
știe ce are de FAX
Dificultățile pe care le 

traversează economia na
țională. in special marile 
unități, Jnt multiple și 
derivă, in principal, din 
blocajul economico-fi- 
nanciar și din politica 
sufocantă a dobînzllor, ce 
pun in pericol e.rlstcnțfi 
societăților comerciale, 
cu capital de stat ori 
privat. Lntr-o asemenea 
conjuncturi rar se pot 
intilni întreprinderi care 
au reușit si evite, credi
tele bancare, să-și orga
nizeze activitatea pe prin
cipii economice elastice, 
fapt care să le asigure 
un profit ia parametrii 
propuși-

tn situația aceasta se

află și întreprinderea de 
Construcții Siderurgice 
Hunedoara, care are aco
perit anul 1992 cu con
tracte economice, ceea 
ce scutește deocamdată 
de multe griji conduce
rea unității. Din dialo
gul pe care l-am avut cu 
di irig. Doru Gaița, di
rectorul general al I.C.S. 
Hunedoara, am reținut 
că, la ora actuală, uni
tatea nu are nici un 
r.redit, fapt aproape de 
necrezut. De asemenea, 
pină in prezent, în a- 
ce.st an, salariile s-au plă
tit de fiecare dalii la 
timp, realizările fiind 
peste indicele de bază.

Ci rezultatele nu au

fost și nu slut obți..ute 
fără eforturi mari o do
vedește faptul cd bloca
jul financiar in care este 
angrenată I.C.S.II. însu
mează multe sute de mi
lioane de încasat de că
tre aceasta, de aici derl- 
vind o multitudine de 
consecințe negative, in 
principal în aproviziona
rea cu materii prime și 
materiale, fiecare furni
zor sollcitind plata. de 
cele mai multe ori, prin 
C.E.C.

Dincolo de activitatea 
tradițională a unității, tn 
anul 1992 aceasta s-a 
diversificat, cuprinzfsid in 
momentul de față lu
crări de construcții, uti

laje, transport, informa
tică, școlarizare. Condi
ția de bază a oricărei re
lații economice cu parte
nerii este solvabilitatea. 
Dacă în multe întreprin
deri zeci sau chiar sute 
de oameni au luat calea 
șomajului, aici nu s-a 
înregistrat un asemenea 
fenomen urmare a re
organizării raporturilor 
interne de muncă din 
unitate.

Iată, aașdar, un semn 
bun : la I.C.S. Hunedoara, 
fiecare știe ce are de 
făcut, mulțumirile fiind 
de partea ambelor tabe
re — conducere și sala- 
riați.

CORNEI, I'OENAR

!în decada a doua 
a acestei luni este

\ posibilă o vizită a 
J ex-premierului Petre 

Roman
\ nostru.

putut fi confirmată 
' din surse demne de

4 încredere.

în județul
Știrea n-a

Dacă va fi sau nil 
așa, răminc de văzut.

î
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Premise pentru îmbunătățirea 
asistentei medicale

Convorbire cu dr. ALEXANDRU POPA, 
director al Direcției Sanitare Județene Hunedoara

— \cum, ii» plinâ pe-
rioudâ dr tran/îțic. sr
simt; o emulație in efor-
lurilc <«• s< • lac pentru
d« M:< i»trali/ar< i ncti% itâții
mudico-^ifijiarr din judr-
tul II» tru.

Direcția
.’••leuna a im-

p’.rtnrmn*. d<* o v.ric de
i cn’etxC rar să asigure

au-
f.:n ’ui ive> n> m’r- 
giruniâi-n* ); «s*nduc»re~ 
di punct de vedere tcli- 
< .• ■ a-’e'lății medico-
ird re, antiepidemică, 

■ir'dii -.eticii -tl curativi, ac- 
centuind principalele di
recții de dezyoltarc și de 
punere In aplicare a pro- 
gramel--r de sănătate eln- 
le-rate de Ministerul Să
nătății.

— Ce alte acțiuni se 
inițiarâ de către Direcția 
Sanitară dar și dc către 
spitale, dispensare șl ca
dre medicale, iu vederea 
conjugării tuturor efortu
rilor pentru îmbunătățirea 
actului medical, de preve
nire a îmbolnăvirilor ?

— Tot ceea ce se între- 
ptinde in vederea per
fecție; arii asistenței me- 
di «le și, deci, îmbunătăți
rii stării de sănătate a 
populației este strins le- 
ra? de organizarea noului

si-tcin dc asigurări sociale, 
in cadrul căruia se pjne 
un accent deosebit pe ca
litate.'; actului medical, pe 
profesionalismul cadrelor, 
„medii ul de familie" de
venind o rr di ta te atit dc 
mult ,-teptată. Trebuie să 
apn:a legea care va de
clanșa o -cric de modifi
cări de ■' cnță a asistenței 
med; ale propriu-zise, în 
i-are • va cerc ți o im
plicare mai pregnantă a 
autorităților locale — a 
primăriilor — tn rezolva
rea unor probleme în sec
torul sănătate. Așteptăm 
in același timp ca unele 
societăți comerciale, firme 
particulare, agenți econo
mici vă sponsorizeze spi
tale sau unități sanitare.

— O știm cu toții, fără 
o dotare tehnică corespun
zătoare nu se poate vorbi 
de servicii de calitate, nici 
in medicină...

— Sigur că da. Cu toa
tă lipsa fondurilor bănești, 
care se resimte în apro
vizionarea cu medicamente 
și cu alte materiale de 
strictă necesitate, nu pu
tem să nu remarcăm că în 
puținul timp care a trecut 
de revoluție, cu ajutor

SABIN (ERHU

(Continuare în pag. n 2-a)

FLUSH!
I 
i i i i i i i i

Q ■ S ț 3. *
:■ mu ’ a .. nî di.; ■ ■ ă

ur,;r. ., ; ,■ : :,r,- f-o ți, t
• t'u'g i l. /),• i •-

'i-r-'il .-i ,i-, cor r’‘O-;:;a i'i 
■■ Ir.- U‘î o afișul ■-.pCct-t •
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■ • or.-■ <i Pi tone jliuruto ,rc
l- ture, in a, â Dani l 

-r,lA h'«n (lltbriel D robi 'u,
II. No-' Insire-su si Vâsle 

ln-'jni fam spbuit doar <U pe

Miercuri, la Brad, cinci foști sala riați ai Exploatării Miniere Țebea au 
intrat in greva foamei, urmare a „ața-zisei desfaceri abuzive a contractului de 
muncă".

Piuă in prezent, celor cinci greviști li s-au mai adăugat alți doi foști sala- 
riați de la E. M. Țebea, invociiidu-se ace leași motive. (C. P.).

l pe zl
PROVERB REACTL ALIZAT :
( ine nu muncește NE măinncă.

afin lU'iosc mai multe degirc 
pish ă. Ce anume ! Vă u->' spu
ne chiar ci. imbătă curent, ora 
lf. la ■ :'a \oorturllor do, Dara 
lM’,1

bani — 180 000 de lei și respec
tiv 82 000 lei. Cum ? /’rin livra
rea la stat a doi viței, primul 
—- și 24 de miei, al doilea. Hani 
ciștignțt, deci, jrrin mim <1. (T.H.)

G> w o. iz/.v ai.imhxtar. 
In aprop-: r,-,i gării din Shncrla, 
;trin;n l,h Dojn, nr. I, s-a des

chis uu magazin alimentar „ăl A- 
L'A . t niln'cii e le deschisă non- 
■top. ,ic- iimnlnîea. (E.S.)

O ClSTltil'ltl MERITATE. 
Glii-urfilie Rârbonl, din Păucl- 
neștl, șl Tâmaș Jura din 7-elcanl, 
"imuna Earmizegetusa, au cîști- 
gat recent importante sume de

o F'l’llT CAI.II-'ICAT. Ne 
străduim să ne calificăm, reca
lificăm, pollcalificdm în diferite 
meserii. Cătălin Mușatov. din 
Vadul, 7-a calif icni șl chiar spe
cializat în., furt. Credea că-i 
mcs. rle bănoasă și fără prea 
multa sudoare. A furat la Con
stanța, apoi s-a mutat la Deva. 
It'u arca pretenții, fura și din 
avutul particular și din cel pu
blic. Prins și dovedit, Judecăto
ria din Deva i-a stabilit domi

ciliul la llircca Pentru mal bl- - 
ne de I ani. (Gh.I.N.) |

O GOEPODARI PRICEPUȚ1. I 
sini și locatarii blocului 40 de I 
pe strada Minerului din Deva, . 
care încă din primele zile inso- | 
rite ale acestei primăveri au I 
trecut la acțiuni de. curățenie J 
în jurul blocului, de întreținere | 
a zonei verzi ș-i de vopsire a 
băncilor. Printre cel mai harnial 
se numără Costel Tăhăcaru, 
Dzabka f. șl alții. Cinste lor! 
(V.U.)

FLASH! \

■ < flIȘlNAU. într-un 
comunicat al biroului de 
presă a FPC.'I) — transmis 
de Moldova Preș, se ara
tă că după arestarea lui 
Stefan Uritu, membru al 
Frontului Popular Creștin 
Democrat, lector la cate
dra de fizică a Institutu
lui Pedagogic din Tiras
pol, a urmat arestarea lui 
Andrei Ivantoc, domiciliat 
la Tiraspol.

Represiunile și persecu
țiile autorităților comu
niste din Transnistria îm
potriva românilor demon
strează adevăratele lor in
tenții de a strămuta ele
mentul etnic românesc din 
stingă Nistrului in scopul 
fortificării capului de pod 
al Rusiei în această zonă, 
se afirmă în comunicat.

■ CHISINAU. După 
cum a fost informat co
respondentul agenției Mol- 
dova-Pres de către un pur
tător de cuvint al Parti
dului Democrat Creștin din 
Moldova. în cadrul unei 
ședințe solemne a comite
tului executiv al acestui 
partid, prilejuită de împli
nirea a 110 ani de la naș
terea mareșalului Ion An
tonescu. a fost lansată pro
punerea de a acorda uneia 
dintre străzile principale 
ale capitalei Moldovei nu
mele acestui erou național 
a| României reîntregite.

■ BEI.GRAD. Un comu
nicat al Prezidiului Iugo
slaviei, dat publicității de 
agenția Taniug. relevă că 
„forțele musulmane și sir- 
bi din Bosnia și llerte- 
govina poartă răspunderea 
pentru crearea de obstaco
le >■* calea evacuării ca
zărmii Mareșalului Tito 
din Sarajevo. Declarația 
face să se vadă încă o da
tă distanțarea Belgradului 
dc liderii extremiști sirbi 
din turitoriul bosniac, com- 
ph tind apelul lansat luni 
milițiilor sirhe secesionis
te de a pune capăt bom- 
bardamcnfelor asupra ora
șului Saraievo — remar.â 
agenția France l’resse.

La sfirsit 
de săptăminâ
• SPORT. Sîmbătă, în- 

cepincl de la ora 11, pe 
stadionul „Cetate", Mure
șul Deva întîlneș'.e, într-o 
partidă hotărîloare pen
tru promovarea în divizia 
B, pe liderul serici a Xl-a 
din Divizia C, Șoimii l.i- 
pova. Duminică, ora 18, 
Corvinui Hunedoara va 
susține penultima partidă 
din acest campionat in 
compania ('țelului Galați. 
(S.< .).

• CIRCUI. BUCUREȘTI 
prezintă zilnic atractive 
spectacole în incinta sta
dionului „Cetate" din De
va, terenul 4. Sintcm si
guri că în zilele de sim- 
bătă și duminică intere
sul dv, stimați locuitori ai 
orașului de la poalele Ce
tății, pentru astfel dc spec
tacole, va crește A-...d;.r, 
cu mic — cu mare, poftiți 
la circ 1 Spectacolele au 
loc dc la orele 15,30 și 
18,30. Duminică și măline , 
de la ora It. (M. II.)

K RITORI \l
I 0115 \IA III'

în ziarul nostru dc 
marți, <) iuni< a.c„ veți 
găsi programul inh 
grai al Turneului final 
al t ampionahilui I u 
rop<-,u» d(. Fotbal — 

E U R O •'•2
l’roeurați-s ă. deci, la 

prima ora, ziarul de 
marți.



Po«|. 1 CUVÎNTUL LIBER ■ NR. 635 • Sil

I Domnului Prefect de 
Hunedoara, Ghcorghc

J Ivan,
! Stimate, Domnule Pre-
• feet.
I Vă scriu aceste rinduri
» cu cele mai bune inten- 
| ții și sentimente, atit 
J pentru faptul că sinteți 
| primul prefect constitu- 
I țional. numit sub noua 
J constituție, cit și pentru 
I angajamentul ce aii luat 
■ de a conduce acest mare 
| și istoric județ intr-un 
* spirit de legalitate și or- 
| dine, de cinste, dreptate 
, și omenie pentru toți lo- 
| cuitorii.
1 Vă urez, deci, multă
î sănătate, succese și o rod- 
I nică activitate spre bi- 
‘ nele tuturor!

Nu pot să nu arăt ma- 
» rea bucurie ce am simțit 
I la vestea numirii pri- 
. mului prefect constituțio- 
| nai în județul Hunedoa- 
J ra și să mulțumesc lui 
I' Dumnezeu câ m-a ajutat 

să trăiesc aceste zile, la 
J 93 de ani, deoarece eu 
| am fost ultimul prefect 
» constituțional al acestui 
I județ, pină la 10 febru- 
, arie 1936, cînd a venit 
| dictatura regală care a 
’ suspendat Constituția, a 

demis guvernul și pe toți 
* prefecții.
I După acestea, pornind 
J dp la drepturile constitu- 
| ționale și democratice ale 
• fiecărui cetățean, doresc 
| să vă aduc la cunoștin- 
» ță citeva probleme ce 
Ifrămîntă opinia publică 

hunedoreană. pe care să 
î binevoiți a le analiza și 
I aprecia, realizîndu-le, du

pă putință. în viitor.
I Iată care sînt acestea:
» • Mutarea urgentă a
| sediului Prefecturii din 
’ Palatul Justiției în Pala- 
| tul Prefecturii. fiindcă

aicj îi este locul. Lu
mea nu poate înțelege, 
cum, din moment ce noua 
Constituție consacră se
pararea puterilor în 
stat, să mai dăinuiască 
mixtiunea puterii execu
tive cu cea judecăto
rească. fie chiar în ma
terie de spațiu locativ.

• Reașezarea marelui 
tablou al lui Ioan Cor
vin de Hunedoara în sa
la mare din Palatul Pre
fecturii, unde a stat de
cenii de-a rîndul, pină 
cînd regimul comunist 
l-a dat afară. Nu știu

proprietatea Caslnel Na
ționale din Deva, socie
tate cultural-socială șl 
persoană juridică de 
drept privat, șl care a- 
proape 100 de ani a avut 
rolul unei case cultura
le, ce avea o biblio
tecă publică de 6 000 de 
volume în perioada In
terbelică — foarte mult 
pentru acel timp. Despre 
existența și activitatea 
Casinei Naționale, precum 
și despre proprietatea 
ei asupra imobilului a- 
mintit există documente 
la Cartea Funciară șl la

SCRISOARE
DESCHISĂ

unde se găsește acest 
tablou, dar dv ar trebui 
să dispuneți o cercetare 
la muzeele din județ, 
pentru a fi găsit. loan 
Corvin de Hunedoara a 
fost cel mai ilustru fiu 
de român al județului 
Hunedoara, ajuns erou 
al creștinătății în răz
boaiele cu turcii. Voievod 
al Ardealului și Guver
nator al Regatului ungar. 
Constituie o mîndrie pen
tru neamul românesc, 
așa după cum chiar 
imnul național „Deșteap- 
tă-te, române" îl arată în 
versurile :

„Privițj mărețe umbre, 
Mihai, Ștefan, Corvine..."

• Mutarea bibliotecii 
județene din Palatul Pre
fecturi] în clădirea din 
Piața Unirii, numită azi 
„Bachus".

Trebuie să se știe că 
întreg acest imobil a fost

Arhivele Statului din 
Deva. Dacă regimul co
munist a interzis func
ționarea Casinei Națio
nale și l-a luat abuziv 
imobilul propriu, dîndu-1 
o destinație economică, 
în noul regim constitu
țional trebuie să 1 se 
redea destinația social- 
culturală, iar cea mai 
potrivită ar fi aceea de 
bibliotecă județeană.

• Reîntregirea terito
rială a județului nostru 
în străvechile lui grani
țe, care au existat de 
prin secolul al XIII-lea 
pină la venirea regimu
lui comunist, cînd. fără 
nici o consultație popu
lară și fără chibzuință, 
au fost dezlipite părți 
din județ, dîndu-li-se ju
dețelor vecine. Este ca
zul localităților: Buco- 
va, Zeicani, Bouțaru de 
Sus și Bouțaru de Jos,

de la Porțile de Fier 
Transilvane din Țara Ha
țegului, care au fost da
te județului Caraș-Sevc- 
rin, deși locuitorii aces
tora gravitează spre Ha
țeg și Deva.

Sînt apoi localitățile 
de pe Valea Cugirului, 
între care și orașul Cu- 
gir, precum și unele 
sate din Cimpu Plinii, 
date județului Alba, deși 
toată populația acestora 
trage spre Orăștie și De
va.

Mai sînt satele de pe 
versantul drept al Mu
reșului, în zona Geoa- 
giului, dezlipite de ju
dețul nostru și date ju
dețului Alba.

Este necesară o preo
cupare a Prefecturi] în 
această problemă șl o 
sesizare a organelor cen
trale de stat pentru re
aducerea lor la județul 
mamă.

• Există problema u- 
nei linii ferate între 
Brad și Abrud, pe care 
moții crișenl o doresc 
și o așteaptă de zecî de 
ani. Construirea acestei 
linii ferate este necesară 
din punct de vedere eco
nomic, social și cultural, 
pentru ca această zonă 
izolată să fie adusă în 
circuitul norma] al țării.

Pentru luptele șl jert
fele date de moți] criseni 
în revoluțiile lui Horea 
șl Avram Tancu, el me
rită această linie ferată. 
Ceea ce ar trebui să 
facă Prefectura județu
lui este sesizarea șl in
tervențiile necesare la 
organele centrale.

Cu deosebită stimă.
dr. VICTOR I. SUîAGA, 

avocat pensionar
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ț ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI i
j COMO (
ț TIMIȘOARA j
j FILIALA DEVA [
< Face înscrieri pentru cursurile lunilor iu- > 
? nic și iulie, în vederea obținerii permisului 1 
) dc conducere, categoria B. 1
j Relații și înscrieri la sediul din Deva, str. ț 
I Mărăsti (complex meșteșugăresc), telefoane ț 
I 26445 — orele 9-15, 21837 — orele 18-21, Brad, t 

telefon 51614, (3210)

.U.R.U.M.F. ALBA It’Ll A i
str. Miciurin, nr. 9 '

telefoane 968/27765, 27666, 27632 j
Execută pentru persoane fizice și societăți ‘ 

comerciale, pe bază dc comandă fermă sau ce- 
rcre depusă la Biroul Producție, următoarele : ț
• tonctc vînzarc stradală rabatabile și demon- ț

taliile la prețul dc 24 316 lci/buc.; ț
• caroserii metalice pentru camionete, ca- < 

mioanc și remorci la prețuri foarte avan- J 
tajoasc (ex.: caroserie camion 10 to — 380 ) 
— 400 000 lci/buc.).

La cerere executăm și coviltire cu prelată 
sau seîndura clientului. _____________(659)

SÎMI
6 II

l’ROGR.

MULȚUMIRI
într-una din nopțile trecute, doi minori au intrat 

pe geamul vestiarului secției Coafură din bulevar
dul „Decebal" Deva, de unde au sustras o sumă 
importantă de bani și două uscătoare de păr pe care 
au încercat să le comercializeze în piață. Au fost de
pistați la momentul oportun, iar faptele lor au fost 
aduse la cunoștința familiilor, care, bineînțeles, au 
suportat paguba. Dorim ca prin intermediul rindu- 
rilor de față să aducem mulțumiri Poliției municipiu
lui Deva pentru intervenția operativă în găsirea 
răufăcătorilor și recuperarea pagubelor. (Colectivul dc 
coafeze dc la Coaforul „Arta modei" — Socom „Mu
reșul" Deva).

PRECIZARE

In informația „Pa
rastas", apărută la 
rubrica „Flash" (ziarul 
nr. 632, din 3 iunie 
1992), numele corect 
al publicistului și vj- 
carulu] general al E- 
piscopiei Lugojului, 
mort în 1946. se va 
citi Gheorghe Fireza.

Premise pentru îmbunătățirea asistenței medicale
(Urmare din pag. 11

din țară șl din străinăta
te. toate spitalele din 
municipii și orașe au fost 
dotate cu ecografe. iar în 
acest an, la Hunedoara, a 
fost dată In folosință o 
secție de hemodializă care 
este de mare ajutor bol
navilor cronici de insufi
ciență renală șl In curind 
și Spitalul Județean din

Deva va fi dotat cu o a- 
semgnea secție. Tot aici 
funcționează cu bune re
zultate o instalație de 
scintlgrafie cu Izotopi ra
dioactivi, iar în multe 
locuri s-a îmbunătățit a- 
provizionarea cu apara
tură de laborator, în spe
cial a celor trei spitale 
din Petroșani, Deva și Hu
nedoara, iar stațiile dc sal
vare, cu sprijinul Ministe

rului Sănătății, au fost 
dotate cu autosanitare noi, 
bine utilate. La aceste 
perfecționări tehnice aș 
adăuga profesionalismul 
cadrelor noastre medicale, 
specializarea tot maj evi
dentă a unor medici ce 
mînuiesc tehnica nouă, 
modernă, fiind convins că 
paciențl) pășesc cu încre
dere pragul unităților sa
nitare.

AGENȚIA DE TURISM „SINDACO" DEVA

cu sediul in strada M. Kogălniceanu, nr. 4 
(clădirea sindicatelor), telefon 11662 

Oferâ la cele mai avantajoase prețuri :
■ bilete de tratament și odihnă la munte ;
■ bilete de odihnă pentru litoral ; sejururi de 5 și 10 zile, 

asigurindu-se și transportul pe C.F.R. ;
■ excursii de două, trei zile la sfîrșit de săptămină în sta

țiunile: GEOAGIU, FELIX, HERCULANE, VOINEASA
și pe litoral ;

■ excursii in străinătate :
— Ungaria, săptămină! cu plecare miercurea după- 

amiaza ;
— Turcia cu plecare în dala de 9 iunie, la prețul de 

numai 9 000 de lei, care include două cazări și 
masă pe litoral.

Vacanța a sosit, Agenția de Turism „SINDACO" este par
tenerul dumneavoastră ideal pentru petrecerea timpului liber.

(667)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„LEGUME-FRUCTE“ S.A. BRAD 

str. Avram Iancu, nr. 54
Vinde prin licitație publică, în ziua de 15 

iunie 1992, ora 10, la sediul societății, urmă
toarele mijloace fixe disponibile:

• 1 autocamion AFB
• 1 autocamion HER

i
t 1 remorcă auto
• 1 remorcă izotermă

O 2 remorci tractor 
ț • 1 calculator TPD
1 • șopron metalic
i Totodată, oferă spre vînzarc ambalaje din
i lemn de toate tipurile și închiriază spații dc ț 
? depozitare. ■
' Informații suplimentare la sediul societății, ? 
> precum si la telefoanele 50739, 51530.
I _________________________(670____ ț

ELEGANȚĂ, CALITATE, BUNĂ SERVIRE LA

COFETĂRIA „TOSCA" - HUNEDOARA
Cofetăria „TOSCA” Hunedoara — 

în prezent un adevărat complex comer
cial — și-a ciștigat dc-a lungul anilor 
un bun renume, prin calitatea servicii
lor, renume care so amplifică acum, 
cind unitatea este administrată de Socie
tatea Comercială I’act-Impex „Tosca" 
S.R.L., condusă dc Florica Botofan,

TERASA — GRADINA
Noutatea cu care iși întîmpină con

sumatorii, în acest început de vară co
fetăria „Tosca", este eleganta terasă — 
grădină, amplasată in fața unității, do
tată cu mobilier alb. nradern, cu um
brele viu colorato.

Aici puteți servi:
• clătite „Ana Lugojana"
• profiterol
• înghețată cu aluno

COFETĂRIA „TOSCA"
Vă oferă prăjituri în sortimente va

riate, torturi, fursecuri, produse la co
mandă pentru acasă.

BARUL DE ZI
In ambianța Intimă și cochetă a 

harului, puteți servi:
• lin larg sortiment de băuturi 

Indigene șl din import

• băuturi în amestec
• 3 sortimente dc cafea

„TOSCA BOUTIQUE"
Vă invită să cumpărați dulciuri și 

răcoritoare din țară și din import, la 
prețuri accesibile.

INVITAȚIE
Doriți să organizați cele mai fru

moase banchete, sărbători de zile ono
mastice, petreceri dc familie și dc grup?

SUNAȚI-NE LA TELEFON 957/ 
15386 1
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UTatVIZIMIt J
A P A

CEA DE TOATE 
ZILELE

Eu, :opil crescut la ța
ră, a»i învățat de la pri
mii păți să prețuiesc ele
mentul vital al vieții pe 
Pămint : AP.l. Cum blnC 
se Știe. în gospodăriile ță
rănești apa este în gene
ral rcfolosltă : după spăla
tul hainelor și după baie 
apa este folosită la spălat 
pe jos, apa de la spăla
tul vaselor este inclusă în 
mincarea animalelor. Apa 
este la mare cinste mal 
ales acolo unde nu curge 
o apă prin apropiere unde 
pămintul este sec și iz
voarele sint la mare a- 
dincime.

rumas uimită cînd 
o doamnă ce a copilărit și 
ea la (ară a uitat prețul 
apei și, lăsind robinetul 
să curgă, a spălat un pa
har cam in zece litri de 
apă și apoi A UITAT ro
binetul deschis pentru că:

— Și așa e destulă !; în 
schimb într-o altă împre
jurare. aceeași doamnă a 
uitat să se spele pe mîinl...

Făcind doar un mic cal
cul, am deduce cîtă apă 
se risipește prin robinete
le blocurilor noastre și 
dacă acea apă ce curge in 
van ar fi folosită la spă
latul trăzilor, al geamuri
lor si de ce nu, al mîint- 
lor. cred că pînă st Ava 
s-ar bucura că i>i află 
menirea : dă viață si men
ține viața in curățenie.

INA DELEANU

REFLECȚIA ZILEI
• „Nn sc poate înlătura veninul din- 

tr-un crocodil, dintr-un șarpe și dinlr-un om 
rău“.

DIN ÎNȚELEPCIUNEA EGIPTULUI ANTIC

• „Vederea nu e niciodată prea ascuțită ca să 
privească bine femeile".

• „Binecuvintarea ți blestemul din viata unui 
om sc adâ in firea sa“.

• „Nu te insoți cu omul ce trăncănește".
• „Prostul care nu arc griji produce însă griji 

aceluia cc-j încredințează să facă o treabă".
• „Nu te încrede intr-un om lipsit de deștep- 

tăciune, chiar dacă iți face jurăminl",
• „Modul de trai care micșorează prisosul și 

prea multul din viață este ținta omului înțelept".
• „Nu te umple de jale pentru vrem» lucru ; 

oare mersul lumii sc oprește din pricina inihnirii 
tale ?•'

• „Viața omului fără de minte este o povară".
• „Nu îngădui ca importanța ta să fie marc, 

dacă valoarea persoanei tale este mică".
Selecție din „Papirus Insinger"

de II.IE LEA1IU

CICLUL „JOCURI"

I. GÎND RUPT 
Sc rupe gindul de minte, de trup, de suflet. 
Nici timp nu are. L-a pierdut. Și nud, stă frînt... 
Un pocnet, l.in, ca-r» domino, cuvint 
silabisit sc scurge. Mărgele intr-un sipet 
adună cel puternic pentru un rebus... sfînt !

II. DE-A „RfSU-PJ.tNSU“ 
întreabă-mă cum pot să rid cind vreau să pling. 
Un clovn ii> ochii-ți se ascunde — ai să-mi răspunzi. 
Dă mi leac să pot ride ris și plinge plins. 
Duminicile sufletului să nu-mi frîng ! 
Mă doare jocul lacrimilor — rid și mor 
Cu fiecare ris înlăcrimat pornit.
Cu stalactite-n ochi și stalagmite-n duh 
duminicile scad, speranțele... mă dor !

III. JOCUL DE-A „PERFECTUL SIMPLU" 
Azi dorm sub plapuma purității.
Im miini, ochi, urechi și rest. 
E prea puțin pentru a trecc-un test 
impus de gind, fidelității ?

INA ON A

Dezlegarea careului
„STRATAGEME" 

apărut in ziarul nostru 
de simbâta trecută :

1) MATURITATE; 2) ABIL.A — 
ATOM ; 3) RĂNI — ATOLI ; 4) AȚĂ 
— AMANET; 5) TE — EMIRI — A ; 6) 
O —ARACI — BT ; 7) NURORI — RIO; 
8) IMAȚI — PAZA; 9) SOȚI — AR
ȚAR ; 10) TRECĂTOARE

MAT IN 2 MUTĂRI

ALB: R b 7, D f fi, Țf5, Ch6
N f 7 ;

NEGRU: R f 8, D h 7.
TROMBOANE

ORIZONTAL: 1) Acțiuni... dc groază; 
2) Pica la înțelegere — Se întilnesc la ni
vel înalt (sg.); 3) Afecțiune manifestată 
în văzul lumij — Pustiu străbătut dc li
nul singur ; 4) Impozantă la stat — Li
mita minimă a depărtării ; 5) Tipul în- 
figărețului — Producător de scaune ; 6)
Retras la țară — Debut literar consemnat 
în librării !; 7) Poartă măsură mică (pl.) 
— Tip de echilibru instabil ; 8) Proprie
tate magnetică — Prinsă-n >nopi la sece
rat : t>) Rezervație naturală — Vizitat în 
luna dc miere ; 10) Operație estetică de 
întinl.rire.

Soluția problemei publicată 
simbătă, 18 aprilie 1992:

1. Dd4 R:a5
2. D a 7 mat
1 ................ C : d G
2 D b fi mat
1................ C a 5
2. b 8 c mat I

VERTICAL: 1) Se ocupă dc fleacuri; 
2i Corespondență... sentimentală (mase.) 
— Vorbă dc duh; 3) Asistent la cursul 
inferior — Stand cu cercei ■.ul-gencris ; 
I) Ieșită din fire — Termen de anunța
re n une| pierderi ; 5) Denota o stare de 
suficientă — Semn de Îndreptare ; 6)
Comprimat servit înainte de masă — Ține 
pasul eu timpul ; 7) Cu puțin timp In 
urmă — Păstrător al valorilor... de 
casă ; 8) Pregătit pentru rulare — Mo
dele penlm puști (sg.); 9) Detașat de la 
slujbă — Un pic de lux : 10) Aflată prin 
apropiere.

VASII.E MOLODEf

Ll NI. « IUNIE

P R O G R A M U I I
• 11,00 Actualități • 11.10 Calendarul

zilei a 11,20 TVP • 15.10 Campionatele 
europene dc gimnastică ritmică (finalele 
pe obiecte). Transmisiune directă dc la 
Stuttgart • 17.00 Actualități • 17,05 Emi
siunea în limba maghiară • 18,35 Pro 
Patria a 19,30 Desene animate * Casa 
zburătoare • 20,00 Actualități a 20.35 
Sport • 20,15 Tezaur • 21,10 Studioul e- 
conomic • 21.30 Teatru TV. „Dragoste 
maternă" • 22,30 în fața națiunii * Par
tidele politice și electoratul • 23,00 Cro
nica Parlamentului. Actualități • 23,10
Confluențe.

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

nimatc. „Alice în țara minunilor" a 16,40 
Tradiții • 17,10 Film artistic. „Afacerea 
bijuteriilor furate" (Franța, 1989) a 18,35 
Repriza a treia a 20,15 Magazin auto- 
moto • 20,15 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova • 21,30
TVE International • 22,00 TV 5 Europe
• 22,35 H11C World Service.

MARȚI, 9 IUNIE

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Națio

nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități * Meteo • 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 TVE Internacional * Super Chan
nel a 12.10 Ora de muzică • 13,00 Inter
ferențe a 13,30 Muzică pentru părinți • 
11,00 Actualități * Meteo a 14,20 Tradiții
• 14.50 Avanpremieră TV • 14,55 Pre
uni versitaria • 15,30 Telcșcoală • 16,00 
Muzica pentru toți a 16,30 Conviețuiri a 
17,00 Actualități a 17,05 Repere transil
vane. Emisiune realizată dc Studioul dc 
Radioteleviziune Cluj • 17,35 Intcrpreți
și ansambluri • 18,00 Salut, prieteni 1 a 
19.00 Studioul economic • 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,45 Telecinemateca. „Boudu salvat dc
la înec" (Franța, 1932) • 22,10 In fața
națiunii * Partidele politice și electoratul
• 22,40 Cultura in lume a 23,10 Cronica 
Parlamentului * Actualități • 23,50 Jazz- 
fan.

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

mate • 16,35 Studioul de literatură a 17,35 
Film serial. „Marc și Sophie". Ep. 18 a 
18,35 Dc-ale pieței in economia Capitalei
• 18,55 Studioul muzicii contemporane • 
19,25 Tribuna non-conformiștilor a 19,45 
EXPO ’92 Sevilla. înregistrare TVE In
ternacional • 20,45 Programul Televiziu
nii Naționale din Republica Moldova a 
21,30 TVE Internacional • 22,00 TV 5 Eu
rope • 22,35 BBC World Service. • 23.05 
TV DEVA.

MIERCURI, 10 IUNIE 
P R O c; R A MUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova a 10,00 Ac
tualități * Meteo • 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 rilm serial. „Veterinarul". Ep. 2
• 11,30 Super Channel • 12,10 Ora dc
muzică • 13,00 Vîrsta a treia • 13,30
Audio-vizual studio • 14,00 Actualități * 
Meteo a 14,20 S.O.S. Natura 1 a 14.50 
Preuniversitaria • 15,25 Telcșcoală • 15,55 
Tineri intcrpreți de muzică populară • 
16,20 Arte vizuale a 16,50 Tragerea 
Pronoexprcs • 16.55 /Actualități a 17,00 
15,16,17,18 a 17,30 Televiziunea vă ascul
tă 1 a 18,00 Muzicorama a 18,30 Studioul 
economic • 19,00 Desene animate a 19,30 
Actualități • 20,00 Film serial. „Virginie 
își face dc cap" (Franța, 1979) • 20,55
Campionatul european dc fotbal * As
pecte dc la festivitatea do deschidere * 
Meciul SUEDIA — FRANȚA a 23.05 In 
fața națiunii * Partidele politice și elec
toratul a 23,35 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

P R O GRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 

nimate • 16,10 Emisiunea in limba ma
ghiară • 18,10 Teatru TV. „La inusica" 
«Ic Marguerite Duras • 19,00 Documentar 
științific a 19,30 Caleidoscop inuzical- 
coregrafic estival • 20,01) Dialog cu edilii 
Capitalei • 20,25 Bijuterii muzicalo a 
20,15 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
ternacional • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BBC World Service.

IOI 11 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități * Meteo a 10,20 Calendarul zilei
• 12,10 Ora dc muzică • 13,00 Oameni dc
lingă noi • 13,30 Jazzmagazin • 1 1,00

Actualități * Meteo • 11,20 Conviețuiri a 
14,50 Preuniversitaria • 15,30 Telcșcoală
• 16,00 Agenda muzicală • 16,30 Repor
ter ’92 • 17,00 Actualități • 17.05 Repere 
moldave. Emisiune realizată de Studioul 
de Radioteleviziune lași • 17,35 Dosarele 
istorici • 18,00 Tele-discul muzicii popu
lare a 18,15 Simpozion a 19.00 Desene 
animate a 19,30 Actualități • 20,00 Film 
serial. .DALLAS". Ep. 135 • 20,50 Re
flecții rutiere • 21,05 Campionatul euro
pean de fotbal. DANEMARCA — AN
GLIA. Transmisiune directă • 23.05 în 
fața națiunii * Partidele politice și electo
ratul • 23,35 Cronica Parlamentului. Ac
tualități.

PROGRAMUL 11
• 16.00 Actualități • 16.10 Desene a- 

nimatc • 16,35 Motor! • 17.05 Emisiunea 
in limba germană • 18,05 Vedete în re
cital a 18,30 O viață pentru o idee • 19,00 
Concertul Orchestrei Naționale Radio • 
20,45 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
ternacional • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BBC World Service.

VINERI, 12 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10.00 Ac
tualități * Meteo a 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 Film artistic. „Și s-a făcut lu
mină" (Coproducție Franța—Germania, 
1989) • 12,25 Video-satclit a 12,50 Desco
perirea Planetei • 13,10 Ora de muzică • 
14,00 Actualități * Meteo • 11,20 Monda- 
musica a 14,40 Reflector a 15,10 Recital 
de operă o 15,25 Preuniversitaria a 16.00 
Limba noastră a 16,30 Muzica pentru toți 
o 16,45 Tragerea Loto a 16,55 ActualU 
tăți a 17.00 Emisiunea în limba germană 
a 18,05 Campionatul european de fotbal? 
OLANDA — SCOȚIA. Transmisiune di
rectă a 20,00 Actualități a 20,40 în fața 
națiunii * Partidele politice și electora
tul a 21,05 Campionatul european da 
fotbal : C.S.L — GERMANIA. Transmi
siune directă a 23,00 Magazin TV. Toți 
pentru 1 — 4 pentru toți a 24,00 Actua
lități a 0,20 Intilnirca de la miezul nopții

PROGRAMUL ii
a 16,00 Actualități a 16,15 Desene a- 

nimate a 16,40 Tradiții a 17,10 Festivalul 
„Timișoara muzicală", 1992. a 19,10 1789.„ 
și noi. Spectacol realizat in Centrul Cul
tural „Georges Pompidou" cu ocazia 
Bicentenarului Revoluției Franceze a 20.10 
Sport a 20,45 Programul Televiziuni, Na
ționale din Republica Moldova a 21210 
TVE Internacional a 22,00 TV 5 Europe 
o 22,35 BBC World Service.

SÎMBAtA, 13 IUNIE 
P R O G R A M U L I

a 9,00 Bună dimineața! a 9.50 Șahul 
de la A la Z a 10,00 Actualități a 10.10 
Oglinda fermecată a 11.10 Alfa și Omega 
a 12,00 Itinerarii a 12,30 Ora dc muzică 
a 13,30 7 x 7. Evenimentele interne ale 
săptămînii a 14,00 Actualități * Meteo 
a 14,10 Reflecții rutiere a 11.20 Desene 
animate a 14,45 Dc dragoste și dor... o 
15,00 Magazin cinematografic * Vîrstele 
peliculei a 16,00 Al doilea război mon
dial a 16,31) Stars ’90. Varietăți a 18,13 
Gong ! a 18,45 Mapamond a 19,15 Tele- 
enciclopedia • 20,00 Actualități a 20,45 
Film serial. „Twin Peaks" (SUA). Ep. 4 • 
21,40 Săptămîna sportivă a 22.00 Trei 
din zece pentru un show. Spectacol — 
concurs a 23,10 Actualități a 23,25 Film 
artistic. „Omul care cade mereu in pi
cioare (Australia, 1980) a 0,55 Rock-pa- 
norama a 1,00 TV DEVA.

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

16,15 Desene animate a 16,40 Conviețuiri 
a 17,10 Film artistic. „Vinovat de trăda
re" (SUA. 1949) a 18,40 Divertisment in
ternațional a 19,00 Concertul extraordi
nar omagial al Filarmonicii „George K- 
nescu" a 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova a 21,30 
TVE Internacional a 22,00 TV 5 Europe 
a 22,35 BBC World Service.

DUMINICA, 11 IUNIE 
PROGRAMUL I

a 6,30 TVE DEVA a 8,30 Bună dimi
neața ! a 9,30 întreabă-mă ! a 10,20 Film 
serial pentru copii. Operațiunea „Mo
zart". Ultimul episod a 10,50 Actualități 
a 11.00 Lumină din lumină a 12,00 Viața 
satului a 13,30 Linu-j lin și flori dc măr... 
a 11,00 Actualități * 11,10 Atlas a 11,30 
Vidco-inagazin a 16.15 ( ou vorbiri de du
minică a 17,15 Film serial. „DALLAS”. 
Ep. 136 a 18.05 Campionatul european 
de fotbal. FRANȚA — 'NGI.IA. Trans
misiune directă a 20,00 Aclualităti a 
20,35 Film artistic. „Vacanță de Crăciun" 
a 22,35 ( amiponatul european de fotbal 1 
SI EI)I \ — DANEMARt 1 (Înregistrare). 

P R OG R A M U L II
a 16,00 Actualități a 16,15 Desene ani

mate a 16,10 Conviețuiri a 17,10 Pop- 
club a 17,30 Orașe și civilizații a 18,00 
Varietăți internaționale a 18,30 Scruta 
muzicală TV’ a 20,15 Programul Televi
ziunii Naționale din Republica Moldova 
a 21,30 TVE Internacional a 22,00 TV 5 
Europe a 22,35 BBC World Service.
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VÎNZARI— 
CUMPĂRĂRI

• VIND butelie aragaz, 
normală. Hunedoara, tole- 
fon 17419. după orele 16.

(3985)
• C'UMl’AR apartament 

cu 2 camere sau gtrsoms 
ră in Brad. Informați, 'e- 
lefon 956/55081. Brad

(3'>8b)
• ViND Moskvici 408, 

stare perfectă. Deva, tele
fon 23970, după ora 16.

(4193)
• VÎND Dacia 1300. preț 

convenabil. Hunedoara, te
lefoane 16239 sau 13784

(3496)
• VIND urgent aparta

ment 2 camere, confort I. 
Deva. Informații bdul N. 
Kălcescu, bl. 22, ap. 18.

(4191)
• VÎND «apartament 3

camere, ultracentral, bdul 
Decebal Inform .ții fami
lia l’angratie, Săvirșin. te
lefon ugo/57 192. (4187)

• VIND microbuz Volk
swagen Diesel. Deva, t 'le- 
fon 27179. orele 20—22.

(4041)
• ViND garnitură hol 

„Bubi", noua, 55 000 lei. 
Deva, telefon l?<>76. (4179)

• VIND mașină înghe
țată, noua, ți caroserie 
completă Mercedes 220. 
Deva, telefon 16461, sau 
chioșcul (din aluminiu) în
ghețată. piață. (4176)

• VIND lemn construc
ție brad, țiglă, bolțarj ți 
cătămida fabrică. Sarmize- 
gctusa, nr 19], telefon 151.

(1124)

• SOCIETATEA 
MAREN SRL Arad, 
telefon 966/19507, vin
de en-gros ți en de
tail le praf pentru fa- 
brigat înghețată. Preț 
750 lci/kg. Informații 
între orele 11 —16.

(1197)

• VIND Dacia 1300, fa
bricație 1981, mașină spă
lat „Alba Lux1-. Computer 
„Felix HC—90, magnetofon 
Majak, casetofon și stație 
amplificare .și boxe. Tele
foane 18165 sau 27523

(4147)

• CUMPĂR Volga în 
stare bună. Telefon 956/ 
61140, difpă ora 21. (4160)

• VIND buteiie aragaz. 
Deva, Al. Păcii, bl. K 3,
ap. 30. (4165)

• VIND butelie aragaz
normală. mașină spălat, 
stare bună Deva, telefon 
13241. (4198)

• VIND famii i de al
bine cu lăzi și pilețf. In
formații Deva. telefon 
13684. (4200)

• ViND casă, gaze, zo
nă centrală Deva. Infor
mații — O. Deninsianu 2-

(4201)
• ViND pe lei sau va

lută VEPESID IJECTION, 
util în cancer pulmonar, 
testicul etc., in toatc gra
dele, Oncologyc Productis 
SUA Telefon 968/28430.

(4202)
• CONSILIU!, Comunal

Baia de Criș licitează, l.a 
9 iunie 1992, ora 10, piv
niță subsol. (4204)

• VIND Ford-Capri. De
va, telefon 17177. (4207)

• VÎND semiremorcă
pentru autoturism, preț 
convenabil. Cristur, telefon 
71533. (4210)

• VÎND video player
„Orion1-, sigilat. Deva, te
lefon 21259. (4212)

• VÎND căței foxterier 
sirrnos, cu pedigree. Deva, 
str. 6 Martie, nr. 5. (4215)

• ViND casă — apă, 
gaze. Hunedoara, E. Var
ga, nr. 14, telefon 24341.

(4218)
• VIND tractor U 650 

DT. stare foarte bună. In
formații Irinei Icn, Peț- 
tișu Mic, nr. 45. Telefon 
957/20694. după ora 19.

(3987)
• VÎND autobasculantă 

Savicm R 8 135, 6,5 tone, 
preț informativ 800 000 lei, 
negociabil, sau schimb cu 
autoturism Hunedoara, te
lefon 13496, după ora 16.

(3501)
• \ IND caroserie Dacia 

1310. excepțională. Hune
doara, Pe.ști-u Mare nr. 24.

(3503)
• \ ÎND cutii stup, cea

ră albine (Periatei, 10). 
Hunedoara, telefon 21519.

(3501)
• V IND apartament 2

camere cu pivniță. Hune
doara, telefoane ilG13, 
22448. (3506)

• VIND căldare aramă 
pentru magiun. Hunedoa
ra, telefon 957/18055. (3509)

• CUMPĂR casă spațioa
să, exclus zona de lingă 
pădure. Hunedoara, telefon 
17058. (3500)

• COMISIA de lichida- 
dc a patrimoniului C.A.P. 
Gurasada vinde la licita
ție publică în data de 15 
iunie 1992, ora 16, mijloa
ce fixe rămase în satul 
Gothatea și Ulieș : graj
duri pentru animale, fina- 
re, tocătoare furaje, silo
zuri de suprafață, magazie 
cereale, selector cereale.

Lista cu mijloacele fixe 
care se licitează se află 
l«a sediul fostului C.A.P. 
din localitatea Gurasada. 
Solicitanții vor achita 10 
la sută din valoarea mij
locului fix pentru care 
optează. (3955)

• VÎND porc gras. Brad, 
str. Viață nouă, nr. 14.

(4224)
• ViND apartament 2

camere, et 1 Deva, tele
fon 24123. (4225)

• CUMPĂR apartament
2 camere, garsonieră, e- 
ventual contract. Deva, 
telefon 15357. (4223)

• VÎND apartament 3 
camere. Deva, telefon 24267.

(4227)
• VÎND apartament 2 

camere, Bălcescu, baracă 
metalică, Deva, telefon 
21963. orele 17—20. (4226)

• VÎND 25 mp parchet 
fag. Ia preț convenabil. 
Sitncria, telefon 61706

(3954)
• VÎND apartament 2 

camere (gaze). Informații 
Hațeg, strada T. Vladimi- 
rescu. bl. 30 B. ap. 39.

(3987)
PIERDERI

• PIERDUT legitimație
serviciu, eJiberată de Me- 
ropa SA. Hunedoara, pe 
numele Covaci Traian. O 
declar nulă. (3498)

• PIERDUT legitimație
serviciu, elilx'rată de Mc- 
ropa SA. Hunedoara, pe 
numele Covaci Elena. Se 
declară nulă. (3199)

• PIERDUT cartelă ali
mente, eliberată de Ali
mentara nr. 14. Hunedoa
ra, pe numele Neacșu E- 
lena. Se declară nulă.

(3505)
DIVERSE

• CU autorizația G984/ 
1992, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin

doamna Cindea Valeria, 
din Orăștie, str. Gh. Do- 
ja, nr. 7, avînd ca obiect 
de activitate desfacerea 
produselor alimentare, ne
alimentare, legume, fructe, 
produse industriale, răco
ritoare. (4199)

• ROTAXI SRL Deva
închiriază autoturisme cu 
șofer. Angajăm șofer ta- 
ximetrist. serios, cu sau 
fără mașină (pensionar). 
Telefon 20884 (4221)

• S.C. COMTEX SRL
din Deva, str. V. Babeș, 
nr. 1 B, telefon 95G/21155, 
execută prelate, huse auto, 
copertine, la prețuri avan
tajoase. (4203)

• USCAT Ștefan — e-
xecut transport internațio
nal persoane Germania — 
Transilvania. Informații 
Stuttgart — telefon 0711/ 
773011, Alba Iulia, str. Gh. 
Doja, nr. 8 A — telefon 
968/11692. (4209)

• S.C. CURS AUTO S.A. 
Hunedoara (fosta școală 
de șoferi amatori) cu se
diul în Hunedoara, str. 1 
Mai, nr. 1. telefon 16382, 
face înscrieri la prețuri 
avantajoase, pentru soriți 
care începe la 15 iunie 
1992. Taxa de școlarizare 
se poate achita în două 
rate. Cursul cuprinde 30 
ore conducere și 40 ore 
legislație rutieră. Pentru 
Filiala Hațeg înscrierile 
se fac la Ceainăria CPADM 
Hațeg', în zilele de 9 iunie 
1992 și 11 iunie 1992, în
tre orele 14—18. Pentru 
Filiala Călan înscrierile 
se fac în 10 iunie 1992, o- 
relc 14—18, în faț«n Casei 
de Cultură din Călan.

(3502)
OFERTE 

DE SERVICII
• SE caută firmă de 

construcții în vederea con
tractării unor lucrărj de 
construcție a unui edificiu 
cu două nivele, total 500 
mp, cu instalație de încăl
zire, în Deva. Perioada dc 
execuție : 2 luni. Cei in
teresați pot- trimite oferte 
privind condițiile și pre
țul, cu și fără materiale 
de construcție, înaintea 
datei de 12 iunie. La adre
sa : Simeria, str. Privighe
torii, nr. 5. Pentru infor
mații suplimentare, telefon 
61140. după ora 21. (4160)

• CĂUTĂM partener 
pentru călătorie Germania.

Unga-
Preț 

23347, 
(4211)

Deva, telefon 18238. (4192)
• OFER cazare, masă

și plată, negociabile, pen
tru îngrijire bolnavă. De
va, telefon 16179. (4181)

• S.C. „MARIUS—COM- 
TRANS“ SRL Deva orga
nizează excursii în 
ria, cu autocarul. 
3 200 lei. Telefoane 
15833.

ÎNCHIRIERI
• OFER spre închiriere

spațiu comercial in cen
tru. Ilia, str. Libertății, 
nr. 36. (4217)

• CAUT pentru închi
riat spațiu comercial pen
tru privatizare, zonele E- 
mincscu, 22 Decembrie. 
Deva, telefon 28792. (4148)

COMEMORĂRI
• «S-A scurs un an de 

cînd fericirea fără seamă 
a mîngîicrilor de mamă «a 
părăsit casa noastră, oda
tă cu dispariția celei mai 
dragi ființe, profesoara

ANA-II.EA.NA (IOTA.
Comemorarea are Ioc du
minică, 7 iunie 1992, ora 
12, ia Biserica din Brad.

* (4213)

• ÎNDURERATE 
gîndurî, dor nestins 
însoțesc trecerea unui 
an de La incredibila 
și nedreapta plecare 
în eternitate. La nici 
38 dc ani, a neuitatu
lui și iubitului nostru
REMI S PUWAR.

din Măgura, lăsîndu- 
nc in suflete o dure
re adîncă. Dragostea 
noastră să-i vegheze 
somnul dc veci. Co
memorarea va avea 
Ioc duminică, 7 iunie. 
Familia îndoliată.

(4208)

• CU inimile îndu
rerate de tristețe și 
dor, fiica Adriana și 
soția amintesc că în 
7 iunie se împlinesc 
2 ani de Ia încetare.-! 
din viață a celui care 
a fost un tată iubitor 
și un soț minunat.

It. col. DUMITRU 
colhon.

Amintirea chipului 
drag și lacrimile din 
ochj nu vor înceta 
niciodată. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace !___________ (4169)

• PIOS omagiu și 
neștearsă amintire la 
împlinirea «a șase săp- 
tăinin; de la despăr
țirea de buna noastră 
colegă,

M\KIl BARIIU.
Foștii colegi de ia 

Banca Română dc 
Dezvoltare Deva

(4190)
• SE împlinesc șa

se luni dc cînd a în
cetat din vi i;ă

I.AZÂIt l’OI’V 
din Orăștie. li vom 
păstră o vie și fru
moasă amintire. Pios 
omagiu îi aduce fra
tele Avram, cumnata 
Silvia, nepoții Marian, 
Mariana și Florina. 
Comemorarea dumini
că. 7 iunie, ora 11, la 
Biscric i Ortodoxă din 
Orăștie. (1206)

DECESE
• SOȚIA, fiii, ne

poții și strănepoții a- 
nunță cu profundă 
durere stingerea din 
viață a iubitului lor

OCTAVIAN 
SILIVĂȘAN.

înhumarea astăzi, ora 
13, în ( risttir. Nu te 
vom uita niciodată.

(1227)

I «S.C. SUINl'ROI) S. OltAȘTH. |
(fost I.S.C.I.l’. Orăștie)

Vinde tineret porcin in greutate de 15—50' 
| kg/cap, la prețul de 2.50 lci/kg, scroafe tarate ■ 
< la prețul de 160 lei/kg și carne porc in careu- J 
| să la prețul de 300 lei/kg, în zilele <le marți, | 
’ miercuri și joi ale fiecărei sâptămini.

Pentru informații suplimentare vă puteți I 
i adresa la telefoanele: 41610 sau 12501.

(6 16)
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/TasIRomW
O SOCIETATE 

i DE 
ASIGURARE 
PUTERNICA, 
STABILA SI 

SIGURA

EFICIENTA PROGRAMELOR DE PROTECȚIE 
OFERITE PRIN ASIGURĂRILE DE VIATA 

ÎNCHEIATE LA SOCIETATEA
"ASIGVRARKA IWMÂAICAM Â" - S.A.

Persoanele care au optat pentru protecție prin asigurările de 
viată oferite de ASIR0M au încasat numai în anul 1991 aproape 
2,7miliardelei,dincare:
* 2.018 milioane lei reprezentînd sume aferente contractelor de 
asigurare care au ajuns la termenul pentru care au f ostîncheiate;
* 202 milioane lei pentru participarea la excedente;
* 146 milioane lei pentru prejudicieri corporale din accidente:
* 298 milioane lei pentru alte drepturi.

Asigurații actuali și persoanele care vor încheia în viitor 
astfel de contracte < de asigurare, vor beneficia de 
garantarea acoperirii integrale și imediate a riscurilor 
asigurate, precum și de încasarea unor excedente oferite 
de Societatea "Asigurarea Româneascâ" - S.A. ca urmare 
a adoptârii unei strategii proprii de protecție a asiguraților.


