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dentul din ionii al Agen
ției Moldova-l'res a aflat 
din surse demne de încre
dere Că. in curind. liderii 
separatiști de la Tiraspol 
intenționează să convoace 
din nou un așa-zis congres 
al moldovenilor din Trans
nistria. Pupa cum se știe, 
prima lor tentativă dc a 
convoca un asemenea con
gres a eșuat. I'rir» această 
acțiune, ei intenționează 
să obțină sprijinul popu
lației majoritare din stin
gă Nistrului — notează co
respondentul Moldova-l’res

■ CERNUTE Ziarul 
../.orile Bucovinei din Cer
năuți a publicat, in citeva 
numere din lunile aprilie 
ți mai. mărturiile unor ti
neri militari in termen de 
naționalitate română care 
și-au părăsit unitățile, toa
te situate io Ccraina. Ei 
au recurs la această luare 
dc poziție, din cauza mal
tratărilor și presiunilor 
morale la care au fost supuși 
de camarazii lor pe motiv 
că nu sint ucraiiiieni, ci 
români.

■ l'Esll IU tlt. Preșe
dintele iuti rimar al Afga
nistanului. Sibgatullah Mo- 
jadidi, aflat in vizită in 
Pakistan, a declarat ziariș
tilor, la Pasbuuar, că ad
ministrația .sa a luat mă
suri pentru a islamiza so
cietatea afgană, dar „a- 
Cest proces va fi treptat'1.

Cei peste două mii de 
români din localitățile 
Roșcani, Panc-Săliște, Mi- 
liăe.ștl, Făgețcl și Stretca, 
adunați Ia Roșcani in ziua 
de 20 aprilie 1891. adre- 
sîndu-se conducătorilor 
luptei naționale implicați 
în proces, arătau : „Fal
nici stegari ! Iluștri băr
bați ! Ziua nemesiei (răz
bunării), ziua de neagră 
răzbunare, iat-o sosita. 
Ziua înviforatâ și de grea 
cumpănă, iat-o că răzbeș
te furtunatic asupra noas
tră. Lacrimi ude, suflete 
zguduite șl inimi zbuciu
mate de greul durerilor 
unesc maiestatic ecoul dc 
gîndurl și rugăciuni ridi
cate din piepturile arză
toare ale milioanelor dc 
frați de un singe cu voi 
șl înălțate sus, sus, la 
Dumnezeirea neamului 
nostru, la a ci veșnicie 
ncpîngăritâ. Poporul ro

mânesc din comunele u- 
niflca’.e Roșcani—Miliă- 
ești. comitatul Hunedoa
ra, in fața nemaipomeni
telor porniri dușmănești 
și ale prigonirilor nebu-

lor noastre, este mărgă
ritarul politicii noastre. 
2. Procesul intcnUțt frun
tașilor din comitetul cen
tral al Partidului Națio
nal și care este fixat pe

tâ nepolittcă a sa și sîn- 
tem prea plăcut îndem
nați a declara că sîntem 
rezoluți (liotărîți) a adu
ce orice jertfă pentru el 
șt a-1 apăra pînă la cea
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în sprijinul
Memorandumului din 1892 (IV)

natlec desprinse față de 
no] în mod atît de josnic 
dc stăpînirea neomenoasă 
șl dușmană vieții noastre 
românești, greu lovit prin 
cel mai nou și mai te
merar act de violență, fa
ce următoarele cnunția- 
țiuni : 1. Memorandumul 
prezentat la supremul 
factor constituțional este 
vorba limpezită a inimi-

ziua de 25 aprilie (7 mai) 
este a se privi și primi 
de al nostru proces. 3. 
Orice sentință sau verdict 
se vor pronunța asupra 
capetelor acestor fruntași 
ai noștri este a se privi 
ca aduse și asupra noas
tră. 4. Facem responsabil 
guvernul țării pentru ori
ce întimplare ce ar ur
ma din acest act de înal-

din urmă picătură de sin
ge al nostru, in contra 
tuturor fărădelegilor ce 
ar izvorî nedreapta sen
tință. Iar voi, luptați nc- 
infrînți, luptați-vă cu băr
băția cu care ne-ați știut 
stoarce piuă acum iubi
rea, respectul și admira
ția noastră. Noi, poporul, 
numai peste trupurile 
noastre vom lăsa ca să

fim despărțiți de voi Iz- 
bîndă cauzei noastre ! Cu 
îmbărbătări frățești".

într-o scrisoare din De
va se spunea : ..Poporul 
român, .ărbați, femei, 
tineri, bătrîni, mici și 
mari din opidul Deva, cu 
trup și suflet declară că 
procesul Memorandumu
lui e procesul lor ; iude- 
cîndu-sc și osîndindu-se 
reprezentanții legitimi ai 
noștri, judecați și osindiți 
vom fi noi, poporul".

La asemenea act< era 
firesc ca autoritățile să 
nu stea cu mina in sin 
Rapoartele diferiților pre
fecți aj comitetelor româ
nești nu mai contenesc 
să sosească pe adresa Mi 
nisterului de Interne, prin

i’rof. ion i rAții A

(Cmilinuarc în pag. a 2-n)
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sir. Spitalului tir. 17, 
vinde cn-cros și cn- 
<l<‘t;**.iJ<‘
• ciocolată, acade

le. țigări, sucuri, în
călțăminte, cafea, di
verse, la cele mai a- 
vanlajoase prețuri, 
inccpind de marți, 2 
iunie I99J.
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DE ZIUA TA, COPILE, NUMAI BINE!

< opiii noștri Iruni >>i. iubiți.

( O I’ I I 1,0 R
( opil cil oclii senini ca marca. 
I u ții- astăzi mă îmbin, 
(ăci Iu nu știi ce i suferința 
Și ești ferice pe deplin.
în orbii tai se scaldă cerul. 
I’rivirea la ni7i infioară '. 
Ești simbolul eternității.
Ești raza soarelui de vară.

f'n gind frumos și nu
mai bine, da ziua ta, 
copile ! Cite aspirații. ci
le visuri îndrăznețe, cile 
minunății nu adună in 
ființa ta virsta, extraor
dinara virsta cind pro
blemele, chiar dacă sint, 
nu te izbesc cu putere. 
Pentru că e listă acea 
pavăză pe care ți-o ofe
ră însăși copilăria, cind 
bucuriile se trăiesc cu 
intensitate, iar greutățile. 
• ini depășite mai ușor, 
nu o dată prin neînțele
gere sau nepăsare, reuni
te iu ceea ce se cheamă 
optimismul juvenil. I'it 
că ești alături de părin
ții tai buni, la casa lor, 
fie la casa de copii, ală
turi de alți părinți, poate 
la fel de butii, te bucuri 
de căldura sufletească șl 
cunoștințele celor mari, 
de tot ceea ce ți se. ofe
ră. Chiar casa dc copii 
este acum mai primitoa
re pentru line prin gri
ja factorilor responsabili 
din țară, dar și a unor 
organizații internaționali' 
care ișl au reprezentanții

aici, vin cu ajutoare, se 
interesează de. tine, spre 
a-ți crea o demnitate dc 
care vei avea nevoie a- 
tunci cind vei ajunge 
mare. Este mișcătoare 
arija cc ți se acordă și 
nc-am convins de acest 
lucru, nu o dată, la Pcș- 
teana, Bretea Strei. Uri- 
cani, Orăștie, Hunedoara... 
Dar și in grădinițe chiar 
din loialități rurale, in 
școli. Ne-am aflat in re
creații alături de tine 
pentru a ne. da seama că 
Măria-Sa copilăria este 
nemaipomenită și .se tră 
leșie la o intensitate ne
bănuită, ori la orele de 
clasă din școli. sau dc la 
cluburile copiilor și ele
vilor. S!î ne qindim. in 
numele tău la viitor cu 
optimism, chiar dacă a- 
cum c greu. Să sperăm 
că va fi mai bine, chiar 
daca noi. adulții va tre
bui să mai tragem dc la 
gură pentru a avea mă
car tu cit iți trebuie. l)e 
ziua ta, însă, numai bine.'

, MINEI. RODEA

Si somnul tău c mai domol.
( ăci vise dulci te împresoară :
fu ești un împărat voinic
Din cartea cu povești dc seară.
Adormi Copile ! Somn ușor...
Să-ți fie îngerii aproape
Adormi copiii* ! V isul tău
Să sc prefacă-n rialiiatc...
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La sfirsit 
de săptamina
• -SA FIM COPII". Azi 

și mîinc, la Orăștie, se 
desfășoară o manifestare 
de suflet dedicată copiilor 
care, in cinstea zilei lor, 
vor trăi neasemuite mo
mente de emoție artistică. 
Principal organizator — 
Asociația pentru copii — 
nelucrativa și neprofesio
nala „Speranțele Oraștiei11 
și o inimoasă profesoară 
Silvia Muntean. (M B).

© i. \ p \i .-vrui, CUL
TE RII DIN DEVA. Du
minică. ora II. Biblioteca 
Județeană organizează o 
manifestare pentru copii 
din care nu va lipsi un 
recital de poezie pe versu
rile Anei Blandiana. sce
nete umoristice, cintece in 
limba franceză. recitări, 
lin așteptat carnaval cu 
participarea copiilor din 
școlile desene. (M. B.).

• SPORT. Azi. siin- 
băta, meciuri importante 
in Divizia C la fotbal, din
tre care se detașează Mu
reșul Deva — Metalul 
Aiud (scria a XI a) și Pa- 
rîngul Lunea — Construc
torul Craiova. Meciuri în 
care devenii sint antre
nați în lupta pentru pro
movare în „B", iar la Lu
nea sc luptă pentru evi
tarea retrogradării. (S. C .).

FLASH!
0 CARNETEl.H CU CEHTI- 

FTCATFl DE PROPUI ETATE, tri- 
ceplnd de luni, 1 Iunie a.c. In 
localitățile județului nostru, ca 
șl in întreaga tară, la centrale 
stabilita. începe distribuirea car
netelor ru certificate de proprie
tate. Un sfat înțelept pentru 
po. urii ur’cstora este acela dc 
a l păstra cu grijă, uHHzîndu- 
le, la momentul potrivit, intr-o 
afacere cit mal profitabilă (N.T.ț

0 „7.11.EI,l C \l{ȚH PEN- 
TllU COPII". In perioada 27 mai

2 iunie, f3lbluit.eea județeană 
organizează, prin secția dc spe-

clalitate „'/.llclc cărții pentru ca
pii". fn cadrul manifestării an 
avut loc țntil’iiri cu scriitorii 
Mariana I andaru și Paulina Po
pa, la care au luat parte elevi 
din clasele mici de. la I,lecui cu 
program de educație fizică și 
sport Deva, jirceum și recitalul 
dc fxiczic .Copiii — florile vie
ții". fb. E.l.

Q „MEHIDIANllE TIMl!j(IA
EA". Acesta este titlul revistei 
de opinie literatură, arfa și cul
tură, care este editată de S.C. 
„Somat" S.lt.L. avindu-l ca re
dactor șef pe cunoscutul scriitor 
Angliei Dumbrăvcanil. Vă puteți 
jrrocura această revistă de la 
chioșcurile dc difuzare a presei 
din Deva si Hunedoara, aparți
nătoare ziarului „Cuvlntul liber". 
f^T.)

0 „PltlETENII POMPItHl- 
I.fill". Ea sediul Unității Mili
tare dc Pompieri din Deva s-a 
desfășurat etapa Județeană a 
concursului „Prietenii pomțdcri- 
lor", destinat elevilor. Au par
ticipat echipajele școlilor gene
rale cîștlgătoare ale fazelor zo
nale; nr. 1 Diva, nr. 9 Hune
doara nr. 4 Petroșani, nr. 1 Criș- 
cior, nr. 1 Hațeg, nr. 1 Orăștie 
șl Școlii (lencrale din lila. Pe 
primul loc al întrecerii s-a si
tuat echipajul Școlii (r< ncrale 
Nr. 9 Hunedoara care t*a repre
zenta județul la faza naționala. 
Pe locurile 2 și 3 — școlile ge
nerale nr. 1 Deva și respectiv, 
nr. I Orăștie I.a „Pista cu obsta
cole" : 1. Valentina X'irdca f('rlș- 
clar); 2. Mihal lirăteanu (Ec.
Gen. Nr. I llcva). (M ll.).

0 „ITDEI.1US" I IDEE me
nirii sale caritabile, vă propune 
di>. stimați iubitori al animale
lor de agrement, o intiln/rc dc.. 
flecare sîmbătă. Unde ? In ]>arcul 
de la poalele Cetății tlevenc. E- 
.lact cind? Intre orele 11 și I". 
la di-s/iciZlția dl’ vor sta specia
liști (medici veterinari și in
structori) cu sfaturi utile in a- 
sigurarea stării de sănătate — 
a animalelor indrflfiite dar și a 
stăpfnllor lor. (N.\ .)

FLUSH!

fnrni.il
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Românii hunedorenl în sprijinul 
Memorandumului de la 1892 CIV)

Șomerii și agenții economici

(Urmare din pag. 1)
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acestea solicitînd luarea 
de măsuri drastice împo
triva mișcării naționale 
românești. „Numai pre
zența forței armate este 
in stare să frineze pe 
valahii agitați, numai ea 
poate împiedica izbucni
rea primejdioasă".

Repetat, în rapoartele 
autorităților se arăta că 
procesul memorandiștilor 
a produs in sinul popu
lației românești o mare 
indignare, ceea ce de fapt 
reprezintă un adevăr. 
Semnificativ in acest sens 
ni se pare protestul ro
mânilor din satul Visca, 
din 20 aprilie 1894. Iată 
ce se spune în acest pro
test : .După ce v-au tras 
în judecată, pentru că ați 
îndrăznit a înainta su
ferințele poporului român 
printr-un memorand la 
capul suprem al statului, 
și vă învinovățesc cum 
că ați lucrat fără con- 
simțămintul poporului ro

mân, ceea ce nu e ade
vărat, căci Memorandu
mul și noi, subsenșij la 
această adeverință, eu 
toți îl primim de al nos
tru și cu al nostru con- 
simțămînt l-ați făcut, cau
za pentru care luptați cu 
energie e a întregului 
popor român, vă admi
răm cu dragoste șl no 
declarăm solidar] cu voi, 
cu inima și sufletul nos
tru. Mergeți înainte cu 
perseverență pe calea de 
grea încercare, că drepta
tea c a voastră și noi sîn- 
tem în tot locul cu voi. 
Protestăm cu energie con
tra persecuțiilor ce vi se 
fac. Tărie și credință ne
clintite. căci cu noi fiind 
dreptatea, cu noi este 
Dumnezeu !“.

Același lucru fac în 
hotărîrea lor și cel din 
Sînpetru, care, adresîn- 
du-se memorandiștilor 
implicați în proces, ara
tă : „Falnici stegari ai 
românismului 1 Ca un far 
luminos în noaptea fur
tunoasă a iernii, astfel

v-ați ridicat voi, neîn- 
frinți luptători, în noap
tea cea plină de suferin
țe a vieții romanești, ca 
să ne arătați caica min- 
tuirii. Dar stăpînij întu
nericului, dușmanii liber
tății popoarelor, au sărit 
ca să vă stingă puterea 
luminatoare, aruneîndu-vă 
în mucegaiul temnițelor. 
Prea tîrziu 1 Focul iubi
rii de neam s-a aprins 
și arde cu flăcările stin
se în inimile milioanelor 
de români. Veți merge, 
deci, cu fruntea ridicată 
înaintea judecătorilor voș
tri, căci nu voi, ci prin 
voi, întregul popor ro
mân va fi judecat. Cu 
voi sîntem, căci voi pen
tru noj suferiți l“. Aces
te fapte demonstrau lu
mii că Memorandumul a 
fost al întregului popor 
român, că procesul in
tentat fruntașilor luptei 
politice, a Inițiatorilor a- 
cesteia, este, de aseme
nea. procesul întregii na
țiuni române, că lzbînda 
dreptății nu era departe.

Invitație la drumeție ii> Munții Apuseni. Foto PAVEL L AZ A
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Șomajul este un feno
men care la proporții în
grijorătoare de la o zi la 
alta. De pildă. între 14 
și 19 maj a.c. numărul șo
merilor din județul nostru 
a ajuns de Ia 8 259 la 
9 013. Și zilnic se înre
gistrează alții la punctele 
de plasare — șomaj. Mai 
ales femeile hunedorene se 
regăsesc în această dure
roasă situație, ele consti
tuind aproape 78 la sută 
din forța de muncă dlspo- 
nibilizată. în timp ce, în 
aceeași perioadă, procen
tul pe țară era de apro
ximativ 61 la sută. Iar a- 
genții economici solicită 
aproape numai bărbați 
pentru locurile vacante pe 
care le au. Dar, și cînd 
solicită, pînă ajung oa
menii la agentul economic 
respectiv, postul s-a ocu
pat deja. „Se manifestă 
multă reticență în privin
ța angajării șomerilor", a 
precizat dl Sergiu Cuzmin- 
schi, de la Oficiul forțe 
de muncă și șomaj al Di
recției de Muncă și Pro
tecție Socială a județu
lui.

Receptivitate n-au dove
dit agențij economici nici 
la solicitările oficiului, fă
cute prin presă. privind 
pregătirea forței de mun
că prin cursurile organi
zate. Dl Dorel Cândroi 
menționa că destul de pu
ține firme s-au arătat in
teresate, deși pregătirea 
personalului este o pro
blemă de perspectivă, cu 
bătaie lungă. Probabil că 
mulțl agenți economici, 
confruntați cu necazurile 
de azi, nu se mai gîn- 
desc la ziua de mîine.

Oricum, oficiul județean 
se ocupă de calificarea 
— recalificarea șomerilor 
pentru a le oferi o șansă 
în plus în găsirea unui loc 
de muncă. Anul trecut au 
absolvit asemenea cursuri 
154 de oameni. 70 la sută 
din ej fiind angajați fu
nii și-au găsit ulterior un 
loc de muncă, alții erau 
încadrați dar n-aveau ca
lificare). Da sfîrsitul lu
nii aprilie, au mai ter
minat cursurile pentru 
șomeri 803 persoane, din

tre care 250 au fost înca
drate Un număr de 411 
oameni, în majoritate șo
meri. frecventează în pre
zent cursurile pentru 12 
meserii ce se desfășoară în 
municipii și orașe, urmînd 
să le absolve eșalonat (du
rata pregătirii variază în
tre 2—G luni). De la în
ceputul activității 1 375 de 
șomeri, deci unul din cine), 
s-au calificat sau recalifi
cat în meseriile de : vînză- 
torl, ospătari, mozaicari, 
funcționari economici, co
fetari. brutari, bucătari, 
coafori, frizeri, operatori 
utilizatori calculatoare, me
canici auto. Meseriile res
pective le dau posibilitatea 
unei activități în prestări 
de servicii sau de liberă 
Inițiativă, vin în întîmpi- 
narea pieței muncii.

Pentru viitoarele cursuri 
se vor avea în vedere a-

celeași cerințe ale piețe) 
muncii. Probleme deose
bite sg ridică însă în or
ganizarea pregătirii forței 
de muncă neocupată, dato
rită lipse] unor spații pro
prii. Dar acest impedi
ment nu va face ca acti
vitatea să fie sistată, ea 
fiind necesară mai ales 
în zonele Deva, Petro
șani șl Hațeg, unde sînt 
cei mal mulți șomeri. Ar 
mal f) nevoie șl do o 
schimbare de optică din 
partea agenților econo
mici, față de acești oa
meni aflați în căutarea 
unui loc de muncă. Mal 
ales că sînt tot mai mulți 
și cu siguranță ce) care 
au mîncat plinea șomeru
lui vor ști să aprecieze 
cum se cuvine obținerea 
unui nou loc de muncă.

VIORICA ROMAN

Pamîntul revine
celor ce

Din cele nouă sate ale 
comunei Ilia, opt au fost 
cooperativizate și din a- 
ceastă pricină aplicarea 
I^gii fondului funciar a 
ridicat foarte multe pro
bleme. Una dintre acestea
— și cea mai importantă
— este diminuarea supra
feței arabile. în comparație 
cu cea existentă înainte 
de colectivizare. A doua : 
în anii dictaturii comu
niste In IIla s-au mutat, 
venind din alte localități
— Vorța. Bâtrîna etc. — 
numeroase familii caro 
și-au construit aici case, 
stabilindu-se definitiv Por
nind de la aceste reali
tăți, Consiliul Local a a- 
nalizat fiecare caz în par
te cu cea mal maro a- 
tenție. spre a-1 soluționa 
in spiritul legii mal sus- 
amintite. La arc.c.tă no
țiune d<. mare răspundere 
au fost mobilizate >omi- 
.iil.<» akătuitc pe sate, spe
cialiștii o olului agricol,
a și lucrătorii consiliului 

popular ș a
Pe arra-.tă i.ilc i reu

șit i a în urmă - ii o oarc-
■ arc \' mc, -..î -«. în, h- ie
împărțirea torcnulul ara
bil ' lor aveau drep
tul astfel ă oamenii știu
■ ■■ suprafață le i'.vino, un
de se află ea șl nu putut 
tr*w la arăturile si însă- 
mînțările din .u astă pri
măvară.

l-au avut
In ce privește situația 

celor mutați în Ilia, din 
alte localități, și aici s-a 
găsit o cale spre soluțio
nare. Comisia comunală, 
Consiliul Loca! au decis 
că și ei au drept la o oa
recare suprafață de pă- 
mînt, așa că s-a hotărit să 
fie împroprietăriți cu gră
dina de lingă casă și. In 
completare, să 11 se dea, 
pînă la atingerea a 30 de 
ari. teren din Intravilan 
sau extravilan după caz.

Se cerc menționat aici 
că cel patru specialiști de 
la ocolul agricol afectați co
munei Ilia au avut și au o 
contribuție de scamă la 
aplicarea Legii fondului 
funciar. Astfel Ing. Ioan 
Cionea șl Ing. Dana So- 
colovsclii participă zi de 
zi la măsurarea pămlutu- 
lul.

S-a procedat, tot cu ur
gența și răspundere, la 
repartizarea pe localitățile 
componente ale flBinunel a 
pășunii de caro dispune 
Ilia.

In ■ privește împărțirea 
pădurii, aici acțiunea este 
rămasă în urmă. Ocolul 
silvic caro arc sediul <hlar 
in lila, încă n-a delimitat 
cuprafata ce urmează a fl 
p.-onlatii 'lor i <? au drep
tul.

TRAIAN BONDOtt,
Gil. I. NEGRIA

PUȚIN RESPECT,
Îndurerat șl afectat de 

ceea ce i s-a întimplat, a 
venit la redacțio dl Ale
xandru Ghilea, din Hu
nedoara. Dînsul este ve
teran de război, iar con
form legislației, arc drep
tul do a călători gratuit 
pe rutele auto din ju
deț. Are și legitimațio 
în acest sens, cu ștam
pila „Coratrans" cu sem
nătură etc. Cu toate a- 
cestea, omul are necazuri 
cu unii șoferi și taxatori 
ai respectivei unități. Ul
tima oară a pățit-o, nu 
CU multă vreme în urmă, 
in autobuzul 31-I1D-7338, 
pe ruta Deva — Ilunc-

DOMNILOR !
doara. Taxatoarea i-a 
cerut legitimația, iar 
cînd a văzut-o i-a re
proșat că a făcut rost de 
ea, .că a luptat pentru 
dracu", că..., iar șoferul 
a oprit autobuzul, croind 
o stare de nemulțumire 
in rindul călătorilor și o 
atmosferă cu totul neplă
cută pentru dl Ghilea.

Pînă |a urmă i s-a dat 
dreptate, dar so întreabă 
de co a fost batjocorit ?

Acest lucru ii facem 
și noi. poate aude cine 
trebuie. Nu de alta, 
dar acești oameni, vete
ranii do război, merită 
din plin respectul nos
tru. Al tuturor I (V. N.).

S.C. „AGRODIVERS** S RL. DEVA 
bdul 22 Decembrie, bloc 41, telefon 21544 

VINDE PENTRU POPULAȚIE ȘI SOCIETĂȚI 
COMERCIALE :
• INSECTICIDE — pentru combaterea dăună

torilor din agricultură la culturile de car
tofi, sfeclă, legume.

PRODUSELE NU SÎNT TOXICE PENTRU 
ALBINE. PASĂRI, ANIMALE, PEȘTE.
• ERBICIDE — POSTE1VIERGENTE pentru 

păioase, sfeclă, porumb, care se aplică pe ve
getație.

9 Produse pentru combaterea bolilor la pomi 
fructiferi și viță de vie.

• Pompe pentru stropit (Anglia)
— Toate produsele sînt din import.
— Se percepe un adaos comercial de nu

mai 5%. («19)

SPORT

CLAS A M E N T u L

după verdictul in < azul U.T.A. — Unirea A. I.

L C.S.M. Reșița 30 18 4 8 45—22 40
2. U.T.A. • 30 18 5 7 51—23 39
3. Unirea Alba I. 30 19 1 10 55—28 39
4. Jiul Petroșani 30 14 4 12 60—34 32
5. C.F.R. Timișoara 30 14 4 12 34—40 32
6. F.C. Bihor” 30 13 6 11 59—36 31
7. Chimia Rm. V. 30 12 7 11 37—32 31
8. Jiu] Craiova 30 12 7 11 36—34 31
9. Metalul Bocșa 30 13 4 13 40—41 30

10. Gaz Metan 30 11 7 12 45—54 29
11. Gloria Reșița 30 11 6 13 41—41 28
12. Met. Slatina 30 10 8 12 40—41 28
13. Met. Cugir 30 13 2 15 32—47 28
14. F.C. Drobeta 30 10 7 13 40—16 27
15. Șoimii I.P.A. 30 10 7 13 37—43 27
16. Aris 30 11 5 14 39—50 27
17. U.M.T. 30 9 6 15 33—60 24
18. Astra Arad 30 5 4 21 28—81 11

* Echipă penalizată cu 4 puncte.
" Echipă penalizată cu 1 punct.

ETAPA DE AZI, sîmbătă. 30 m ii : Chimia Rm. V.
— Jiul Craiova ; Met. Cugir — Jiul Petroșani ; Aris
— Gaz Metan ; Șoimi] I.P.A. — Astra ; U.'l'.A. — 
Met. Bocșa ; Gloria Reșița — Met. Slatina ; F.C. Bi
hor — U.M.T. ; Unirea A.I. — C.S.M. Reșița ; C.F.R.
Timișoara — Drobeta.

REGIONALA C.F.R. TIMIȘOARA 
SECȚIA L.7 C.F.R. ARAD

Aduce la cunoștința publicului călător că 
datorită unor lucrări la linie, in perioada 2 iu
nie — 31 iulie 1992, trenurile 3125 și 3124 se 
anulează pe distanța INEU — GURAHONȚ, 
respectiv GURAHONȚ — INEU.

DowElanco

RUBIGAN 12 ec

COMBATE RAPĂNUL SI 
FÂINAREA LA MAR SI ALTE 

CULTURI HORTICOLE
• ACȚIUNE DE COMBATERE PREVENTIVĂ SI CU

RATIVĂ • COMBATE INFECȚIILE PRIMARE SI 
SECUNDARECU FĂINARF»» RIJBIGANULNU A CREAT 
REZISTENȚĂ • SE APLICĂ FĂRĂ NICI O RESTRICȚIE 
TOT TIMPUL PERIOADE) DE ÎNFLORIT PROTEJIND 
ALBINELE» NU AFECTEAZĂ MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
• PLOAIA NU AFECTEAZĂ ACȚIUNEA LA MAI PUTIN 
DE 1 /2ORA DE LA APLICARE • ESTECOMPATIB1LCU 
O GAMA l-ARGĂ DE ALTE PESTICIDE

Pentru informații suplimentare 
adresați va la:

-in wk* , 
Ul'rOHMP'Ur.

iMM.rwan 
imiicroiurjL rtmu-HtârtcTi* 
PLUTE LOR,JUD.ttVRP.DOARA

SÎMU

30 JW

I’ROGRA

9,00 Bună d
9,50 Șahul < 

la Z
10,00 Actuali
10.10 Univer:
11.10 DcscoP'

Planete 
^1,30 Viața s
72.30 Ora de
13.30 7 x 7.

Evcnim 
interne 
săpiăm 

11,00 Actuali
11.10 Magazi

Toți pe 
4 pentr 

18,00 Ilinerai
Drumu

18.30 Mapam 
19,00 Drag tr

cintecu
19 "eleene 

V aia 
20,00 Actuali 
20,45 Film s«

„Twin
(S.U.A.; 

21,35 Săptăm 
sportiv. 

21,55 Film ai
„Prinții 
tului“ ( 
Ultima

23.10 Actuali 
2 1,55 Trei di

pentru 
show 

1,05 TENIS.
Turneu 
Garros
(rezum: 
zilei) 

1,30 TV DE

DOMIN

31 M

PROGR \ 
p

6.30 TV DE
8.30 Bună c 

ncața...
9.30 Anraca 

10,20 Film si
pentru 
Opcraț 
„Mozai 
Ep. 10 

10,50 Actual 
11,00 Viața ■ 
12,00 Viața i
13.30 Hora s 

la... Rt 
— Silii

11,00 Actual
11.10 Atlas
11.30 Video-

* Auto
— for 
Marek 
al stat 
M o n i 

18,35 Convoi 
«le «lui

19.10 Film s
„D\l 1
Ep. 13! 

20,00 Actual
20.15 Film a 

„Doclo 
Tcyrar 
(l'ranți

22.15 DUMIJ
SPOR'.

22.10 Actual 
22,5^.Un sui

aminti
* Hem

23.10 TENIS 
Turncl 
„Rolar 
Garrot 
(rezuit 
zilei).
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I REFLECȚIA ZILEI I
• .,Lnniinează-te și vei fi“.

< . A. ROSETTI

DESPRE EDUCAȚIE
• „Intr-un petic de grădină arunci sămința plantei 

ți te interesezi de florile ce ies. Și să rămii rece 
la înflorirea sufletească a elevilor tăi 7*.

Titu Maiorescu
• ..Educația este cel mai frumos dar pe care-1 poate 

dobîndi omul".
Platou

• Mai mult valorează sufletele mari locuind in 
casc modeste, decit oamenii josnici și mici locu
ind in casc mari“.

Epictet
• ..Omul este rodul educației pe care o primește .

llelvdtius
® Omul nu poate ajunge OM decit prin educație". 

Kant
• ..Să fii mulțumit cu ce ai, să fii folositor celor 

din jurul tău, să nu faci nimănuj nici un rău, 
iată rolul educației’*.

Pcstalozzi
9 ..Cel care descinde o școală închide o temniță". 

V. llugo
O „Mintea unui copil este o pagină albă, pe care 

putem scrie aproape tot ce voim ; dar, odată 
ce-am -.-ris, cerneala aproape că nu se mai poate 
șterge“.

I.ubbock
• „E mai bine să fie ținuți in friu cojii ij prin sen

timentul rușinii ,i prin îngăduință decit prin 
frh-ă”.

Tercntius 
Selecție <!<• II.IE LEAIIU

VORBE ... ÎN VÎNT
• Sorocul nu-a intrat in

■iasă, mi-a cerut bani 
împrumut, si... dus .<
fCs-t.

• Fiind amendat că a
circulat pe „zebră" ,i-a 
cumpărat lăstun.

• I riți-vă d- -aiofonii — 
ic ourv a zilnic invătă- 
t'-.irr , copiilor. A L-jtia, 
n ftni J ce ,înt acelea, 
dormi iu noaptea în
groziți. i*i apul Mib 
plapumă.

• Ini" - in ț iră după I" 
de ini, u fost primit 
<• un banc •> ••<hi

• Era plă' ut. Se in I ni 
nas ■ de ploaie.

• Păi. cum să-ți spun. 
Bărb itul ci im¡ vine mie 
mătușă.

• Mințindu-sc mereu, a- 
veau .'. um încredere 
unul în altul.

• In fiecare zi vedcaj prin 
ora' o trăsură trasa 
de doi ii albi J un 
măgar pe capră.

• își vorbeau asa de urit 
îneît jurai că-s căsăto
riți.

• Viață după moarte ? ! ? 
Mai bine înainte...

TIBERU’ .MÎNDRFM U.
< ălan

— Tată, spune-mi o po
veste cu bandiți.

— A fost odată un 
banclicr...

— Și, mai departe ?
— \sfa c tot.

O -
— De ce plinei, \Ticu- 

șor ?
— M-a bătut mămica.
— Și de cc tc-a bătut ?
— Pentru că plingeam!

- 0 -
— Popcscule, cum se 

face că teza ta despre e- 
Icfant seamănă leit cu a 
colegului tău de bancă ?

— St iu cu, domnule pro
fesor 7 Poate că am vor
bit nmindoi despre ace
lași elefant I...

- O -
— Gigelc, dc ziua ta 

vreau să-ți fac o bucurie 
și să-ți cumpăr un ceas. 
Dar mai intii vreau să 
vorbesc cu profesorul tău.

— Mamă, dacă vrei 
să-mi Iaci o bucurie, nu 
vorbi !

( ulrse și prelucrate dc 
IIII IEABU

MPIÂMÎÎUA I butivămi J
I UM. 1 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 11.00 Actualități • 11.10 Calendarul
zilei • 11,20 TVP. Ó singură lumo *92 • 
15,00 Avanpremiera săptăminii • 15.15
Cheia succesului • 15,15 Festivalul copii
lor • 16,30 Confluențe • 17,00 Actuali
tăți ■ 17,05 Emisiunea în limba maghiară
• 18.35 Pro patria • 19,30 Desene ani
mate. Casa zburătoare • 20,00 Actualități
• 20.35 Tezaur • 21,00 Studioul economic. 
TIBI O ’92 • 21,20 Teatru TV. Titanic 
Vals de Tudor Mușatcseu • 23,10 Actua
litatea sportivă • 23,30 Cronica Parla
mentului * Actualități • 21,00 Tenis. 
Turneul Roland Carros '92 (rezumatul zi
lei).

PROGRAMUL II
• 16.00 Actualități • 16,15 Desene a- 

nimate. Alice in țara minunilor • 16,40 
Tradiții • 17,10 Film artistic. Dama cu 
camelii (Franța—Italia, 1981) • 19,10 Re
priza a treia • 20,15 Magazin auto-moto
• 20,15 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
ternacional • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BBC World Service.

O POVESTE . . .

MAMI SPUNE-MI

Gf?i’J

.piiltlf pc mllnl .

.1 lună-ți

ghiozdanul !

— Tată ml-am terminat

pocește...jeteurile

i lui o
t ezi .â nu prim

■ i .Iu o mamá de bátale!

Mami, -pune-mi o

jucăriile ! I’re-

uriie tale.

...Tl-al făcut teme-

!
i
ijJI

bteleletă

f/âtește-ft

— .\ u uni timp acuma.

— A/am«, > au ■ io- o-

i i-u alune.

Cumpărâ-ți bomboa-

int mai ieftine.

— Mama vreau o

;inujă teleghidata.

ma-

Ihjl, dormi <J' um.
¡¡i pun altă da<ă

1NA DE1EVNU

'1 i
A

■■■r■ ■■ ■L■■
9 ■

S T R \ T A (. E M E

r »RlZONTAf I) Timp do coacere a 
viilor ; 2) S<; mișcă ușor — Uriașul din 
lumea piticilor ; 3) Urmări ale unui atno 
la persoana — Inele cu '.clipiri de safir ; 
4) Se complică la fileu — Rămas la da
tor!'’ pin.î In ultimul moment; S) Decla
rație omplciă «i timidului — Pași pe
nisip ; 6) Tin la buna creștere — Bețe
pire de o par!' . 7) Piatra din casă 1n-
i? o ini<’>’|ir<’tar<’r d tsneta (pl ) — Curs <Jr

limba spaniolă ; 8) Vin cu soluții de pe 
teren — Formă de apărare ; 9) Membri 
fondatori ai Alianței civice — Indicator 
dc calitate pentru micro; 10) Tăietoare
de lanțuri.

VERTICAL: 1) Automobil de cursă 
lungă ; 2) Subiect pentru predicat — Ex
ploatare dc sare ; 3) Răsare din pămînl 
după ploaie — Planuri desfăcute ; 1) Bra
conierul diurn al curții — Sub semnul 
Iul Amor ; 5) I.n dracu-n praznic I — Nu-s 
pe placul nimănui ; 6) Oameni bine legați 
— înșirate ad littcram I ; 7) Girlă în spa
tele hanului — Indicativ pentru parti
zani ; 8) Vădesc o accentuată lipsă dc
formă — In'.adrată la debit; 9) Foi im
plicate Intr-un proces dc transformare — 
Mu este dc comun acord ; 10) Furnizoa
re pentru bazele dc recepție.

VASIIE MOI ODEȚ

Dezlegarea careului „Clcncitiri" 
aparul in ziarul nostru 

dc simbăta trecută :

1) CELERITATE; 2) Af OTILEDON ; 
3) PO — EDIL — RUș 4) ONERAH — 
POM; 5) DOTAT — PIPE; 0) OMĂT — 
C'ATIR; 7) PIN — MIRATA; II) EU — 
DIVE — O'P; 0) ROTACIZAIII ; 10) ASI
MILAI IE.

MARTI, 2 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 7.00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 
Actualități • 10,30 TVP, O singura lume 
'92 • 12,05 Ora de muzică • 12,55 Inter
ferențe • 13,25 Muzică pentru părinți •
13.55 Actualități • 11,15 Tradiții • 11,15 
Avanpremieră TV • 11,55 Preuniversita
ria • 15,30 Teleșcoală • 16,00 Muzica pen
tru toți • 16,30 Conviețuiri • 17,00 Actua
lități • 17,05 Repere transilvane • 17,35 
Pentru doinele și baladele noastre • 18,00 
Salut, prieteni 1 • 19,00 Studioul economic
• 19,30 Desene animale. Casa zburătoare
• 20,00 Actualități • 20,35 Panoramic ita
lian • 20,15 Sport • 20,55 Telecincmatcca. 
„Rancho Notorious" (SUA, 1952) • 22,35 
Dosarele Istorici. România: anii 1911— 
1918 • 23,10 Cronica Parlamentului * Ac
tualități • 23,10 Meridianele dansului • 
0,05 Tenis. Turneul Roland Garros '92 
(rezumatul zilei)

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

nimatc. Alice in țara minunilor • 16,35 
Studioul de literatură • 17,35 Film se
rial. Marc și Sopliie. Ep. 17 • 18,30 Dc-alc 
pieței in economia Capitalei • 18,55 Stu
dioul muzicii de cameră • 19,25 Tribuna 
non-conformiștilor • 19,15 EXPO '92 — 
Sevilla • 20,15 Programul Televiziunii
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TVl Internacional • 22,00 TV 5 Europe
• 22,35 BB( World Service.

MIEI« URI, 3 IUNIE
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00
1< tu.ilități • 10,20 Calendarul zilei ■ 10,30 
Film serial. Veterinarul (Franța, 1986) • 
11,25 TVE Internacional • 12,10 Ora dc 
muzică • 13,00 Patrimoniu • 13,30 Cu 
fața către lumina vetrei • 11,00 Actuali
tăți • 11,20 S.O.S. Natura! • 11,55 Pre
universitaria • 15,30 Teleșcoală • 16,00 
Tineri interpreți de muzică populară • 
16,20 Arte vizunie • 16,50 Actualități •
16.55 Fotbal : Univ. Craiova — Steaua și 
Farul Constanța — Poli. Timișoara, meci 
retur m semifinalele „Clipei României“ • 
18,5«) Microrecita) • 19,00 Studioul econo
mic • 19,30 Desene animate. Casa zbu
rătoare • 20,15 Film serial. Doamnele de 
la malul mării. Ultimul episod • 2135 
In fața națiunii • 22,00 Afacerea deșeu
rilor (11) • 22,15 Vedete in recital • 23,00 
Lumea ideilor • 23,30 Cronica Parlamen
tului * Actualități • 21,00 Tenis. Turneul 
Roland Garros '92 (rezunudul zilei)

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

nimate. Alice in țara minunilor • 16,10 
Emisiunea in limba maghiară • 18,10
Teatru TV. ( um se ciiccrcsc femeile de 
VVoody Alien • 19,15 Dialog cu edilii ( a- 
pitalei • 20,05 Video-salclit • 20,25 Bi
juterii muzicale • 20,15 Programul Tele
viziunii Naționale din Republicii Moldo
va • 21,30 TV E Internacional • 22,00 T\ 5 
Europe • 22,35 IIBC World Service.

JOI, I II ME 
PROGRAM! L I

• 7,00 Programul l’ilcviziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10 00
Actualități • 10,30 Transmisiunea directă 
a slujbei religioase de înălțarea Domnului 
— Ziua Eroilor • 12,00 TVl’. O singură 
lume '92 • 12,10 Ora dc muzică • 13,00

Oameni de lingă noi • 13,30 Jazz-mag»- 
zin • 11,00 Actualități • 11,20 Convie
țuiri • 11,50 Preunivcrsitaria • 15.30 Te- 
îeșcoală • 16,00 Agenda muzicală • 16,80 
Forum • 17,00 Actualități • 17,05 Repere 
moldave • 17,35 Drumuri ir» memorio • 
18,00 Tele-discul muzicii populare • 18.19 
Simpozion • 19,00 Studioul economic • 
19,30 Desene animate. Casa zburătoare • 
20.00 Actualități • 20,35 Sport • 20,43 
Film serial. Dallas. Ep. 133 • 21,40 Re
flecții rutiere • 21,55 în fața națiunii • 
22,20 Eveniment cultural • 22,50 Repor
ter '92 • 23,20 Cronica Parlamentului • 
Actualități • 23,50 Stadion. Tenis. Turneul 
Roland Garros *92 (rezumatul zilei).

PROGRAMUL II
• 15,00 Tenis t Aspecte din semifina

lele feminine ale turneului Roland GarrOW 
'92 • 17,05 Emisiunea in limba germanS
• 18,05 Desene animate. Alice in țara
minunilor • 18,30 Club SI’ • 19,00 Con
certul Orchestrei dc cameră a Radiotelo- 
viziunii • 20,45 Programul Televiziuni]
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internai ional ■ 22,00 TV5 Europa
• 22,35 BBC World Service.

VINERI. 5 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 1OJO0 
Actualități • 10,30 Film artistic. RABI 
(Tclevision For Thc Environment, 1992)
• 11,35 TVP. O singură lume '92 • 12,M 
Descoperirea Planetei • 13,10 Ora do m»- 
zică • 14,00 Actualități • 11,20 MondO- 
inuzica • 11,10 Medicina pentru toți • 
15,10 Recitalul sopranei Emilia Petresco
• 15,25 Preunivcrsitaria • 16,00 Limb* 
noastră • 16,30 Muzica pentru toți • 16,43 
Tragerea Loto • 16,55 Actualități • 17,00 
Emisiunea in limba germană • 18.00 Via
ța parlamentară • 18,30 Magazin TV • 
20,00 Actualități * Sport • 20,45 Maga
zin TV • 21,00 Actualități • 0,10 întîl- 
nirea de la miezul nopții.

PROGRAMUL II
• 13,00 Tenis : Aspecte din semifina

lele masculine ale turneului Roland Gar
ros '92 • 13,30 Campionatele europene d« 
gimnastică ritmică • 19,30 Desene anima
te • 19,15 Muzicieni români • 20,15 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21.30 TVE Internacional
• 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

SÎMBArA, 6 I! NIE 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! • 9,50 Șahul 
de Ia A la Z • 10,00 Actualități • 10.19 
1, 2 sau Magazin sportiv-distractiv pen
tru copii • 11,10 Alfa și Omega • 12,09 
Itinerarii • 12,30 Ora de muzică • 13,30 
7x7 • 11,00 Actualități • 11,10 Reflecții 
rutiere • 1 1,20 Desene animate • 14,43 
Studioul șlagărelor • 15,05 Tenis — Fi
nala feminină a turneului Roland Garros 
'92 * Campionatele europene dc gimnav 
tică ritmică — finala pe echipe • 18,00 
Magazii» cinematografic • 18,30 Mapa
mond • 19,00 Cui ii place voia bună.„ •
19.15 Teleenciclopedia • 20,00 Actualități
• 20,35 Film serial. Tu in Peaks (SUA). 
Ep. 3 • 21,35 Săptămîna sportivă • 21,55 
Film artistic • 23,10 Actualități • 2335 
Special blues session.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Descno »-

nimate. Alice in țara minunilor • 16.40 
Conviețuiri • 17,10 Jazz alivo • 17,53
Film artistic. Zburind orbește (SUA, 1942)
• 19,05 Concert Paris — Moscova • 20,00 
TVP. O singură lume '92 • 20,25 Diver
tisment internațional • 20,15 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,0* 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Serv^CH,

DUMINICA, 7 IUNIE 
‘PROGRAMUL I

• 8,30 Bună dimineața! • 9,30 Do-a
baba oarba ! • 10,20 Film serial pentru 
copii : Operațiunea „Mozart". Ep. 11 •
10,50 Actualități • 11,1)0 Elimină din lu
mină • 12,00 Viața salului • 13,10 Atlai
• 13,30 Campionatele europene dc gim
nastică ritmică — finala la individual com
pus • 1 1,00 Actualități • 15,05 Dt'scnc a- 
nimali* • 15,30 Știință și imaginație • 
16,00 Tenis. I inala masculină a turneului 
Roland Garros '92 • 19,10 Film serial. 
Dallas. Ep. 131 • 20.00 Actualități • 20.35 
Film artistic. Doctorul Tcj i an (Franța, 
1980) • 22,15 Duminicii sportivă • 22,40 
Aclualilăți • 22,55 I estivalul iniei națio
nal dc muzică ușoară „Oricui de aur“ — 
Burgas, 1992 • 23,55 Maeșlrii.

)•!{()(,RAMUL II
• 16,00 Vcliialitâți • 16,15 Discne a- 

nimatc. Vliec in țara minunilor • 16,10 
( olivii țliii’i • 17.10 Pop-t'hib • 17.30 (>- 
rașe și civilizații • 18,00 \ urieti'iți inter
naționale • 18,311 Serată iniizicala TV •
20.15 Pri^ramul Trie ,’iziiinii N'aționaki 
din Rep.ihlica Mol InV.i • 21,30 TVE ln- 
li'rnarioiial • 2".OO TV 5 Europe • 22,35 
BIK World Service.
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VÎNZARI
CUMPĂRĂRI

• \ (XI) microbuz VW
t’ifsel. IX \ .î. telefon 27171*. 
acele 20—2n (1011)

• ViND palul 25 x 7 m. 
cu ți; 'ă și 1 mnăric Ovină. 
Oobr.i, t.-îc-fon 33353.

(1038)
• VIND Opel Record 

Car.iv.in. ilin 1080 (neinma- 
trlculnt). Hunedoara, te
lefon 11

• \ (XI) urgent
aragaz ncmnld. 
Deva, te f. : 12998.

11 medoara,
1 (3461)

butci! 
Rclați

Ocv
Ml* Vi! 
■Icfvn 132

pui
l9

(1094) 
nutrii.

V._ 
ria 
import 
țol

cai 
nr.

d.

(.0. r.i
SRI. D 
str. Ilo- 
anvelopc

• VINDEM țeava izola
tă pentru gaz 76 x 4 mm. 
Relații Asociația de loca
tari, din str. Vulcan, 43, 
Deva, telefon 22197. (4076)

• VÎND Trabant. Re
lații satul Sereca, comuna 
Eeriu. nr. 51, stare per
fecție vizibil aricind, mo
tor și cutie de viteze pen
tru Trlb.int. (4077)

• VIND mașină de cusut
Ileana. Deva (Oituz), Al. 
florilor, bl. 1, ap. 5, tele
fon 15193. (4078)

• VÎND apartament 2
camere ultracentral. Deva, 
telefon 16479. (4079)

• VÎND v ideorecorder
Scbncider, sigilat. Deva, 
telefon 29123. (4080)

• VÎND pianină nouă
sau schimb cu pian și 
dormitor culoare deschisă, 
stare excepționala. Deva, 
telefon 18076. (4086)

• \ LND video playcr cu
telecomandă nou. televizor 
sport. Orășlic, telefon 
41110. (luilO)

• VÎND autoturism Maz-
<la, Deva, telefon 173G7, 
după ora 16. (4061)

• V IXD casă zona Chi-
zid, dependința, anexe, ga
raje. Hunedoara, telefon 
2.'II13. (3136)

• VÎND televizor color
Tclefunken, diagonala G7 
cm. Hunedoara, telefon 
17973. (3457)

• VÎND Trabant G'H, fa
bricație 198a, defect. Hu
nedoara, telefon 30911, du
pă ora 1G. (3138)

• VINI) mobilă cameră 
zi și mobilă bucătărie. Hu
nedoara, telefon 12'jo8.

(3459)
• OFER urgent mărci. 

Informații Deva, telefon 
12605, orele 10—11.

(40'J8)
• VINI) mașină cusut

Singer. 50 000 lei. Hune
doara, Al. Corsarilor, 8/ 
58. (3460)

• VÎND cn gros țigări 
Monte Carlo, Bicorn SRL. 
Băcia 60, telefon 956/72141.

(4099)
• OFER 500 000 lei pen

tru ccdar0 contract apar
tament 3—1 camere. Deva, 
sau Simeria, Relații, te
lefon 956/6110.!, după ora 
2". (1100)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB casă, gradi
na din Hunedoara cu si
milar D< va. Belații Hune
doara. telefon 2I‘.'7O.

(40 10)
• SCHIMB apartament 

proprietate 3 camere, că
rămidă. etaj I, îmbunătă
țit, (iojdu, cu apartament 2 
camere și garsonieră. Re
lații Dr va, telefon 27253.

(1063)
• SCHIMB garsonieră 

proprietate cu apartament 
ci liric de stat. Relații De

va. str. Bejan, bl. Z 1, sc. 
1. ap. 15. (4083)

• CAUT pentru închi
riat garsonieră sau apar
tament. Deva, telefon 17612

(4053)
• OFF.R central pentru

închiriat cameră cu posi
bilități bucătărie. Deva, te
lefon 25067. (3805)

pierderi
• PIERDUT legitimație 

de serviciu, pe numele 
l’ovărjan Marcel Florin, e- 
liberată de I.E.C. Mintia. 
O declar nulă. (408G)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, pe numele 
Pe.or Tstvan, eliberată de 
I.E.C Mintia. O declar 
nulă. (4085)

o PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Bara Petru, eliberată de 
F. E. Mintia. O declar 
nulă. (4084)

preambalate, industriale in
digene și import intrate 
legal în țară. (4096)

• CU autorizați,) nr. 
4908 din 27 mai 1991. 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială, 
cu sediul în Hunedoara, 
reprezentată prin Scuca 
Vasile, avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare, bazar, 
băuturi alcoolice, produse 
alimentare și nealimenta
re indigene și import in
trate legal în țară.

(4092)

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI PĂRINȚILOR
În perioada 1—10 iunie a.c., sc organizează o pri

mă selecție a elevilor pentru înscrieri in clasele a 
II-a și a V-a CU PREDARE INTENSIVA A UNEI 
LIMBI STRĂINE (franceză, engleză, germană).

Liceul Teoretic „Decebal" Deva 
clasa a V-a — limba franceză 
(în această unitate școlară va funcționa și clasa 
a V-a — secția 
Liceul Teoretic 
clasa a V-a — 
Liceul Teoretic 
clasa a V-a — 
Școala Generală Nr. 1 
clasa a H-a. clasa a 
Școala Generală Nr. 3 
clasa a H-a, clasa a 
Școala Generală Nr. 4 
clasa a II-a, clasa :■ 
Școala Generală Nr. fi 
clasa a H-a, clasa a 
Școala Generală Nr .1 
clasa a II-a, clasa a 
Școala Generală Nr. I 
clasa a II-a. clasa a 
limba germană 
Școala Generală Nr. I 
clasa a II-a. clasa a
Informații suplimentare se pot obți 

secretariatele acestor unități școlare.

germană)
„Aurel Vlaicil“ Oruștie 
limba franceză
Hunedoara

• limba engleză, limba franceză 
Deva
V-a — limba engleză 
Deva
V-a — limba franceză 
Deva 
V-a — limba 
Hunedoara 
V-a — limbii 
Hunedoara 
V-a — limba 
Petroșani 
V-a — limba

I
II• EDITURA TRA- 

IAN DORZ, Simeria. 
organizează sîmbătă, 
30 mai 1992, ora 15.30, 
în sala cinematografu
lui „Mureșul" din Si
meria, conferința re
ligioasă susținuți! de 
poetul Ioan Alexandru. 
Intrarea liberă.

(49.50)

I
I 
I
I

engleză

germană

germană

franceză.

OFERTE
DE SERVICII

• NOU la Deva !
CRONOS COMEXIM SH1, 
Brașov anunță deschiderea 
unui joc de întrajutorare 
socialii. Sistemul de joc : 
pentru un joc sc achită 
3 900 Ici, pentru care se 
primește un cîștig de 10 000 
lei, pentru 10 jocuri se 
achită 30 000 lei, pentru 
care se primesc 100 000 
lei. înscrierile sc fac 
zilnic, începind cu data de 
9 iunie a.c. la sediul A- 
genției din Deva, str. Zam- 
firescu, cămin 2 (fost 
TCII), între orele 10—16.

(4095)
• SOCIETATE comer

cială SRI, Deva angajează 
sudori și tinichigii auto. 
Relații la telefoane 16136, 
18114, 17472.

(4036)
• CAUT urgent femeie 

îngrijire copil de 1 an. 
Preț avantajos, Badea Ma
rin, Hunedoara, str. Pinilor, 
nr. 2, bl. 41, ap. 62.

(4070)
• SC. C'ROILUS SRL

cu sediul in Deva, str. 
i ringului, nr. 21, angajea
ză urgent croitor, 1 maistru 
croitor. Relații la tele
fon 13105. (4071)

• SC. ALCAPUBLICO 
din Gcoagiu-Băi angajează 
croitori. Relații la telefon 
48107, Gcoagiu-Btii.

(4072)
• DORIȚI un spațiu co

mercial sau cabană ? Tot 
confortul, instalație apă, 
electricitate, încălzire. To
tul intr-lin container in
dustrial 9 x 3. Petroșani, 
telefon 935/45050.

(4093)
• ANGAJEZ îngrijitor

animale, condiții avanta
joase. Hunedoara, telefon 
17431. (107 1)

1

de <I 
I

la

ub’in 
ui in 
vinde 
. uzate, la pre-
I lii/buc.

(3894)
VW Santana 

preț infor-
DM sau lei.

COMEMORAR'

1.6
\ IND

1. Dicc.
«nativ 6300 
Deva, telefon 19584.

(3833)
• VIND aragaz, cande

labrul pick-up și pătuț co
pii. Deva telefon 15288.

(1064) 
video cameră 

Deva, telefon 
(4059) 

c-vizor alb- 
i. Deva» tclc- 

(4<*G3) 
apartament pa- 
carămidă, Goj- 

i, telefon 
(4965) 

color 
telefon 

(4067) 
contract gar- 

apartament. 
11194.

(4068» 
in condiții 

materiale de 
rezultate din 

(ți„lă, cărămidă, 
giin.d.

• V1.N1) 
Panasonic. 
15501.

• \ ÎXD 
negru Opt
ion 27253.

• VÎND 
tru camere, 
Ou. Relații Deva, 
<4960

• Vl ND te’cvizor 
Grundig. De', a, 
23619.

• PR, IAI 
soniefă sau 
l»ev> >. telefon

• S-AU scurs 7 ani 
de neștearsă durere de 
la cumplita despărțire 
de singurul și prea 
bunul nostru fiu, stu
dentul medicinist.

M.AR1US NEAGOE, 
răpit din stradă, tor
turat, ucis de nelc- 
giuiții glorioasei e- 
poci. Pioasa comemo
rare, joi, 4 iunie, la 
Biserica din Simeria. 
ora 12. (4087)

I 
I
I
I
I

R.A.G.C.L. DEVA
Anunță toți consumatorii de apă din ora

șele Hațeg, Călan, Simeria și municipiul Deva 
sistarea totală a furnizării apei în data de 2 iu
nie 1992, între orele 8—22.

întreruperea furnizării se datorează unor 
intervenții de reparații a avariilor în stația de 
tratare Orlea, pe conducta magistrală Orlea — 
Deva și spălare rezervor Deva. (G41)

HAȚEG
a următoare

• VIND! vl
avantajoase 
'onstrucț ii 
demolări 
bolțari, giin’ii, căpriori, 
lațuri din hmn). Relații 
Deva, telefon ‘’2193 și 17023, 
'J'.ițS ora lfi. (4035;

• VÎND mașină de scris 
electronică ( „non, cort 3 
persoane, Ge-atlnnd, Ac
ționare Webster, beletristi
că, dicțlon.. gramatici 
bnglczc, fi.in-<-z.i, româna, 
eur japoneză, alte cărți. 
D---z,i. telefon 20527.

(lo"9.
• VINI) mașină spălat

Automatic .ijlat-'i, preț a- 
v i.ilaios, Dcv.i, telefon 
X'S15 (4075)
• "-ÎND televizor color 

F.l rom și covor persan cu 
carfietă, preț negociabil. 
Informații Deva. 11721.

(3855)

z.i,

• ASTĂZI, 30 mai, 
se împlinește 1 an de 
cind bunul nostru soț, 
tată, socru și bunic, 

AUREL MOItARU, 
ne a părăsit pentru 
totdeauna. Comemora
rea va avea loc astăzi, 
ora 12, la cimitirul din 
str. Emincscu, Deva.

(4088)

DECESE

• CU adîncă dure
re familia îndoliată a- 
nunță încetarea din 
viață a celui care a 
fost un bun fiu, soț 
și tată și a plecat prea 
devreme

LUCIAN Jl'RJ
Dumnezeu să-l odih

nească. Inmormîntarea 
va avea loc duminică, 
31 mai 1992, la cimiti
rul Ciiitid, comuna Bo- 
șorod. (1081)

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

Anunță scoaterea la licitație 
lor autovehicule :

• 10 huc. autobasculante R
• 1 buc. autotractor cu șa lî 19 256 DES 

Turbo
• 1 buc. semiremorcă ASTM 22
Licitația se va ține la sediul S.C’. „Ilațeg- 

trans“ în fiecare .joi, începind cu data de 4 iu
nie 1992.

Relații la telefon 70570.

19 215 DFK

I 
I 
I 
I
I
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SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
ROMĂ NO-GERM AN A 

SUCURSALA
„UNITĂ* 
DIĂ \

generali .și 
facilitai ive

SRI.

ocazionali 
și incasa-

Caută mijlocitori agenți 
pentru încheierea asigurărilor 
rea primelor <le asigurare, Condiții : cel puțin studii 
medii.

De asemenea, angajează inspectori și șefi servi
ciu în localitățile Deva, Brad, Orășlie, Hunedoara 
ți Petroșani.

Condiții : studii superioare sau medii.
Informații zilnic la telefoanele 25915 Deva, 15812. 

interior 51 Hunedoara și 11830 Petroșani intre orele 
7.30—16. (611)

(

I
1

I
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I
I
I
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S.f . „ELI ( 1 ROMEI AL** S.R.L. |
(ii sediul în Deva, str. I. Vulcan, nr. II, » 

telefon 221188 I
* 

IIHI RIIII HOR ftlTORIZVr \L „MIT\—I.ECOM’ | 
Vă oferă cu plata ii> l<‘i și la preț de importatoi . 

produse ale unor firme de prestigiu :
9 Ml I \ : copiatoare, felefaxuri, imprimante la- ’ 

ser ți materiale consumabile pentru acestea ;
• PVN VSONIt : mașini de scris electronice, cil I

corectare automată, display și memorie, utilizabile * 
ți ca imprimante; I

• K AtCIvf și TI I.ESiS : telefoane inteligente și ■> 
<<-„#,i|< telefonice intre fi și 218)0 de linii interne; I

• ROTRING și PELICÎN: papetarii; de lux. re- „
chizite pentru proiectare, birlic fax, ritmam- pentru | 
mașini de scris, și imprimante, tușicrc, ștampile au- J 
tomate, tuș pentru ștampile ți desen, o gamă largă > 
de marki-ri ți Vopsele ; '

T5Vf\GAWA : radiotelefoane profesionale. J 
Pentru produsele vinduh*, firma „MITA — f ECOM" [ 

asigură instalare inclusă in preț, garanții-, consuma- » 
bile și service prin personal autorizat.

• Execută in atelierul propriu lucrări de repa- , 
rații auto, cil personal calificat și la prețuri (otnp< I 
tilive.

O Execută lucrări de (inicliigcric, mecanică, in- > 
stalații electrice, reparații capitale etc, la parametri I 
c alitativl superiori. '

ORICiND LA IHSPOZtȚIV DI'MNI. V V O \S IR V ! | 
(fi:iH) «

DIVERSE
• CU autorizația nr. 

5516 din 16 septembrie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Popasul Serii", cu sediul 
in Homorod, nr. 55, avînd 
ca obiect de activitate a- 
limentațlc publică șl co
mercializare mărfuri ali
mentaro ncperisablle și

• CADRELE și mi
litarii in termen dc 
la Compania dc Pom
pieri Hunedoara aduc 
un ultim omagiu iu- 
bituluj lor coleg, 

LUCIAN JUR.I
Îi vom păstră o veș

nică amintire.
(1682)

,ȘCO \L t DE ȘOI ERI AMA TORI

U O M O

T I M I Ș O A R A
I ILIALA DEVA

l'ucu înscrieri pentru cursurile lunilor iu
nie și iulie, în vederea obținerii permisului 
de conducere, categoria lî.

Relații și înscrieri la sediul din Deva, str. 
Mărăsti (complex meșteșugăresc), telefoane 
20115 — orele 9-15; 21837 — orele 18-21. Brad, 
telefon 51011. (3210)

I 
I 
I 
I 
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M \CO.\ S.Ă. DIĂ Ă
str. Sintnhalm nr. 1

Ține licitația publică pentru operațiunea 
de reevaluare a activului balastierei Simeria 
Veche.

Licitația va avea loc pe data de 3 iunie 
1992, ora 9, în sala de ședințe a unității.

Informații la telefoanele 1393(1 (interior 
121), și 13931. (610)

I

l’.RĂȘOV
33308. Iiiga
l.i (ircuitul <lr intra

MEX IRANS S.R.L.
l'iliala DIĂ A, telefon

Anunță înscrierea doritorilor 
julorare cil garanție.

înscrierile vor fi de: 1 518), 3 000, t 500, fi 000, 
7 500, 9 000. 10 5(8), 12 000, 13 500, 15 000 iar ciștigurilc 
vor fi dc 7 ori valoarea înscrierii.

înscrierile și cișligurile se vor face numai |irin 
mandat poștal.

Expedierea cișliguIui se va face 
zile de la constituirea fondului dc 
scrierea fiind din oficiu.

Retragerea sc va face la cerere, 
banii depuși.

Adresa :
cont 10.72.70. H.fiS.

intri- 30 și 15 
preinii-rc. rein-

I 
I 
I
I 
I

fiind relurnați 
■nai puțin comisionul dc 25 la sută. 
S.< . MEXTRVNS SRI.. Il( R Brașov.

2200 Brașov, telefon 92/123927. 
(3929)

S.C . „C VRAIE1 Ăt’I.AST** DIĂ \ 
fost II’IC-CE Deva

Angajează temporar 1,06.1992 — 
următorul personal :

• 4 sudori autogeni, ctg. 2—1, 
negociabil.

S.Ă.

1,09.1992

salariul

ft i 
I
I 
I
I 
I


