- 
lor. IS. C.). '
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Secția Drumuri și Po
duri Hrud, aparțini nd 
Direcției Județene de 
Drumuri — Regia Auto
nomă Deva, a început 
lucrările de reparații 
prin efectuarea dc plom
be și covoare pe dru
mul județean nr. 711 
Crișcior — București — 
Curecliiu, însiimind o 
cantitate de peste ITO 
tone mixtură asfallică 
care urinează a fi pusă 
in operă.

Activitate 
făcută ca 
pasiune

Iu același timp, sec
ția efectuează lucrări .și 
pe drumurile județene 
Baia dc Criș — Bulzeștii 
de Sus, A ălișoara — 
Oi mindea — Băița. Blă- 
jeni — < riș și altele cu 
lucrări similare.

Concomitent cu aces
te lucrări. Secția Dru
muri Brad execută și 
consolidări de drumuri 
cu mixturi asfaltice cit 
și consolidări cu ziduri 
de sprijin pe drumuri
le comunale l.uncoiu de 
Jos — Stejerel. Tirna- 
va dc Criș — Tomești. 
Se preconizează a se 
începe construcția unui 
pod din beton armat, 
prin înlocuirea penulti
mului pod din lemn din 
cadrul secției Brail pe 
drumul județean Vața 
de Jos — Că/.ănești, în 
localitatea Căzăncști.

Se execută in același 
timp variate lucrări 
pentru îmbunătățirea 
traficului rutier din zo 
nă cit și a condițiilor 
de viață și trai ale lo
calnicilor din zonă.

ll.KX A MIRI • JVltC A.
colaborator

iZZZZ'Z.VZ.VZ'AV.W.WZ

ZIMtCI. Ill AZI J

• Comemorîndu-1 pe ț 
descoperitorul I urnii I 
Noi...

• Benzină pentru han- 
didhpați

• Precizări necesare
• Declanșarea conflic

tului colectiv de mun
că in in vățăininlul 
huiicdorean

• C aleidoscop duminical
• Săptămină la Televi

ziuneI
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Accentul pe respectarea legilor

rii Bcestora.
— Dc ce aparat tehnic 

de specialitate va dispu
ne Prefectura ?

— Prefectura dispune 
dc un aparat tehnic de 
specialitate, structurat in 
trei servicii : serviciul 
juridic și contencios, ser
viciul de coordonare a 
serviciilor publice ale 
ministerelor și celorlalte 
autorități ale administra
ție] centrale, precum 
serviciul secretariat, 
ministrativ și relații 
publicul.

Serviciul de relații 
publicul va încerca 
orienteze cetățenii și să-i- 
îndrume spre autoritatea 
competentă care poate să 
le rezolve problemele cu 
care aceștia se confrun
tă. Țin să subliniez 
lucru deoarece în 
zent foarte mulți cetă
țeni se adresează 
fe Aurii cu probleme de 
administrație, economise 
și de altă natură pe care

Ic poate

obișnuiți 
cu orice

Prefectura 
rezolva.

Cetățenii 
să vină la 
probleme, dc orice natu
ră așteptînd o rezolvare 
sigură.

ad- 
cu

cu 
să

acest 
pre-

Pre-

Comemorîndu-I pe descoperitorul
Lumii Noi..»

Interviu eu dl 
GIIEORGIIE 1\ \\, 
prefectul județului 

Hunedoara

Corecta aplicare a prin
cipiului separației puteri
lor în statul dc drept 
face posibilă trierea a- 
ccslor probleme și exclu
de rezolvarea lor prin- 
tr-o decizie unică.

— Ce alte precizări 
doriți să faceți privind 
activitatea Prefecturii ju
dețului nostru ?

— Există o dejiartaja

re netă intre atribuțiile 
și activitatea Prefecturii, 
pc de o parte, și atribu
țiile Consiliului Jude
țean pc dc altă parte, de 
partajare foarte clar re
glementată in Legea ad
ministrației publice locale. 
Astfel : Consiliul Jude
țean coordonează activi
tatea consiliilor locale și 
a primăriilor în probleme 
de interes județean sau 
in problemele judiciare 
care apar intre diferiții 
exponenți ai administra
ției. Dc asemenea, ad
ministrează direct do
meniul public șj privat 
de interes județean, a- 
doptă programe și prog
noze. adoptă bugetul ju
dețului ctc.

Prefectura în toate a- 
ceste domenii nu are a- 
tribuții. Ea supraveghea
ză ca raporturile și rela
țiile intre administrație 
și reprezentanții Guver
nului în teritoriu să se 
desfășoare in condițiile 
legii șj in legalitate.

intr-adevăr, comcmorin- 
du-1 pe descoperitorul I u- 
mii Noi, care acum 500 de 
ani traversa Pacificul spre 
America, Biblioteca Jude
țeană și-a extins aria te
matică a manifestărilor 
sale, dind publicului o in
formație bogată și inedi
tă, în cadrul simpozionu
lui „Cristofor Columb — 
un om al timpurilor noi". 
Aflat acum în atenția în
tregii lumi, lui Don Colon 
oferindu-i-se patronajul 
spiritual al celei mai am
ple manifestări 
geniului uman
sfîrșit de secol și mileniu 
— Expoziția Mondială de 
la Sevilla —, Cristofor 
Coiumb reprezintă un sim
bol al căutării și curaju-

dcdicate 
la acest

lui uman de totdeauna, 
caic au propulsat lumea 
pe spirala progresului, me
reu ascendentă, mereu no
vatoare. Columb reprezin
tă un mit, o legendă, fără 
marea lui descoperire, noi, 
cei de azi, am fi fost mai 
săraci, mai limitați în cu
noaștere.

în cadrul manifestării 
dc la Deva, personalitatea 
sa a fost evocată prin mai 
multe comunicări, prezen
tate de ■ cadre didactice. 
Acestea au fost: „Cristo- 
for Columb — personali
tate simbol a epocii mari
lor descoperiri geografice" 
(prof. Felicia l’ioara), „Tra
seul călătoriilor columbie
ne" (prof. Marcel Oncu), 
„Scurtă călătorie în lumea

literaturii dc... călătorie^ 
(prof. Ana Maria Mărilăjs 
S-a prezentat, în același 
timp, o casetă video cu 
puncte de vedere privind 
descoperirile efectuate de 
Cristofor Columb acum 
500 de ani în Lumea Nouă, 
Personalitatea descoperi
torului, epoca în care a- 
cesta a trăit, contextul îrt 
care și-a gîndit și între
prins marea sa aventură 
au fost privite din diver
se unghiuri, comunicările 
oferind rodul unor cerce
tări temeinice, pe măsura 
fantasticei descoperiri do 
acum cinci secole, a ce
lui care a fost CristofoW 
Columb.

MINEI. DODEA t

Benzină pentru
handicapați

Inspectoratul dc Stat 
Teritorial pentru Handica
pați. județul Hunedoara, 
situat in Deva. str. 1 De
cembrie nr. 211. eliberează

Declansarea conflictului colectiv 
de muncă în învățămîntul hunidorean

La chemarea Consiliului 
Național al Federației Sin
dicatelor din învățămintul 
Preuniversitar din Româ
nia, Consiliu] Județean al 
Sindicatului învățămîntu- 
lui 
doara,
•xtraordinară
11 mai 1992, 
de rarea la 
conflictului 
muncă la 
pe ramură, 
veiidicările

Preuniversitar llune- 
intrunit în ședința 

din data de 
a hotărlt a- 
deelanșarcn 

colectiv de 
nivel național. 

Pe lingă re
formulate de 

Consiliul Național. Consi
liul Județean supune a- 
tenției Inspectoratului Șco
lar Județean următoarele 
revendicări specifice ju
dețului nostru :

1. — Negocierea de ur
gență a contractului colec
tiv de muncă la nivel ju
dețean, negociere tergiver
sată nejustificat pină la 
îceastă oră.

2. — Acordarea unui bu- 
g .’t corespunzător fiecărei 
unități școlare, fără re

ni preferențial, pentru
buna desfășurare a proce
sului dc Invătămint (apro
vizionare cu combustibil, 
întreținerea spatiilor șco
lare. dotarea cu material 
didactic corespunzător, re
pararea și renovarea uni
tăților școlare aflate in 
stare rin degradare. aloca
rea de fonduri pentru 
construirea unor noi spa-

ții dc invățămint acolo 
unde e necesar).

3. — Repartizarea unor 
-unic corespunzătoare pen
tru premierea elevilor la 
Țîrșitul anului școlar.

4. — .Acordarea unor 
gradații corespunzătoare și 
remunerarea in acest sens 
a personalului TESA, frus
trat în drepturile sale dc 
actuala salarizare aplicată 
acestei categorii in jude
țul Hunedoara.

5. — Decontarea abona
mentelor tuturor cadrelor 
didactice navetiste, din bu
getul Inspectoratului Șco
lar.

6 — Rcspcc'area dc că
tre Inspectorat a tuturor 
normelor de ’ salarizare 
prevăzute dc legislația în 
vigoa re.

7. — Acordarea unui 
salariu corespunzător pre
gătiri] și muncii desfășu
rate de cadrc’c didactice 
pentru a le asigura o po
ziție demnă in societate. 
In acest scop, cerem apli
carea proiectului dc sala
rizare propus guvernului 
dc către Ministerul Invă- 
țămîntului și Științei, in- 
eeplnd cu data dc 1 mai 
1992

Consiliul Județean 
al Sindicatului din 

Invățămiiitul 
Preunivcrsihir 

Hunedoara

5.

adeverințe necesare livră
rii bonurilor de benzină 
pentru persoanele han li- 
capate posesoare de auto
turisme, pe baza următoa
relor acte (în original) : 

certificat medical 
constatare a calității 
persoană handicapată sau 
decizia asupra capacității 
de muncă, eliberate de că
tre Comisia de expertiză 
medicală și recuperare a 
capacității de muncă : cer
tific it dc înmatriculare a

de 
de

autoturismului pe numeîo 
persoanei handicapate și 
buletin de identitate pen- 
tru posesorul autoturismu
lui.

Pentru ncvăzători și 
pentru copiii deficient! co 
impun dcpl isarca frecven
tă cu autoturismul înscris 
pe numele unui membru 
al familiei (soț, soție, pă
rinți), urmează să se emi
tă noi reglementări, ir» 
completarea art, 4 II.G It 
773/19!)|.

Precizări necesare

Dacă c posibila o grevă

burilor și răspunsurilor 
.nj concentrat asupra as 

pedtelor situației dlul Mi
ron Cozma, arătindu se că 
■vinovăția sa nu ponte fi 
dovedită di it în instan- 

S-a acreditat părerea 
potrivit căreia C imunlca- 
•ul Biroului dc Presă al 
inspectoratului General al 
Poliției privind arestarea 
preventivă șl trimiterea în 
judecată a învinuitului Mi 
ron Cozma ar fi fost „o 
manevră pentru aminnren 
alegerilor", arestarea a-

vind < onsecințe imprevi
zibile. în acest context, la 
intrcbarca : .Dacă c posi
bilă o grevu a minerilor?", 
răspunsul liderului liițil a 
fost că : ..asta vom vedea". 
Do asemenea, s-au făcut re
feriri la faptul ci Statutul 
linii arc în vedere respec
tarea prevederilor Icnii, 
dar a rămas în suspensie, 
ncclarificat, răspunsul la 
intrcbarca privind compa
tibilitatea menținerii func
ției fie lider al 
țici Sindicatelor 
efitre dl Cozina 
care ar suferi
nare în procesul

Confcdcra- 
Minlcrc de 
in cazul în 
o f'ondam- 

prlvlnd

il minerilor,
.incidentul rutier ce l-a 
savirșit.

în legătură eu salariile 
minerilor s-a făcut pre
cizarea cu acestea vor fi 
mai binc așezate la nego
cieri, acestea diferențiin- 
du-sc c’upă munca și a- 
portul fiecăruia, grila în- 
cadrîndu-se de ia 15 000 la 
(>0 000 le] pc lună.

Am reținut că există do
rința — care ar fl bine să 
se materializeze’— ca în 
viilor să se poată renunța 
la subvențiile dc la stat, 
urmărlndu-so totodată Ie
șirea din blocajul finan
ciar, în prezent datoriile 
RENEL-ulul, siderurgici,

vom vedea“
chimiei și altor sectoare 
față de mineri fiind dc 
peste .3,(1 miliarde lei. Ca 
urmare, pentru plata ul
timei chenzine s-a apelat 
la credite care sint purtă
toare de mari dobinzi.

Alte referiri s-au făcut 
la situația societății „Dia
mant", la stadiul îndepli
nirii unor promisiuni ale 
Guvernului, puterii, unor 
partide politice, șl persoane 
fizice, care sint însă de
parte dc concretizare, pre
cum șj la unele tranzac
ții comerciale ce afectează 
negativ situația cconomico- 
flnanciara In mineritul 
\ fiii Jiului.

în 
al

Referitor la articolul 
„Realitate și mentalitate" 
apărut in ziarul de vineri, 
15 mai 1992, vă rugăm. în 
virtutea dreptului la re
plică, sg publicați urmă
toarele :

In cadrul măsurilor dc 
protecție socială inițiate 
de Guvern, s-au aflat și 
abonamentele pentru trans
portul de călători. dar 
numai pentru anumite ca
tegorii dc personal, speci
ficate in mod expres 
telexul 200/7.02.1992
Ministerului Economici și 
Finanțelor, și anume : e- 
levi, studenți. pensionari, 
șomeri, funcționari publici 
și salaritiți, telex ce a fost 
publicat in ziarul „Cuvîn
tul liber" la data respec
tivă.

în urma controlului c- 
fectuat de Prefectura ju
dețului Hunedoara. 
Direcția Control 
cial. Buget Local, 

Activității 
din data 

s-au stabilit 
toarele măsuri :

— pentru a se putea 
verifica legalitatea și rea
litatea abonamentelor eli
berate în vederea stabili
rii cuantumului subvenției, 
se solicită adeverință dc 
la locul dc muncă, dc Ia 
•școli, taloane dc pensii, 
carnetul de șomer, dc la 
categoriile dc personal 
menționate anterior;

— se va deschide un re
gistru dc evidență al a- 
bonamcntelor eliberate în 
care se va înscrie numă
rul carnetului dc șomer, 
numărul dosarului de pen
sionare înscris în cuponul 
dc pensie, precum șl nu
mărul de înregistrare al 
adeverinței respective.

narea 
mice, 
1992,

prin 
Comcr- 
Coordo- 

Econo- 
dc 4.03. 

urtnă-

Aceasta ?ste explicația 
„birocraț ici monstruoase'* 
și a „birocrației paraliti
ce" cum o numiți dv.

In urma reducerii sub
vențiilor cu "5 la sută, în- 
cepind cu data 4 mai 1992, 
aprobarea Prefecturii ju
dețului H medoara pentru 
aplicarea noilor tarife alo 
abonam -n elor s-a primit 
abia in 30 aprilie 1992, 
odată cu Hotărîrca Guver
nului, necxistînd astfel 
posibilitatea populației de 
a-și procura din timp a- 
bonamcntele necesare. Ini 
ziua dc 4 mai 1992 (data 
la care va referiți în arti
col), precum și in zilclo 
următoare. in funcționa» 
două ghișee la Dispecera
tul din gară și alte douA 
ghișee la sediul R.A.T.P. 
Deva, pe strada Depozite
lor nr. 2.

Referitor la cele „șase, 
șapte ore petrecute la coa
dă". considerăm că este o 
exagerare, articolul fiind 
tendențios ,i dovedind ne
cunoașterea realității.

în ceea ce privește va
labilitatea abonamentelor, 
trebuie știut faptul că a- 
bonamentele se pot folosi 
în toate zilele lunii, 
fel incit profesori] șl 
vii au posibilitatea de 
desfășură „activitățile 
Irașcolarc simbăta ș] 
ininica".

Ne surprinde total 
plăcut limbajul unul maes- 

cu atîti 
unitatea 
sesizări 
ultimii 

„cinstea 
de jlg- 

. . . . .. i a
ziarului ..Cuvîntul liber",

Ing. IOAN ROMAN, 
director R.A.T.P. Deva

a st" 
ele- 
a-șl
CX" 
du-

ne-<
tru al scrisului, 
mai mult cu cit 
nu a înregistrat 
si reclamați! în 
ani, avînd acum 
unui articol" plin 
nirl pc prima pagină 
ziarului ..Cuvîntul liber"

t
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Arondarea străzilor pe centre de 
distribuire a car netelor in munici

piile și orașele județului 
Hunedoara

MUNICIPIUL DEVA
• uctl'l INI». I»F; CONSTK. Străzile: Bejan, Strein, 

iul, CTișului, Teilor, Minerului, Scărișoara, Cioclovina.
• LICEUL MINIER DEVA. Străzile: Al. Jiului. Al. 

Armatei. Al 1 Mai, Iasomiei, Văcărcscu, Vulcan, 
Toamnei. Margaretelor, Militarilor, Kozelor, Anemo
nelor, Florilor, Cloșca, Crișan, Oituz., Emincscu, 
Liliacului. C'arpați, Imp. Traian, Spitalului, Dragoș- 
Vodă, Călugăreni, Coziei, Eroilor, Dumbrăviței, 
Dealului, Orhideelor, Piersicilor, Scoruș, Prunilor, 
Nucilor, I. B. Delcanu.

• ȘCOALA GENERAI A NE. 3 DEVA — DACIA. Stră
zile : sir. Bălcescu. Bălccscu, Pietroasa, Bella Bar- 
thok, V. Babeș, Zăvoi, Ilomanilor, Plopilor, Salcî- 
milor. Dacui, Zorilor.

• LICEUl AI 1'0. Străzile: 22 Decembrie, Pescărușu
lui, C. A. llosetti, Vinătorilor, Apuseni, Castanilor, 
Moților, A. Endre, Cili. Deja, Mărăști, Violetelor, Do
robanților, Mârășești, Minerva, Znmfirescu, Crinilor, 
Lalelelor, Nuferilor.

• SCO Al A GEN» RAI Ă NR. 1 DEA A. Străzile: X. [or
ga, Constructorilor, Viitorului, Păcii, eternei. Kcgăl- 
niceanu. Ulpia, Muncii, Al. Pescarilor, Independen
ței, Mihai Viteazul, V. Alecsandri, G. Coșbuc, I. 
Corvin, Poiana Narciselor, T. Vuia, Ardealului, Di
gului, Banatului. Bucovinei, Hărăului. Munteniei, 
Grigorescu. Rindunicii, Crizantemelor.

• LICEUL „DI ( I B AI DEVA. Străzile Udul De- 
cebal. Privighetorilor, Ștefan cel Mare, i’randafiri- 
lor. Aurel Vlaicu, Brazilor, Alunului, Cetății, \ iilor. 
Livezilor. Magnoliei, Olarilor, Piscului, Socului, L. 
Blaga, Timișoara. O. Goga, Gh. Barițiu, S. Bărnu- 
țiu, ("ringului, I Decembrie, B. Șt. Delavrancca, 
O. Densus anu. Șt. O. Iosif, A. Ipătcscu, Izvorului, 
Gh I izăr. P Maior, Merilor, Paringuiui, Piața 
Victoriei, A Mureșanu, Al. Patriei, I. Creanga, Al. 
Transilvaniei. I I. C'aragiale, diverși.

• StOALA (.1 SERALĂ NR. 2 (VIILE NOI), străzile: 
I. P. Pincio. I’levnei, Primăverii, Progresului. Biului,

T. Vladimirescu, A. Vlahuță, 1G Februarie. Cen
turia, Cireșilor. Luncii, Mercur, Al. Parcului, Pinu
lui, Stejarului. Venus, Zarandului, I. Buteanu, S. 
Dragomir, Bălaia. B. Lăutarii, Bucegi, I), Canlcmir, 
M. Corvin. G. Enescu, Griviței, Horea, Mureșului, 
Brani.ștei, Cuza-Vodă, Petru Bareș, Tribunul Solo
mon, Axcnte Sever, Avram Iancu, Libertății. An
drei Șaguna. Ion Slavici, Tăbăcarilor, Rotarilbr.

• ȘCOAI A GENERALA SÎNTl II ILM. Satele : Sin 
ttllia’m. Bîre a Alicji, Cristur. Archia.

MUNICIPIUL HUNEDOARA
• CENTRI I NR. 1 — ȘCOALA GENERAI A NR. 5. 

(Orașul vechi satele aparținătoare și localitatea 
componentă Racaștic). Străzile : Victor Babe-., Bra
zilor, Brădel. Dr. Cantacuzino, Cărpin ( liiz.id. Aicea 
Chlzid, Dr. Carrjl Davila, Dîmbului, Dr. Gheorghe 
Marinescu. Pădurii, Aleea Pădurii, Primăverii. Ste
jarilor, Dr Ștefan Stîncă, Ștefan cel Mare, Vînă- 
torllor, Tudor A ladimirescu, Aleea Zorilor, bdul De 
cebal, Nicolae Bălcescu, Simion Bărnuțiu, Carierei, 
George Coșbuc, C uza-Vodă, Merilor, Paringuiui, 
Prunilor, Victoriei (fostă 23 August). Borna. Alecu 
Russo, Sarmizegctusa, Serei, Tomis, Aleea Construc
torului, Aleea Drum Nou,. Aleea Obor, Aleea Rete
zat, Piața Unirii, Bogdan Vodă, Bicaz, Dimilrie 
Canlcmir, Sg tui. Traian Ciorogaru, Timotei Gipa-

riu. Curbului, Dacia, Făgetului, Funiiailarului.
Dobrt'i eanu Ghcrca, 1 Mai, Gen. Maghcru, Sold. Du
mitru Merticariu (fost 7 Noiembrie), Spătarii Milcs- 
Ctl, Costache Negnizzi, /Alexandru Odobcscu, Pcrin- 
tei, Pleșului, Plopilor, Emil Bacoviță, Rotarilor, 
Popa-Șapcă, Sălciei, Severin, Slavici, Teilor, Unirii, 
Aurel Vlaicu, C'arpați, ( loșca, Crișan, Doinei, Ghcor- 
glie Doja, Dragoș Vodă, Ilomanilor, locuințe gară, 
bdul Libertății (fost V. I. fxmin), Piața Libertății, 
Castelului, Cernei, Ciocîrliel, Ion Budai Delcanu, 
Mihai Emincscu, Furnalelor, Gazomctru, Dr. Petru 
Groza. Libertății, Liliacului, 9 Mal, Mierlei, Ellsa. 
beta Mărgineanu, Parcului, Pomilor, Revoluției (fost 
K. Marx), Mr. Stingă Ioan Mircea (fost 6 Martie), 
Toamnei, Urcușului, Viilor, Volcu Cncazii, Voinii, 
Crinilor, Horea, Viitorului (Steagul Roșu), diverse.

• SATE : Boș, Groș, Hășdat, Peștișu Marc (inclusiv 
blocuri Pcști.ș), Zlaști, localitatea componentă Bă 
căștic

• CENTRUL NR. 2 — ȘCOAL A GENERALA Ml 1
(cartierele Micro I Est, Micro I Vest). Străzih' : bdul 
Corvin, bdul Dacia, bdul Republicii, Piața Florilor, 
Traian Vuia, 22 Decembrie (fost 30 Decembrie), 
Gheorghe Barițiu, George Encscu, Grădinarilor, Ci 
prian Porumbcseti, Aleea Ciprian Porumbcscu, bdul 
Rusca, Avram Iancu, I/imlnatorulul, Pescărușului, 
Cocsarilor, Ion Creangă, Oțelurilor, Topi torul u i,
Poștei.

• CENTRI L NR. 3 — LICEUL INDUSTRIAL NR. 3 
(cartierele O. Mu Străzile: Eliberării, Piața Elibe
rării, bdul lftIH, I. L Caraglalc, G. Topîrccanu, 
Turnătorului, Alexandru Vlahuță, Teodor Aman, 
Brfincușl, Pi. lor Grigorescu, Spiru Harot, Gheorghe 
iAzăr, pictor i.'ichian, Mărțișorului, Tonifza, Aleea 
l'«*odor Amin

• CENTRUL NR. I — ȘCOALA GENERALA NR. 7 
(cartierele Micro 11 și Micro HI). Străzile : bdul 
Traian, Munteniei, Mihai Vjteazui, Transilvaniei, 
Căprioarei, Cerbului, Bucegi, Iluncului, Moldovei.

• CENTRUL NR. 5 — ȘCOALA GENERALA NR. 2 
(cartierele Micro IA', Buituri și Ceangăi), străzile : 
Oltului, Streiului, Aleea Cimpului, Mureșului, Sta
dionului. Cringului, Jiului, Cimpului, Buituri, Pa- 
nait Cerna, Dorobanților, Rovine, Ecatcrina Varga, 
Izvorului, Lăturcni, Vasile Pirvan, Grigore Preo
teasa, Luncii, Bataga, Illuming, Prefabricate, 
Stufit , Șoseaua Sintuhalm.

• CENTRUL NR. G — ȘCOALA GENERALĂ NR. II 
(cartierul Micro V). Străzile: Eroilor, Independen
ței, Rozelor, Ghioceilor, Mioriței, Rindunicii, Privi
ghetorilor, Zambilelor.

• CENTRUL NR. 7 — ȘCOALA GENERAI A NR. 10 
(cartierul Micro VI). Străzile : Prutului, Șiretului, 
Batiz, Intrarea Spicului, Barbu Șt. Delavrancca, 
Ștrandului, Arenei, Intrarea Lanului.

• CENTRUL NR. K — ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 9 
(cartierul Micro AII). Străzih Trandafirilor, A'io- 
rele, Pinilor, Drum Valea Seacă.

ORAȘUL BRAD
• (ENTIllL NR. 1 — Ș( O AI A GENERAI A NR. 1. 

str. Victoriei. Străzile • Aleea Poștei, nr. 2 (ljloc 10); 
Independenței, inclusiv nr. 1 (bl. 17); Republicii, 
inclusiv nr. 1 (bloc 9), nr. 5 (bloc G), nr. 7 (bloc 5); 
nr. 9 (bloc 3), nr. II (bloc 2), nr. 13 (bloc 1), nr. 4 
(bloc 19), nr. 6 (bloc 8). nr. 1G (bloc 24 Plombă), nr. 
18 (bloc 24); Spitalului, inclusiv nr. 15 (bloc 105), nr. 
12 (bloc 18), Vinătorilor, nr. 13 (bloc 1); nr. 5 (bloc 
2), nr. 7 (bloc 3); rn 2-1. nr. G (bloc M-ll); Cuza Vodă, 
nr. 1, (bloc 1), nr. 3 (bloc 12), nr. 5 (bloc 11). nr. 2 
(bloc 11). nr. 8 (bloc 16); Iazului, inclusiv nr. 1 (bloc
27) . nr. 3 (bloc 30), nr. 2 (bloc 7); Ion Buteanu, Plo
pilor, nr. 1 (bloc 29), nr. 2 (bloc 33), Șoimilor, nr.
1- 1 (bloc 2G), nr. G (bloc 28), I Mai, nr. 1 (bloc C-13), 
nr. 3 (bloc C-l 1). nr. 5 (bloc C-15), nr. 7 (bloc C-16), 
nr. 2 (bloc C-12), nr. I (bloc A-4), Timișoarei, nr.
2— 8, Avram Iancu, inclusiv nr. 1 (bloc 4, bloc 43) 
nr. 7 (bloc 42), nr. 15-19 (bloc 41), nr. 8 (bloc 32), 
Brătișa, Frunză Verde, Horea, Moților, /Ardealului, 
Aleea Magnoliei, Baladei, Castanilor, Cimpului, 
Cloșca, Crișan, Crișul Alb, Doinei, Ecatcrina Var
ga, Florilor, Funicularului, Goșa, Izlaz, Izvorului, 
Livezilor, Luncii, Măgura, Mihai Emincscu, Mine
rilor, Mioriței, Morii, Nicolac Bălescu. Oituz, 8 
Martie, Prundului, Salcîmilor, Săvești, G Martie, 
Steampurile Vechi, Tudor V ladimirescu, Tioarei, 
Unirii, A’iață Nouă, Zarand, Zefirului, Zorilor, De
cebal, Dealul llacovei. Lunca, 9 Mai, nr. I (bloc 1). 
nr. 3 (bloc 3), nr. 2 (bloc 2J, nr. 4 (bloc 4), Timișoa
ra, nr. 21 (bloc 19), nr. 25 (bloc 23), nc. 27 (bloc 25), 
nr. 28 (bloc 21), case particulare, Amurgului, Ari
nilor, CăISmărești, Corindești, Crinului, Cringului, 
Dispensarului, Dumbravei, Eroilor, George Coșbuc, 
Golcc.ști, llcrțești, Ion Creanga, Liliacului, Obo
rului, Plopilor, Prunului, Progresului, Rabăreasa. 
Sălciei, Teilor, Traian, Trandafirilor, Tudorănești, 
Viilor, sate aparținătoare : Ruda — Brad, Mesteacăn, 
diverse.

• CENTRI I, NR. 2 — C ASA DE CULTURA, str. Mo
ților G. Străzile: Libertății, inclusiv nr. I (bloc C-l), 
nr. 3 (bloc (' 2), nr. 5 (bloc C-3), nr. 7 (bloc C- l),
nr. 9 (bloc C-3), nr. 11 (bloc G 6), nr. 13 (bloc 15-2),
nr. 15 (bloc C-20), nr 17 (bloc I-B); nr. 19 (bloc 
C-21), nr. 2 (blocB-1), nr. 4 (blocA-1), nr. G (bloc 
A-2), nr. 10 (bloc A-3), nr. 12 (bloc D 1), nr. II
(bloc A-5), nr. 1G (bloc A-G), nr. 18 (bloc A-7), nr.
20 (bloc A-8), nr. 22 (bloc A-9), nr. 2G (bloc CX 
26), nr. 28 (bloc CX-27), nr. 30 (bloc CX-28), nr. 32 
(bloc CX-29), nr. 31 (bloc 30), nr. 36 (bloc ( X-31), 
nr. 38 (bloc CX-32), nr. 40 (bloc CX-33), nr 12 (bloc 
CX-31). nr. 41 (bloc CX-35), nr. 46 (bloc CX 36), 
Gen. Milch, nr. I (bloc D 2), nr. 3 (bloc B- l); nr. 5 
(bloc B G), nr. 7 (bloc B-7), nr. 9 (bloc 30 gars.); 
nr. II (bloc A-20), nr. 2 (bloc B-3), nr. 1 (bloc B-5) 
nr. 6 (bloc B-8); nr. 8 (bloc C10), nr. 10 (bloc A-10). 
nr. I? (bloc C-9), nr. II (bloc Cil), nr. 16 (bloc C-7),
1 Iunie, nr. 1 (bloc 15 ’)), nr. 3 (bloc 10), nr. 5 (bloc 
B-11), nr. 7 (bloc B 12), nr. 9 (bloc B 13), nr. II 
(bloc B-11), nr. 13 (bloc B 15), nr. 15 (bloc B-16), 
nr. 17 (bloc 2 A), nr. 19 (bloc C 2 bis), nr. 21 (bloc 
C-l bis), nr. 23 (bloc B 17), nr. 27 (bloc C 23), nr.
2 (bloc C17), nr. 1 (bloc 2-15), nr. 6 (bloc C-18), 
nr. 8 (bloc C 19), nr. 10 (bloc C22), Vinătorilor, nr, 
29 (bloc CX-21), nr. 31 (bloc ( X-25), Aleea Patriei, 
nr. 1 (bloc 60 ap.), nr. 3 (bloc P 5), nr. 5 (bloc 1 1), 
nr, 4 (bloc garsoniere T.C.II ), Aleea Primăverii, nr. 
1 (bloc All-15), nr. 3 (bloc AB-II), Aleea Priviglr 
torllor, nr. 2 (bloc 17), nr. 6 (bloc 21); nr. 8 (bloc
28) , nr. 11 (bloc jog ni-, p; (i>]Oc 31); Andrei Mii- 
reșanu, Dacilor, nr. 1 (bloc 8); nr. 3 (bloc 9), nr. 2 
(bloc 4°). nr. 4 (bloc 22), nr. II (bloc 13); Transil
vaniei, nr, 2 (bloc 3 A), nr. 4 (bloc 4 A), nr. G (bloo 
111); Dealul Tăului, Gura Iluzii, Libertății, nr. 23 
(bloc B-17), nr. 25 (bloc B-19), nr. 27 (bloc B-20), 
nr. 29 (bloc B21), nr, 31 (bloc B-22), nr. 33 (bloc 
0-23), nr. 35 (bloc B-21), case particulare, nr. 37 
— 39/a, Pirlienii, Plaiuri, Poienița, Rindunelelor, 

A alea Izvoarelor, J/asile Lllcaci, A inătorilor, A'ulturi- 
lor. Victoriei, nr. 2 (bloc 60), Gen. A'. Milea, nr. 
29 (bloc 13), sate aparținătoare : Potingani, Valea 
Bradului și Tărățel.

ORAȘUL HAȚEG

• < ENTRUl. Nr. 1 HAȚEG — ȘCOALA GENERALA 
Nr. 1. Străzile: T. Vladimirc*cu, M. Emincscu, Hu
nedoarei, Viilor, N. Titulescu — fostă 1 Mai, Timi
șoarei, Cimitirului, Sușcni, Decebal, Grăniceri, Bise- 

• riciior, Ciprian Porumbcscu, Crișan, Cloșca, Traian,
Uzinei, Libertății, Morilor, V, Alecsandri, Munții Re
tezat. Piața Unirii, Sarmizegctusa, Teilor, Rîul Gal
bena și diverși.

• Satele : Silvașu de Jos, Silvașu de Sus, Mănăstirea 
Prislop.

• CENTRUL Nr. 2 ILAȚEG — ( AS A DE ( I I TURĂ. 
Străzile: Aurel Vlaicu, Margaretelor, Galeșii, Tine
retului, C'arpați, I.L. C.’aragiale, Cringului. Parcului, 
Cimpului, Progresului, M- Kogălniceanu, M. Vitea
zul. Riul Marc, Horea, V ictor Babeș, Oborului, Flo
rilor, sat Năiațvad.

ORAȘUL CÂLAN
• CENTRII. NR. 1 — PRIMĂRIA ORAȘ CAI AN — 

str. Gării nr. 1 : Orașul Vechi. Batiz. Sincrai, Căla- 
nul Mic, Strei, Nădăștia de Jos, Nădaștia de Sus,

Sintămăria de Piatră, diverși.
• C EN TRIL NR. 2 — CASA DI- CULTURA O.N. C A-

I. AN: Orașul Nou Călan, Valea Singeorgiului, Strei 
Săcel, Strei Sîngiorgiu. Strei Ohaba, Grid.

ORAȘUL ORĂȘTIE
• C I.NTRl I. NR. 1 — c AS.A DE CCl.Tl R A. Străzile: 

A. Iancu bloc 1, (>, 8, 9, 10. 12, I I și casc particulare. 
Eroilor, bloc 2 bis, B. /A. CI, C 2, D, Stadionului, 
G ral Zănescu, Dealul Mic. Codrului, Armatei (bloc 
2 și casc particulare), (> Enescu. P-ța Victoriei, I. 
Creangă, Dacilor, Decebal, Orizontului, A’iilor, Digu
lui, Muzicanților, A inătorilor, Fundătură, T. \ ladi- 
mirescu, Gh. Doja. D. Ghcrca, Luminii, Barițiu. I.B. 
Delcanu, Cetății, A". Babeș, Beriului, Cloșca, Crișan, 
Horea, (astăului, P. Maior, P. Șapcă, Cojocarilor, 
Grădi .tei, Plantelor, Eroilor bloe 36, 37, 38, A. Șagu- 
na, G. Coșbuc, Gh. Lazăr, f. Cliendi, M. Emincscu, 
Biilcescu (inclusiv bloc 53), O. Goga. N. lorga, P-ța 
A. Vlaicu, diverse.

• (ENTRUL NR. 2 — ȘANTIER Nr. 3 (T( II) ORĂȘ
TIE. Străzile : Pricazului bloc 2. 4, 6, 8, 10, 16, 17, 18,
26. 28. 32, 34, 35, 3G, 37, 38, 40, 42, 44, 50, 52" 54, 55,
56, 58, 59, (50, 61, 62. G3, 64, 65, GG, 67, 70, 71, 72, 73,
71, 75, 76, 77 și case particulare, N. Titulescu (inclu
siv bloc U.M.O.). Mureșului, bloc 1, 2, 3, 4, (>, 7, 8, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, Eroilor bloc E și case par
ticulare, V iitorului și cămine.

• (ENTRUL DE DISTRIBUIRE NR. 3 — O.G.Ă. O- 
RAȘTIE. Străzile : M. Kogălniceanu, Progresului, I. 
Rebreanu, Libertății, A.I. Cuza. Pandurilor, Oituz, 
finirii, 9 Mai, Biului. 1 Mai, Grădinarilor, Tirgului, 
Aleea Moților, Gării, bloc UT’ET, Luncii, Morii, Pri
măverii, /Arcului, M. V iteazul. V. Alecsandri. Ciinpui 
Nou, Mureșului, bloc 16, 16 A, IG15, 17, 9. 11. 12, 
13, 11. 15.

ORAȘUL SIMERIA
• CENTRII NR. 1 — l'RIMĂRIĂ SIMERIA — str. 

A. Iancu nr. 23. Străzile : Ștefan cel Mare. Cuza 
Vodă, Cucului, Privighetorii, Petru Hareș, Anton 
l’ann, Mătrășești, Cloșca blocul 10, 8, 10 15, 10 A. IOC,
II, Ciocirlici, I Decembrie (27—58), blocul 101. 102,
11, M, Atelierului (33—77), Biscaria, ( impului 5—88, 
Ion Creangă, George Coșbuc, Dacilor, Decebal, Ion 
B Delcanu, Horea, Avrtm Iancu, Libertății. 8 Mar
tie, 1 Mai, Andrei Mureșanu, Progresului. Traian 
1—71, T. Vladimircscu, A. Vlaicu, Zorilor. Xieolac 
Biilcescu, Ion laica Caragialc blocul 2, 3, I " npu- 
Itti (1—34), bloc L 1 Decembrie (27—69). A-1,
15-1, C I, 1) I, 2, 3. I 5, 6, Barbu D lavra. Fa
bricii bloc I, 7, 8, P.ibricii, Dobrogeanu Gh, ren, 
Dtibrogeanu Ghcrca, bloc C, A, 15, Pictor (irigorcscu, 
losif llodoș. Ștefan O. Iosif. Mureșului. Romanilor, 
Zorilor, bloc 4.

• Șalele : ( arpinis, Saulești, Uroi, diverse.
• (ENTRUl, NR. 2 — PRIMĂRIA SIMERIA — sir. 

A. Iancu nr. 23. Străzile : C Brîncoveanu, Iun Cor
vin, 1 i/cccmbrie (1—30), Gheorghe Doja, Mihai llmi- 
ncscu, Grlvița, M. Kogălniceanu, Gheorghe Lazăr, 
Oituz. Orăștici, Păcii, Plcvna, Ion Slavici, Streiului, 
Șoseaua Naționala, Traian (53—98), Alexandru \ la- 
huțti, Teilor, Mihai Viteazul, Spicului, Vasile Aleesan. 
dri, Diinitric Canlcmir, Hunedoarei, Petru Maior, 
Retezatului, Retezatului, bl. 3,2, 1, M. Sadovcanit, V ic
toriei, Atelierului (2—10), Avram Iancu bloc 6. 7. 12, 
13, Piața Unirii bloc 1, 2, 3, I, 5, G. 10, 20, 21, Ate
lierului bloc G, 7, Samuel Mieii bloc 17. Cloșca bloe 
16, Teilor bloc 19.

• Salcie: Simerla Veche, Sintandrci, llircca Mare, Bir- 
cca Marc bloc LA S.
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Soc. Corn. Hidroconslrucția S. 4.
București

Sucursala Rîul Mare Retezat
cu sediul in Brazi, comuna Riu de Mori

Oferă prestări transporturi pentiu următoarele tipuri de 
autovehicule :

transport marfă cu autocamioane de 8 tone, 20 tone 
și 24 tone (cu remorci) ;
transport marfă și persoane cu autodube
(8 tone) ;
transport marfă cu autotren tip „Slatina" de 
transport persoane cu autobuze UD—112, 
(pentru diverse evenimente) ;
transport utilaje, cu trailer de 40 și 60 tone.

R

16 
în

10215

tone ; 
județ

OFERTA SPECIALĂ !
IMPORT EXCLUSIV ÎN ROMANIA !

Autoturisme „TAVRIA — import Ucraina, noi, garanție 
10 000 km.
Analizați aceste caracteristici :
— Consum de benzina excepțional : 4,6 I/ 100 km !
— Cutie de viteză mecanică in 5 trepte
— Dublu circuit de frină 

Aprindere electronică
— Viteză maximă : 145 km/h 

Capacitate cilindrică : 1 091 cmc ; putere : 53 HP ți 
| avea dimensiunea reala a unei investiții excelente.

I
w

I
I
I
i
i

i
i 
i
i
i
i

1 ar
sau

Prețul de referința : 5 200 dolori USA. 
Plata in lei, la cursul oficial al zilei.

JXI OHM \ III sl 1*1.1 Hl N I \|,’| SI
S.C. IOI» \Z SRL

So-'. Con 
ItoiM.inia. 
Mag. To|i 
nus.

ap. I

(ele 
7<J37

1

Taxarea se face conform tarifului republican majorat con
form Hotăririi Guvernului nr. 19 21/1992.

Informații suplimentare la telefon 957/70951, int. 151, 
sau 170. (597)

,1 C0MPUT1X srl
Deva bd.Oecebai b< R

t«I 9 S 6 /17 ’ 6 ?

Organizează in perioada 2—27 iunie CURS INTENSIV :

BAZE DE DATE ÎN INFORMATICA DE GESTIUNE

Se studiază : — FOXBASE

— LOTUS 1—2—3

Desfășurarea cursurilor are loc in dialog permanent cu 
cele 4 calculatoare personale „LASER" AT2 din dotare. Pentru 
a oferi condiții optime cursantilor. locurile sînt limitate.

(595)

W ENERGO
energoconstructia s.fi.

'iîNU Otn Ur. .tulii tf.l
» jial '<» IU ’I.’I .«'♦

Societatea Comercială M.I.P.A.
S. A. ORAȘTIE ■

str. N. Bălcescu nr. 26 ’
I ARE DISPONIBILE : ■

— casă de marcat electronica ; I
— stand bere cu 2 descâicări la halba ; 1
— mărfuri en-gros : I
• bere import la sticla 0,500 kg ;

■ • whisky Royall Palace ;
• perdele import. |

■ Informații suplimentare la telefoanele 41902, 41574. I
(596) J

E:;tcuti3 pc intrtq teritoriul tjrii, jyjntj.jo/ J
■«lUmm tt HiMi'it • C»»;ir«ctn iSrhdtr) TitJitriTIt

t ’.rrtTî K’tr» tir«iH?i>ț«nit * CianraitH .twrțrHct

(Livrcflxd prompt }
t. •»!!<:(,■. KUIItr • h»du» tfr Uhitur* • ltt« »nf4.»u Kier UsuH

(Rxiqurfl operativ)
■ 4« Trtrnc •» . « ,!.«;» i.l.

UCl
Licet 

cu renun 

multe ge 

diferite
i gineri, ec 

rite dorm

\ stituie c 

anilor dc 

tinerilor

1 .mpliniril 
‘ Un <

ț îir acest
' delor pe 

parea un

\ Licci
1

țămînt :
1

ÎNV/

r

i

NOU 
fii realis 
respectiv 
mi te rea < 
lingve s 
re/uita te 
plimenta 
pecliv fr; 
I# a dc 
'Jftiți eh 
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clasă cu1

* • * • * •
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de

Pentr 
Grupul 
strucție 
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• LI CI
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1
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ic tîiFiîp r a g 111 examenelor de uimim r
1

'7 TEORETIC „DECEMl" llll/l !
* 

— care a împlinit 121 de ani de existență — este o școală \ 
în județul Hunedoara, pe băncile ci fiind pregătite temeinic ' 

rații de elevi, care au sperat invățind și au reușit să urmeze 

niltăți în învățămîntul universitar, ajungind profesori, in- 

tomiști sau alți specialiști cu pregătire superioară în dife- 

ii. Garanția acestei pregătiri de excepție a elevilor o con- 

pul profesoral de excepție al liceului, care pe parcursul 

tudiu reușește cu persev erență, talent și dăruire să transmită 

noștințclc fundamentale necesare 

științei ale culturii, 
emplu 

1 a 58

pentru a-și lua zborul spre

de
de

laterii. a

seriozitate

premii și 
premii11

in pregătire 

mențiuni la 

și mențiuni

național de chimie, 
tinerii

ii constituie și obținerea 

faza județeană a olimpia- 

la faza națională și ocu-
loe in Iotul

pregătește

AMIN. LICEAL LN A AȚĂMLNT general

l

I 
I
i
I 
I

I

Liceul Teoretic
„Traian" DEVA

STR. MINERULUI, NR. 30

ANUNȚA

I 
I
I 
I
I
I
I

Școala Normală
„Sabin Drăgoi“

DEVA
• PLANUL DE ȘCOI ARIZARE pentru 

anul școlar 1992—1993

CURS DE ZI
2 clase (60 locuri) MATEMATICÂ-FIZI- 
CA, cu predare opțională bilingvă (fran
ceză-engleză) sau pregătire în domeniul 
informaticii ;
1 clasă (30 locuri) C HIMIE-BIOLOGIE ;
1 clasă (30 locuri) 
ZIC A, cu limba de

matematicA-i I- 
predare maghiară.

(fost L1CEL l’ED.AGOGIC)

strada Gheorghe Barițiu, nr. 3,

telefon 956/A5I46

CURS SERAL

■lase profil realist (male- 
itică-fizică) — 120 locuri 

clasă profil umanist 
nbi moderne — franceză, 
gleză) — 30 locuri.

Xou
\ or

1 
ț

I
\

elevi in următoare'. forme de învă-^

este și faptul că din toam-^ 
fi constituite și vor func-^ 

liceu și 2 clase a \’-a, cut

Din cele
2 clase 

jermanâ, 
jvilor in 
va face 
obținute 

! de limbă 
ceză. In 
imb^ iu

i pei r^i a forma 
aceasta rănii uit doar o 

rofil realist.

4 clase cu pro- 
pot fi bilingve, 
franceză, 
cele

iii
la

Ad-
bi-
dc

su-

2 clase 
funcție 
proba

germană, 
ipoteza 
reusesc

reș
că la 

sufi- 
o clă

• * •

nă
ționa in 
pred irea in limbi străine, astfel : \

■ 1 clasă de limbă
— 30 locuri

1 clasă de limbă
— 30 locuri

Limbile germană și

germană^
\

, - ' franceza v
J

franceză \ 
se predau suplimentar față de pro- ( 
grama normală.

■

INFORM AȚII DETALIATE, in 
toate problemele, puteți obține 
secretariatul liceului sau la 
Ioanele: 956/12758, 13157.

Pentru elevii din alte 
tați, liceul asigură cazare la 
nat si masă la cantină.

la
tcle-

locali-
inter-

(567)

pul Școlar Materiale 
Construcție DEVA

(1 OST LIC EI I DE ( I1IAIIE) 

strada Prelungirea Oituz, nr. 8

anul școlar 1992—1993, 
:olar Materiale de Con- 
olarizează absolvenți ai 
TT-a în următoarele spe-

ȘCOAlJA PROFESIONALA 
(curs de zi)

— I clasă timplari 
locuri

:io

I clasă sudori — 30 locuri

(curs de zi) LICEU («urs seral)
slavă ^Liboranți — 30 lo-
1

1 clasă a Xl-a — 36 locuri

ilasă automatisti 
ori

30
Pentru relații suplimentare 

apelați la telefoanele : 956/22231
si 23528. (566)

I
I

I
I

I 
I
I
I

I

CLASA A IX-A
1 clasă (30 locuri) 
(franccză-engleza);
CLASA A XI-A
(pentru absolvenții 
1 clasă (30 locuri) 
(franccză-engleză).

LIMBI STRĂINE

cu 10 clase)
LIMBI STRĂINE

i 
I
I 
I
I
I

Cunoscută in întreg județul Hunedoara si 
chiar peste granițele sale, pentru pregătirea 

superioară ce o asigură cadrelor de învăță

tori și educatoare, Școala Normală din Deva 

va organiza examen de admitere și pentru 
anul școlar 1992—1993.

PROFIL PEDAGOGIE (învățători și 
educatoare) — 60 locuri ;

• Incepind cu anul școlar 1992-1993, va 
funcționa cabinetul de stenodactilografie, 
tat cu mașini de scris electrice I.B.M. Se 
organiza cursuri intensive pentru elevii 
ceului.

ilo- 
vor 
li-

• PROFIL POLIG RAFIE (tipografi),
I clasă — 30 locuri.

• Pentru
asigură cazare

• Liceul

elevii din alte localități, 
și masă contra-cost.

sc

organizează in fiecare vineri, 
intre orele 16—18, pregătire la matematică, 
limba și literatura română, limbile franceză 

și engleză, in vederea examenului de admitere. 
Informații suplimentare la secretariatul 

liceului, telefon 20975. (593)

I 
I 
I 
I
I 
I
>

PROFILUL POl.IGR.Ai-IE ESTE O NOU
TATE ABSOLUTA IN IN\ AțA.MÎNTUL IIU-
NEDOREAN, o premieră chiar pentru între-

glii Ardeal. Absolvenții de gimnaziu care do

resc să devină tipografi silit invitați să-și în
cerce pregătirea, candidind la tiu loc în a- 
ceastă clasă.

Grupul Școlar Industrial Energetic DEVA
STR. MINERI LI I, NR. 28

Grupul Școlar Industrial Energetic din 
Deva și-a ciștigat de-a lungul anilor un presti
giu deosebit, prin pregătirea in meseriile spe

cifice energeticii românești a multor generații 
de elevi. Pentru anul școlar 1992-1993, in 
cadrul grupului vor ființa următoarele form»' 
d<

funcție de numărul cererilor, 
diția promovării examenului 
mitere. Candidați! care au 
10 clase sau o școală profesională sau
complementară de ucenici vor susține 
examene de diferență, fiind admiși in 
clasa a XI-a.

• f »

iiivățămint :

INVĂȚAMINT LICEU. (< urs de zi)

— profil maii malică-rizică — 3(1 locuri
— profil energetic

■ specialitatea
— 60 locuri

■ specialitatea
— 30 locuri

elect roenergctician 

tcrmocnergctician

INVĂȚAMINT PROFUSION AL

— electroenergetician (bugetar I.R.E.) — 
30 locuri, durata școlarizării — 3 ani;

— tcrmocnergctician (contract RENF.L 
Mintia) — 30 locuri, durata școlariză
rii — 3 ani (sc asigură burse de șco
larizare prin contrail).

INVĂȚAMINT LICEAL (curs seral)
— profiluri : electroenergctician și termo- 

cnergetician — locuri nelimitat'', în
■ • 0 0

eu eon- 
de ad- 
absolvit

■ Examenele de admitere vor avea loc 
după cum urmează :

— SES1I NEA 1)1
8—13 iulie a.c. 
această sesiune 
iunie) ;

A AR A.în perioada 
(înscrierile pentru 

vor începi' Ia 15

— SESll NE A DE TOAMNĂ, in pe
rioada 31 august — 6 septembrie 
(înscrierile v or începe la 10 august).

Pentru .ȘCOALA DE MAIȘTRI (curs se
ral), planul de școlarizare va fi cunoscut 
după 15 august a.c. înscrierile vor 
la 20 august, iar examenele se vor 
șura in perioada I—5 septembrie.

INFORM.AȚII suplimentare puteți 
la telefoanele : 95i»/20’> 13 sau

începe 
dcsfă-

obține
21638.

(562)
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------------------------------ CARREL COMP. ~ - -------------------------

CARREL COMP. S.R L are plăcerea sâ vă ofere un produs cu totul deosebit,marca PANASONIC.

DORIȚI SĂ FIȚI COMPETITIVI ÎN DOMEN1 'I. TELECOMUNICAȚIILOR ?

PATRU APARATE intr-unui singur :
, -fax

-copiator
-telefon
-robot telefonic

Aparatul poate fi telecomandat 
de la orice distanță.

se asigură : - instalarea‘.A'programarea aparatului. 
-instrui rea operatori lor 
-documentație completă pentru utiliza
rea aparatului în România (!!!).

-garanție
-service post-garanție cu asigurarea 
continuității în exploatare.

Toate acestea la un preț foarte avantajos țl NUMAI la CARREL comp. S.R.L. 
tel/fax: 954 - 26665 sau te1:954/26192

NU UITATI :"A FI EUROPEAN>

MJ EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI CHIAR

■■ C A

ÎNSEAMNĂ A FI DOTAT

AZI. CARREL COMP. VĂ STĂ

RREL COMP.

CU TEHNICĂ DE VIRF I'
✓

LA DISPOZIȚIE LA ORICE ORA.

• «•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•

1
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SOCIETATEA COMERCIALA
„METALCIIIM" S.A. (fost I.C.R.M.)

cu sediul în Deva, bdul 22 Decembrie, bl. -1

Organizează la data de 10 iunie a.c. lici
tație pentru închirierea unor spații de depozi
tare în incinta depozitului din Mintia (ramifi
cație spre Cabana „Căprioara44), în 3 bărăh 
metalice, in suprafață totală de 800 mp.

Informații Ia sediul societății sau la tele
fon 12811. ’ (602)

I*
I w 
I
8*
I
I*
I
w

I
la telefoanele |

* 
licitație publică, in fiecare | 

mijloace de transport dispo-

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
FARMACEUTICĂ „REMEDIA4* S. A. 

D E V A 
str. Dorobanților, nr. 43

trafic

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROMCAMION" S. A.

DEVA
ANUNȚĂ

Pentru dimensionarea activității in
internațional de mărfuri, beneficiarii potențiali 
care au de transportat dus—adus marfă înclin 
Străinătate, in cursul acestui an, sînt ru
gați să se prezinte la S. C. ROMCAMION S.A. 

compartiment 
cererilor de

Deva, str.
Exploatare, 
transport.

Tariful 
Informații 

13030, 13031’,

Depozitelor, nr. 17, 
pentru depunerea

este negociabil, 
suplimentare 

13013.
Vindem prin

vineri, ora 10, 
nibilc :

■ autocamioane
■ autotractoare cu șa
■ semiremorci platformă
■ semiremorci port container
■ remorci bijxe
• autobasculante
Listele se găsesc afișate la sediul societății.
Plata contravalorii mijloacelor de trans

port se poate face și în rate, achitînd la 
* cumpărare G0 la sută din valoarea licitată, di
ll ferența de 10 la sută urmind a fi achitată în 
i cel mult 12 rate. (594)r * «ww » mmw t t t r t f

I
I %
IX
I
«

I*
IX
I*
I

t

I

8 
ț

î
Anunță licitație pentru închirierea farma

ciilor nr. 4 Hunedoara, nr. 6 Hunedoara, nr. 9 
Simeria, nr. 17 Petrila, nr. 26 Brad, nr. 30 
Vața de Jos, nr. 32 Dobra, nr. 43 Zlatna, nr. 
41 Abrud, nr. 55 Deva, nr. G0 Deva, nr. G2 
Brazi, nr. 64 Deva, nr. 89 Orăștie, nr. 90 De
va, a localurilor din Hațeg, Piața Unirii, nr. 
2 și Deva, str. Dorobanților, bl. 3-1 — pentru
înființare de farmacii — Alba Iulia, str. luliu \ 
IManiu, nr. 4 și Alba Iulia, str. 6 Martie, nr. 
11 — pentru unități tehnico-medicale.

Licitația va avea loc in ziua de I iulie, ora 
la sediul societății.
Dosarele de înscriere pentru participare la

licitație se depun piuă la data de 24 iunie, 
inclusiv.

Amănunte referitoare la licitație silit afi
șate la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 23260, 
interior 21, dna Simon Ecaterina. (600)

10,

»••••••••••♦•••••• • ••••••

■ 
I SOC IETATEA CO.MERCI VLA 

„l.C.S.II." S.A. HUNEDOARA

I
I
>

*

I 
\
1

I 
I 
I

a.c..

* \ iude fonduri fixe disponibile.
Licitația va avea loc in data de 5 
ora 12, la Baza de utilaj)*.
Lista mijloacelor fixe va putea fi

sultată la sediul Bazei de utilaje.
Informații la telefon 13050, ini. 229.

iunie.

con-

I
I

S. C. „DECEBAL" S. A. 
(FOSTA INDUSTRIA CĂRNII)

DEVA, Piața Unirii, 8 
ANGAJEAZĂ ;

• sudor (electric și autogen)
• electrician
• lăcătuș mecanic

pentru Ferma zootehnică Hațeg.
(599)

AFLAM DE LA CAMERA DE COMERȚ 
ȘI INDUSTRIE

Inccpind cu data de 1 iunie 1992, Camera 
de Comerț și Industrie a județului Hunedoara 
organizează cursuri de calificare în contabili
tate.

Taxa de înscriere 7 500 lei pentru mem
brii camerei și 8 500 lei pentru ncmembri.

înscrierea se face la sediul Camerei de 
Comerț și Industrie. (GOI)

SOCIETATEA PRODUCĂTORILOR
DIN ZONA MONTAN\ A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

DEVA, STRADA 1 DEC'EMBRIE. NR 19

Plin societățile comerciale afiliate

() F E R A

• MOTOCI l.T’OARE de proveniență 
iugoslavă, tip IMT 507 D, cu accesorii, la pre
țul informativ de 400 000 LEI.

Informații suplimentare și 
diul societății.

înscrieri la se-

IS. C. STĂNCULEA G. S C S.
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\ EȚEL, STR.

Sediul din Deva —

E X I C
CONI I C ȚII MEI CLIC E Șl 
TINIC IHGIRIE
Grinzi cu zăbrele
Grinzi cu inimă plina 
Timplărie metalicii
Containere metalice, l»>\ puleți 
Jgheaburi și burlane
Sorturi și glafuri
Canale de ventilație, transport 
pneumatic cu secțiune rotunda 
sau rectangulară
Prefabricate pentru instalații
— registre încălzire
— echipări de robincți

PRINCIPALĂ, NR 2

telefon 95G/G5I25

U T A

— poduri de cabk
— coluri din segmenți pentru 

conducte
• Caroserii metalice pentru auto

camioane și remorci
• Jaluzele pentru uși și ferestre
• Porți, garduri, rafturi metalice

(I PRLLliC RĂRI l’RIN
AȘC THERE

• Planșe plate Pu I — l*u 100
Du 15 — Du 300

• Axe și arbori
• Roți dințate

v

(588)

ȚII, MONT \ I SI PUNERI ÎN 
FUNCȚIUNE CENTRALE 
TERMICE CU INSTALAȚII
LE AFERENTE.

(551)

III TABLOURI ELECTRICE

IV. LUCRĂRI DE CONSTRUC
ȚII MONT AJ — INSTAI \-
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BEI LECȚIA ZILEI
* ,,Bunul suprem și singurul

Cultura. Orice om incult este propria
folositor este 
sa caricatură11.

I'R. SCHLEGEL

Dl -SPRE CCLTLRĂ
I

hWIIZIIWt

• Cultura ne apare ca o cunoaștere ce a făcut 
din om altceva decît un accident al universului.

.A, Malraux
• Vocația eternității — prin cultură — este

singurul fel al omului de a fi om și nu un vierme 
existențialist. VI. Streinii

• Numim cultivat pe omul căruia achizițiile 
de cultură i-au devenit naturale.

1*. Zarifopol
• Cultura e sufletul omenesc in veșnică acțiu

ne, tot mai departe și mai sus.
N. lorga

• Dacă există ceva mai sfișietor dccit un trup 
care se prăpădește din lipsă de piine, acela e un 
suflet care se stinge din Jipsa luminii culturii.

v. îiugo
• Duhul creator al unei culturi este indisolu

bil legat de timpul, de spațiul și de poporul care 
i-a dat ființă. O. Cotruș

'selecție de
II IE I F Mill

De cînd
P.n > ă ,e înțelege pe- 

i'.i.uia istoric-ă ce începe
• u ia1, i unuj anumit eve- 
mm nt ,.»u fapt, real sau 
lec nd.ir, de la care se 
ptfrru ște numărătoarea a- 
nd >r. fn lume slot folo-

lvcksc sisteme tradi- 
țiun.de de numărătoare a
• miior : I.i gr i, de la era 
<>iimp.udelor (776 i.e.n.) ; 
la romani de la era fon- 
dă' ii Romm (763 î.e.n.) ; 
de la era lui Dioclețian : de 
l.i i lui Traian etc. In 
si-.: -mul adoptat oficial și 
san fionat de O.N.U. noi 
sint.-m acum in .inul 1992. 
De c a mai largă răspin- 
dire astăzi in relațiile in
ternaționale este era creș- 

1 înă Tn anul 527 e n. că
lugărul ci'șt in 41 Roma, 
Di mssius E' ' Sk (Dioni- 
si. -1 Mie), dac prin o- 
bi a o.i alat așa-nu- 
m i ..pas-alie" — tabele
• ue •: de pentru determina
re i -u mai mulți ani ina- 
in’e a zilei cind se va 
prîzniii Poștele. Ținînd

PENTRU O ZI . ..

,-lu înflorit salcîmii și 
iocul înmiresmează valea, 
mii de albine culeg pole
nul dulce. In pădurea, 
deja foșnitoare, pupăza și 
cucul se întrec în cintcc 
și cite alte păsări invese- 
lesc desișul... Pajiștile cu 
iarbă mănoasă sint presă
rate de flori multicolore, 
suavele sînziene înmires
mează urma pașilor prin 
ierburi amare. Sub stre

șini, rîndunelele și-au con
struit cuib. Berzele spri
jinite in picioare lungi 
caută brotăcel printre irișii 
galbeni ai bălților. Soare
le sc revarsă ca mierea 
peste lume. Ascult cin- 
tecul greierilor și-ți spun :

— Vino să vezi minu
nea lumii, e atita Dum
nezeire in cimpul înflorit. 
Vino, uită pentru o zi 
proza vieții, încearcă să 
vezi altfel Natura, dar 
mai ales nu uita : „Nu 
trăim nici măcar o sută 
de ani!'.

IN.A DEI.EANU

începe era noastrâ 7
seama de periodicitatea 
fazelor lunii ce cad după 
19 ani in aceeași zi, că la 
fiecare 28 de ani aceleași 
date ale unei luni calen
daristice cad in aceleași 
zile ale săptuminii, de po
ziția unor constelații etc., 
el a făcut mai multe ope
rații aritmetice, ajungînd 
la un total. Din acest to
tal, Dionisie a scăzut pe 
cei 33 de ani (timpul de 
viață a lui Hristos) și a 
fixat anul nașterii lui 
li.sus Hristos drept anul 
unu al croi creștine, sau 
era noastră (prescurtat 
c.n.). Cronologia anilor 
propusă de Dionisie nu a 
fost acceptată dintr-odată. 
Prima mențiune oficială 
despre nașterea lui Hristos 
a apărut in documentele 
bisericești abia cu peste 
două secole după Dionisie. 
Documentele papale au 
fost datate în cronologia 
creștină in mod obligato
riu foarte tîrziii. abia la 
mijlocul secolului al XV-

lca, indicîndu-sc însă și 
anul de la „facerea lumii11. 
Calculul lui Dionisie a fost 
adoptat in Germania și 
Franța prin secolul al 
XVl-lca, in Anglia prin 
secolul al XVIII-lca ș.ani.d. 
După aprecierile unor is
torici, Dionisie ar fi făcut 
o greșeală din punct de 
vedere matematic, și anu
me nu a considerat nici 
un an zero, ci anul unu 
după nașterea lui Hristos 
a urmat imediat după a- 
nul unu înainte de Hris
tos. De aici, susțin aceș
tia. izvorăsc anumite gre
șeli, cum ar fi calcularea 
datelor comemorative ale 
evenimentelor care au a- 
vut loc înainte de era 
noastră etc., care sint cu 
un an mai devreme. Ho- 
tărirea adoptată de O.N.U. 
ca era noastră să înceapă 
odală cil nașterea lui Hris
tos a fost binevenită în 
viața internațională.

i. m.anoiu

( L E N ( I U R I

ORIZONTAL : I) Rezultat bun obți
nut in deplasare ; 2) Orfan dc mama ; 3) 
Pocnit in frunte ! — Servește masa în 
or.iș — Intrate intr-un grup ! ; 4) Pion
activ pe eșichierul posturilor — Roditor in 
cvnt.i ; S) Prevăzut dinainte — Cremato
rii pentru iarba dracului ; 6) Gen de apă 
ne urgăto.irc — Elcm nt dc rezistență ; 7)

Neafectat dc rugina toamnei — N-a ajuns 
la nici o înțelegere ; II) E singur cuc 1 — 
înconjurate dc admiratori — Tip dc amu
zament 9) Schimb literar (pi.); 10) l’ază 
dc integrare.

VERTICAL: I) Perfectul compus; 2) 
Tatăl vitreg al fiuluj risipitor ; 3) Strin- 
se în bloc I — Rezultat obținut la sondaj 
— Semnul mirării ; 4) Cam aerian dc fe
lul său — Zeci dc metri în simbol ; 5)
Tratat dc chirurgie estetică — Văzuți cu 
ochi buni ; 6) 1 ip dc rezonanță lndo-
curopcană — Un om între oameni ; 7) 
Un comprimat la culcare — Arc unele 
efecte asupra bunului simț ; 8) Direcție
strămoșească — Mijloc dc existență — 
Agent dc circulație ; 9) Înaintați în grad; 
IO) Pune pe rol o succesiune.

V tSII.E MOLOHI T

Dezlegarea careului 
„MISCELANEE", 

apărut iu ziarul nostru 
<Ic simbăta trecută :

l) DARAPANAT1 ; 2) EDIFICATOR ;
1) NETE —ERATE; 4) AMARA — TRAP; 
5) TENACE — ELA ; G) UN — TURA — 
IR; 7) RID — MURATA; 8) AȚAIl — 
■DARAIJ ; 9) TONALITĂȚI; 10) IREFU
TABIL.

I UNI, 25 MM

PROGRAMUL I
• 11,00 Actualități • 11,10 Calendarul 

zilei • 15,10 Copiii noștri — viitori mu- 
zicieni • 16,30 Muzica pentru toți • 17,00
Actualități • 17,05 Emisiunea in limba 
maghiară • 18,35 Reporter '92. Ai cui 
smtem noi, chiriașii • 19,05 Studioul c- 
conomic. Investiții și combinații • 19.30 
Desene animate * ( asa zburătoare • 20,00 
Actualități • 20,35 ... Această poartă a
creștinătății. El). V • 21,10 Tezaur. • 
21,35 'Teatru TV. „Bătrma și hoțul" de 
Viorel Savin • 23,05 Actualitatea sportivă
• 23,30 Cronica Parlamentului * Actuali
tăți • 21,00 Revista presei • 0,15 Con
fluențe.

PROGRAMUL II
• 15,15 Actualități • 15,55 Desene ani

mate. „Stan șl Bran11 • 16,20 Tradiții • 
16,50 Film artistic. „I’ină cind ne vom 
revedea" (Anglia, 1989) • 18.30 Repriza a 
treia • 19,00 Festivalul „Săptămina Inter
națională a Muzicii Noi" • 20,15 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republica 
Moldova • 21.30 TVE International • 
22.00 TV 5 Europe • 22.35 BBC World 
Service.

MARȚI, 26 MM 
P R O G R A M U L I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,20 Calendarul zilei • 10,30 
TVE Internacional * Concert: Julio Igle
sias • 12,10 Ora de muzică • 13,00 Inter
ferențe • 13,30 Muzica pentru părinți • 
11.00 Actualități * Meteo • 14.20 Tradi’ii
• 14.55 Prcunivcrsitaria • 15,30 Teleșcoală
• 16,00 Muzica pentru toți • 16,30 Con
viețuiri • 17.00 Actualități • 17,05 Repere 
transilvane * Emisiune realizată de Stu
dioul dc Radioteleviziunc 1 luj • 17,35
.lazz-fan • 18,00 Salut, prieteni ! • 19.00 
Studioul economic • 19.30 Desene animate
• 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20.15 
Tclccincmateca. „Exilul lui Gardel" (Ar
gentina—Franța, 1985) • 22,50 Cultura în 
lume • 23,20 Cronica Parlamentului * 
1 ctualități • 23,50 Revista presei.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene a-

nimatc. Stan și Bran • 16,35 Studioul dc 
literatură • 17,35 Film serial. „Marc și 
Sophie11. Ep. 16 • 18,35 De-alc pieței in 
economia Capitalei • 18,55 EL RO-gol *
Actualitatea fotbalistică internațională • 
19,25 Tribuna non-conformiștilor • 19,15 
EXPO '92 — Sevilla • 20,15 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21.30 TV E Internacional • 22,00 
TV 5 Europe • 22,35 BBC World Service.
• 23,05 TV DEVA.

MIER< I RI. 27 MM 
PROGRAMUL I

• 7.00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,20 Calendarul zilei • 10,30 
■ ilm serial. „Familia Polaniecki". Ultimul 
epiisod • 12,05 Ora do muzică • 12,;>5
Virsta a treia • 13,25 Audio vizual studio
• 13.55 Actualități • 11.15 < ivilizația mon
tanii • 11,15 Prcunivcrsitaria • 15,20 Tele
școală • 15,50 Tarafuri tradiționale româ
nești • 16,10 Arte vizuale • 16,10 Tra
gerea Pronoexpres • 16,50 Actualități • 
16,55 15,16,17,18 • 17.25 în obiectiv:
Adrian Severin • 17,35 Studioul muzicii 

ușoare • 18,20 SUIA — un pericol igno
rat • 18,30 Studioul economic • 19,00 De
sen»' animate • 19,30 Actualități • 20,00 
Fotbal: STEAUA — t'NIV. CRAIOVA. în 
semifinalele .Cupei României11 • 21.50
Film serial. „Doamnele dc la malul mării" 
Ep. 9 • 22,35 în fața națiunii. Partidele 
politice • 23,00 Pro musica • 23.20 Cro
nica Parlamentului * Actualități • 23,50 
Revista presei.

PROGRAM Uf. II
• 16.00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate. „Alice în țara minunilor" • 16,10 
Emisiunea in limba maghiară • 18.10 Dia
log cu edilii Capitalei • 18,30 Magazin 
auto-nioto • 19,00 Festivalul „Săptămina 
Internațională a Muzicii Noi" • 20,15 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TV F Internacional
• 22,00 TV 5 Euiope • 22,35 BBC Worlil 
Service.

JOI, 28 MM
PROGRAMUL 1

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,20 Calendarul zilei • 10.30 
BBC • Super Channel • 12,10 Ora de mu
zică • 13,00 Oameni de lingă noi • 13,30 
Jazz.-magaz.in • 11,00 Actualități * Meteo 
• 11,20 Conviețuiri • 11,30 Prcunivcrsita
ria • 15,30 'l'eli-școalâ • 16,00 Agenda mu

zicală • 16,30 Forum • 17.00 Actualități
• 17,05 Repere moldav»' * Emisiune rea
lizată d»' Studioul do Radioteleviziunc Iași
• 17,35 Drumuri in memorie * Basarabia
— destin istorie. 180 de ani »le la pacea
di1 la București • 18,05 Tele-dișcul mu
zicii populare • 18,20 V irstelc peliculei
• 19,00 Studioul economie • 19,30 DcscnO 
animate * Casa zburătoare • 20,00 Actua
lități • 20,35 Sport • 20,15 Film serial» 
„DALLAS". Ep. 131 • 21,10 Reflecții ru
tiere « 21.55 fn fața națiunii * Partidele 
politice • 22,20 Vedete in recital. Frede
ric I rancois • 22,10 Documentar TV •
23.10 Cronica Parlamentului ‘ Actualități
• 23,10 Revista presei • 2.1.55 Stadion • 
TI NTS. Turneul „Roland Garros '92 (re
zumatul zilei).

P R O G R A M U I. II
• IG.00 .Actualități • 16.1») Desene ani

mate. „Alice in țara minunilor" • 16,35 
Motor ! Incursiuni i»r lumea filmului • 
17,05 Emisiunea iii limba germană • 18,05 
Caleidoscop muzical-coregiafie e 18,30 O 
viață pentru o idee • 19.00 Festivalul 
„Săptămina Internațională a Muzicii Noi1*
• 20,45 Programul Tclcviziuii’i Naționa
le din Republica Moldova • 21. ■) TVE
Internacional • 22 00 T\ 5 Europe • 22,35 
BIR World v

.... 29 M
P ROI I R A MUL I

• 7.00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republic-a Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10.20 Calendarul zilei • 10,30 
Film artistic .„LUCIA" • 12,00 Super
( baniH'l • 13,00 Ora dc muzică • 14,00 
Actualități • 11.20 Mondo-muz.iea • 14,40 
Medicina pentru toți • 15,10 Mari inter- 
preți lirici • 15.20 Prcunivcrsitaria
• 16,00 Limba noastră • 16,3») Muzica pew—
(ru toți • 16,15 Tragerea Loto • 16,55 
Actualități • 17,00 Emisiuni a in limba 
germană • 18,(M) Pro Patria • 18.45 Video 
ghid • 19.05 Viața parlamentară • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități • 
20,35 Sport r 20,15 I ihn serial. „Fa
milia Chisholm11. Ep. 1 1 • 21.15 Studioul 
șlagărelor • 22.15 Simpozion. Revisîă de 
literatură și arte • 23.00 Top 10 • 23,30 
Actualități • 23,15 Revista presei • 21.00 
Gong ! • 0,30 Magazinul d<* la miezul
nopții.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.15 Desene ani. 

mate ■ 16,10 Ritmuri ti adiționale • 17,10 
Pagini coregrafice • 18,10 Sport-magazim
• 19,00 Festivalul „Săptămina IntcrnațiO.
nală a Muzicii Noi" • 20,15 Programul 
Televiziunii Național»’ din Republica Mol
dova • 21,30 TV E Internat ional • 22,00
TV 5 Europ»' • 22,35 BBC World Service.

SiMB VI V. 30 MAI 
PROGRAMUL I

• 9.00 Bună dimineața! • 9,50 Șahul 
de la A la Z • 10,00 Actualități • 10,10 
Cniversal-șotron • 11,10 Descoperirea Pla
netei • 11.30 Viața spirituală • 12.30 Ora 
dc muzică r> 13,30 7 x 7. Evenimentele 
intern» aii săptăminii • 11.00 Actualități
• Meteo • I 1.10 Magazin TV. Toți pentru 
I / 1 pentru toți • 18.1)0 Itinerarii. Dru
mul mătăsii • 18.30 Mapamond • 19.00 
Drag mi-e ciidecul și jocul • 19,15 Tclo 
cnciclopcdia • 20,00 Actualități • 20,45 
I ilm serial. „Twin Peaks" (SUA). Ep. 2
• 21,35 Săptămina sportivă • 21,55 Film 
artistic. „Prințul deșertului" (Italia). Ul
tima parte • 23,10 Actualități • 23,55 Trei 
din zece pentru un show • 1.05 TENIS, 
Turneul ..Roland Garros '92" (rezumatul 
zilei) • 1.30 TV DEVA.

PROGRAMUL II
• 9,00 TV DEVA • 16,00 Actualități •

16.10 Desen»' animate • 16,35 Conviețuiri
• 17,05 Film artistic. „Aștcptindu-I pe
tata" (Spania) • 18,15 V ideo-elipuri •
19,00 1 estivalul „Săptămina Internaționa
lă a Muzicii Noi11 • 20,45 Programul Te
leviziunii Național»* din Republica Mol
dova • 21.30 TV E Internacional • 22,00 
TV 5 Europe ■ 22,35 BBC World Service.

DUMINICA, 31 MAI 
PROGRAMUL I

• 6,31) TV DEVA • 8.30 Bună dimi
neața... copii ! • 9,30 Abracadabra ! • 10.20 
l'ilm serial pi-nlru copii. Operațiunea „Mo- 
zarl". Ep. 10 • 10,50 /Actualități • 11.00 
Viața spirituală • 12,00 Viata șutului • 
13,30 llora satului la... Rășinari — Sibiu
• 11.00 Aci utilități * Meteo • 11.10 Atlas
• 14.30 Video-magaziii * Automobilism
— formula 1. March- Premiu al statului 
Monaco • 18,15 Convorbiri de duminicS
• 19,1(1 1 ilm serial „Dll.l VS". 1 p. 132 • 
20.00 Actualități • 20,15 Film artistic. 
„Doctorul Ii'jiaii" (Franța, 1980) • 22,t5 
Duminica sportivă • 22,10 Actuulități • 
22,55 Un suris in amintir»- * Benny Ilill 
• 23,10 TENIS. Turneul „Rolaixl GarrOS 
’92" (rezumatul zilei).

PROGRAMUL II
• 15,30 Actualități • 15,10 Spori •

15,50 Conviețuiri • 16,20 /Automobilism
— formula 1. Marele Premiu al statului 
Monaco • 18.30 Serata muzicală TV • 
20,15 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21.30 TVE In- 
(emacional • 22.00 TA' 5 Europe • 22,33 
BBC World Service.
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

■ DIN seva florilor da 
mai, din aureola v .dor 
mărețe, cînd împlinești a 
■18-a floare, draJR Milrn. la. 
marna la Ica, tata Ionul, 
bunica Florica, .Arii. îm
preună cu Silvica N 
iuțu lovan iți ur m I 
mulți an! !™ și feri ' in. 
solită <|e împliniri. (371.a

ViNZARl -

CUMPĂRĂRI

• VINI) apartament ‘J
carne.v. Informații Dâ.en, 
Hătcesiu. nr. 23, A
b'.o? ap. 18 (37tr

• \ IND butelie .r’- .
I ■ Ion ! :

(37C"i

>
Idlll 1.1. ■■ camere. 7.H1.Ă

Miur ița d. \a. telefon
/ n i<> * ■■ c ord? li _•»»

(3738)
• VI ND viiti cil cta t.

4<rsl.’Oiiâr.c țariînea-i.’âi. In
1 «rmați, Tamș.i Mircisi,
bl. I. 4, ,șu. f._ Gojdu. Dc-
Va. (371. L

• \ { \ D anexe, [
r.it. curie și iclina în <i-
tul l.riztuc, nr. 82. comti-
na li ia. «losan Pc’.i'ii. fu
(oi mat ii Ikinuu ri ■ C 1X211:1
tlia. dna Josan. (3753)

• vf ND urgent aparta
ment ' vainer?, lingă Mio
rița. d:o car,iini:l;î. paivhr-- 
late. V'zibil între f'r.'c 
I Iv Deva, telefon ’•II!'..,

• ( i • \ft bonuri de
o.iv. na. 3.7 lei litrul. Dc- 
v 22(4:’. (37.71;

• VÎNT> iada frigorifică 
noua, cu sertare, telcvizc- 
rolor pentru piese sr.-ln’mb. 
Deva. telefon J 197,7 (375 >

• V ÎND casă vii grădi
nă i-i l’.aha. ni. 8:'. Infor 
molii ii satul Lunca, nr 
It (?.-l'J)

• i D dormitor nou.
Dct.< , str. Anemonelor, nr.
21. 6■irtu' ,.l.a bâia'.ir1.

(37 lh)
* ( UMP \Il casa sa i

tereni în centrul D v R
lațir tC-clon 956/61119.

(3741)
• Vî\i> Dacia Ut.', an

fabricație 1981, preț con 
venabil. negociabil. Ruda, 
kttefv. sm <37131

• CV“ Boș v-’nde la li
citație cosii locuit (nr. 178) 
din Boș. in data d.’ 31 m ii 
J 79?. ora 10. Licitația va 
continua în fiecare dumi
ci i pin i la vinzaro.

(313.P
e VI.LD presă Injectat 

maso plastice, moară nia- 
mat deșeuri plastic, m 

feric primă și matriță. (Iu 
ned ■ ■■.'.. telefon 1?('30.

(3131)
• V(ND televizor color

Ciatronic și telefon cu 
roliot. noi. Hunedoara, tc- 
lefo. 20843 (3435)

• VIND caroserie Skcidn 
■» 100 nouă șl motor Diesel. 
Hunedoara, telefon 13007.

(3436)
• VlND teren pentru

ronstnicții, 5.71 mp. Gră
dina, f -o ( tr. Rotarilor 
nr. 127 Hunedoara. telefon 
I1220 (3439)
• VÎND motor Ford Fies

ta 1.1 șl piese schimb. Hu
nedoara. telefon 15855.

(3137)
• Vi NU convenabil ca

roserie excepțională Dacia 
I <10. l'cștfșii Mare. nr. 21.

(3140)
• V1ND mașină TV 12. 

pwfertă stare și mașină 
pentru sucuri și slfoane. 
Hti urc ci, telefon 79168.

(3766)
• VTND garsonieră în

Deva Itcl.iții telefon 28771, 
«rprr. ore'e 17 1°. (3765)

• \ IND urgent aparta- 
mc"t 3 camere, ultracen
tral D. va, str, 1 Decem
brie . 7, bl. A, sc. 2. et. 2,

|>. 19. telefon 13248. In- 
tcreonsult : IG1G5, 16714.

(3711)
• IND transformator

sud.tr Deva, telefon 2-1387, 
după ora 18. (3740)

• \I\1J camionetă Mer
cedes Diesel, acoperită. 3,5 
ton.. U ra, telefon 13487.

(3737)
• CUMPĂR teren pen

tru casă in Deva. Infor
mații telefon 1.7199, Deva.

(3736)
• \1ND computer Com

modore- l.crnkurs Basic 
ITogrammie Rsprachc. te
levizor Grundig sport, te 
levizor Opera ți cu piese 
de rezervă. D< va, telefon 
1.9873.

• \ l N1) mărci, 248 lei 
ILlatii t. afon 9.76/61110.

(374 I.
• \ ÎN O l’ord Tranzit 

Dicwl. microbuz an fabri
cație 1989, 8 locuri. Deva,

t n 21113. (3728)
• \ i\D urgent convc- 

nabi II A W 59 Diesel 
izotermă 1... tone, fabrica
ție 1987. stare excepțională. 
Deva, telefon 21G18. (3729)

• VJN'D urbcnt casă, 
gradina. Sirncria. str. Bis 
caria. 27. telefon 607 23.

(3716)
• \ 1ND orgă clc'troni

că Casio CT 310 patru oc
tavo. clapf normală și a- 
cordeon Parrot 80 bași. 
(‘'•niun;i Vulișoara. nr. 65. 
Ilov’nar Petru. (3695)

• VÎND butelie eu ie
rnii 2 ochiuri. Dci.l, tele
fon 22-26. (3680)

• VÎND loc de veci în 
Deva, str. M. F.minescn 
Deva, telefon 28253. (3G8D

• \ ÎND apartament 3 
camere decomandate, cen
trul civic l(unedoa”a și Da
cia 1310. stare excepționa
lă. Informații t( leton 957/ 
15516, după ora 18. (369 1)

• \ IND convenabil ara
gaz. !' ochiuri, nou. Deva, 
tc-.cfon 1758. (37061

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră
confort I sporit eu garso
nieră obișnuită. Deva, te
lefon 26934. (37671

• SCHIMB garsonieră
confort l din Deva eu si
milar Hunedoara, zona 
Teatre Rr: iții Deva, te
lefon 19385. (3757)

• SCHIMB garsonieră 
cu apartament 2—3 came
re în Di va. Relații fami
lia Baciu, str. 22 Decem
brie, bl. II. ct. 3, ap. 38,

B. (3763)

• SCHIMB garsonieră
confort I cu apartament 2 
camere Brad, str Al. Pri
vighetorilor. bl. °8. sc. I. 
ap. II. (3600)

ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru închiri
at apartament 2 camere sad 
garsonieră Hunedoara, te
lefon 17738. (3111)

PIERDERI

• S.G. VINALCOOL De
va S.A. anunță pierderea 
sigiliului metalic cil nr. 2G, 
avînd inscripția T.V.P.S. 
Hunedoara—Deva. 1) de
clarăm n’il- (3735)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele Pa- 
siîre Gabriel Vasile, elibe
rată dc I.E.C. Deva—Min
tia. O declar nulă. (3742)

• PIERDUT legitimație
handicapat, eliberată dc 
asociația de handicapați șl 
abonament pentru alimen
te. pe numele Burbtileț life, 
cl*crat dc Alimentara nr. 
1) Hunedoara. Le declar 
nule. (3138)

OFERTE
DE SERVICII

• S.G. 1NTERTRĂNS
M1LAREZ SRL Hunedoa
ra organizează cx'cursii Un
garia, Jugoslavia, Turcia. 
Informații telefoane 957/ 
17012, 18773. (3633)

• C'AUTÂM part.ner cu 
autoturism pentru deplasa
re în Germania. Suportăm 
jumătate din cheltuieli. 
Deva, telefon 1297..’., (3768)

• S.G. RESTOROV SRL
Deva, Restaurant Transil
vania, angajează : ospătari 
— 2 bărbați, ospalarc — 
2 femei, barmani 1 — te
rasă, bucătar 1 — <p Misio
nar), muncitoare — vinzi, - 
toare bucăturie 1, ajitor 
ospătar 3 persoane. Infor
mații conducerea imitat ii, 
telefon 12.718. (3738)

• S.C. C'OMSER SRL. 
str. Revoluției, nr. 5, Hu
nedoara, angnjcazri contabil 
economist. Relații la tele
foane 957/171 IR,' 11919.

(3577)

DIVERSE

• ( U autorizația nr. 6876, 
din 199.', a luat ființa Aso. 
ciația Independentă Intcr- 
market. reprezentată prin 
Popa Sorin Dorian, avînd 
ea obiect de activitate im
port-export, comercializare 
en gros și cn datable. co- 
mi'-ionari și intermedieri.

(3761)

• CU autorizația G8I1, 
din 11 mai 1992, eliberată 
de Prefectura Județului 
Hunedoara, a luat ființă 
Asociația Familială ,.Tra- 
sy-Uar", cu sediul în Hu
nedoara, avmd ca obiect 
de activitate alimentație 
publică, alcoolice, comer
cializare mărfuri alimen
tare prcambalate, indus
triale, indigene și import, 
intrate legal în țară. (3755)

COMEMORĂRI

• SE împlinesc G luni, 
in 25 mai, de cind a ple
cat de ling.i noi un bun 
soț, tată și bunii;

VICTOR SIMIN \

Triste și grele ne sini zi
lele fără el.Lacrimile din 
ochi și durerea din suflet 
nu vor înceta niciodată. 
Amintirea ta ne va însoți 
mereu, dragul nostru. So
ția. copiii și nepoții. (3717)

• CU mult dor și tris
tețe în suflet anunțăm îm
plinirea a 2 ani dc la tre
cerea în neființă a omului 
minunat care a fost ing.

PETRU ION'AȘCU

Soția, copiii, și dragii lui 
nepoți Anicla, Râul, An
dreea și micuța Petra.

(3718)

• SE împlinește un 
an de cînd m-a pără
sit pentru totdeauna 
cel ce a fost

MICIN SI.AVTO
Dumnezeu să-I odih
nească ! Lcana. (3732)

• ADUCEM pe a- 
ceastă calc deosebite 
mulțumiri conducerii 
și colegilor de servi
ciu de la R.A.G.C.L. 
Deva, cadrelor medi
cale de la Policlinica 
de Stomatologie Deva, 
tuturor rudelor și ve
cinilor care au fost a- 
lături dc noi la greaua 
durere pricinuită de 
decesul dragei noastre

MARIA NKOARX
o bună mamă, soacra 
și bunică. Dumnezeu 
s-o odihnească. Petri- 
că, Drechsler, Clara și 
Manuela. (3705)
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21,35 Săptămina 
sportivă

21,57 FILM aKTISTIC 
„Prințul 
deșertului" 
(Italia)

23,10 Actualități
23,55 Cutia cu 

surprize
0,111 Video-discoteCl
1 îmi TV DEVA.

J

DECESE

• COLECTIVUL de
s a 1 a i i a ț i de la 
U.I.P.S \.P. Deva este 
alături de domnul di
rector Romulus Furcă 
la marca durere pri
cinuită de decesul ma
mei sale. îi transmi
tem sincere condo
leanțe. (3749)

• FAMILIILE Și- 
mon și Munteanu dc- 
pling moartea fulge
rătoare a celuj care a 
fost

DORIN OCTAVIAN 
STOENESCU

un bun prieten și om 
de aleasă omenie. La
crimi și flori pentru 
sufletul lui mare. Sin
cere condoleanțe pen
tru Doina, nemingiia- 
ta lui soră. (3761)

*

*

*

*

SIMBĂTĂ, 
23 MAI

PROGRAMUI
9,00 Hună diinincat.il
9,50 Șahul dc la A 

la Z 
10,00 Actualități
10.10 Tip-top, 

mini-top
11.10 Descoperirea

Planetei
11.30 Alfa și Omega 

Credința, politica
— lin traseu 
posibil ?

12.30 Ora dc muzică
13.30 7 x 7.

Evenimentele 
interne ale 
săptăminii 

1 1,00 Actualități 
11,10 Magazin TV.

■ FOTBAL 
l’.C. Ma amures
— „U“ Cluj- 
Napoca

18,00 liinerarii.
Drumul mătăsii 
Ep 23

18.30 Mapamond 
19,00 Dc joc,

de dragoste, 
dc dor

19.15 Teleencicli-
pedia

20.15 Film serial. 
„Twin Peaks" 
(S.U.A.)

Dl Ml NIC A, 
21 MĂI

PROGRAMUL I

6.30 TV DEVA
8.30 Hun ă 

dimineața!
9.30 Abracadabra! 

tu,20 l'ilin serial
pentru copii. 
Operațiunea 
„Mozart" 
Ep. 9

10,50 Actualități
11,00 Lumină din 

lumină
12,00 Viata satului
13.30 De armindeni 
11,00 Actualități
11,10 Atlas
11.30 \ ideo-magaziri
18.30 Convorbiri de 

duminică
l!i,10 I ilm serial. 

„DA LI AS 
Ep. 130

20,00 Actualități
20.35 Film artistic. 

Doctorul T -yrai» 
(1 ranța, 1980)

22,15 Duminica 
sportivă

22 10 Actualități
22,55 Miss România 

’92
23.35 Maeștri.

*

j

*
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• FAMILIILE I’.ră- 
nescu G., Munteanu 
E., Muzicaș NI., Dan 
P., Muntean N., Popa 
D„ Magheru D., Din- 
că M sînt alături de 
Fărcaș Ștefan in cli
pele despărțirii de so
ția sa

MARD.ENA FĂRCAȘ

disfiărută prematur la 
numai 37 ani. Sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate. (3756)

• SOȚUL Traian și 
fiii Bujor, Romulus, 
Petre, cu profundă 
durere în suflet, anun
ță moartea dragei lor 
soție și mamă,

ANA FURCA
înmormîntarea — 

duminică, 24 mai a.c., 
ora 13,30, Ia cimitirul 
din satul Brîznic.

Nu te vom uita nici
odată ! (3799)

REGIA AUTONOMA \ rAlH RII.OR
„ROMSILĂ V* R. \.

FILIALA TERITORIALA DEVA

Aduce la cunoștința agvnților economici 
autorizați că scoate la licitație publică masă 
lemnoasă pe picior pentru exploatare, în raza 
ocoalelor silvice Raia dc Criș, Baril, Tlia și 
l’etrila.

Licitația va avea loc Ia sediile ocoalelor sil
vice în zilele de :

— 28 mai 1992, la Baia de Uris
— 29 mai 1992, la Ilia
— 2 iunie 1992, ia Bani Mare
— 3 iunie 1992, la l’etrila.
Lista parchetelor și caietul tic sarcini ai 

fiecărui parchet pot fi consultate la sediile 
ocoalelor silvice. _

Relații suplimentare se pot p™ni și de la 
Filiala Teritorială Deva, str. Andrei Saguna. 
nr. 1. telefoane : 16020, 16021, 13883.

(611)

OCOALELE SILVICE

GEOAGIU .Șl HAȚEG

Vind Ia licitație cite o remorcă paiilioti 
apicol. în stare nouă (mijloace fixe).

Ocolul Silvic Orăștie vinde la licitație ur-
■ mătoarcle mijloace fixe scoase din funcțiune : I ARO213D, 3 perechi schiuri, 3 bascule rorna- 
| ne, dc 500 kg.

Licitațiile au loc la sediile ocoalelor rcspec-
■ tive, Ia următoarele «late : 28 mai - • Orăștie, 
| 2 iunie — Hațeg, 3 iunie — Gcoagiu.

(6(0)

l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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DIRECȚIA DE I’OȘTÂ HUNEDOARA 
cu sediul în Deva, str. Libertății, nr. 2,

Anunță licitarea, în condițiile legii, a unor 
spații disponibile situate în Orăștie, bloc 115 
parter și Orăștic-gară.

Solicitanții, persoane fizice și juridice, se 
pot adresa unității pînă în preziua licitării, 
care va avea Ioc la data de joi, 28 mai 1992, 
ora 10, Ia sediul oficiului poștal Orăștie.

Relații suplimentare la telefon 956^14227. 
(G05)

I
J/2O/C18Z1MI1

I Cnnl 1 Ba- Ocy
J REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I
| 2 700 Deva, tfr. ■ Decembrie, B5,

fudețnl Hunedoara
| Telefoane! 11270, (2137, ((269 

Telefon Tipografie t 2500(
I ^Fne • IIU101

I 
TIPARUL;

S.O. „Polidava" S.A. 
Deva, str. 22 Decembrie 257 

_________________________________ I 
întreaga răspundere pentru conținutul - 

articolelor publicate o poartS 
autorii acestora.

i

I 
I
I
i

diinincat.il

