
„Monique și Evely^ue
— Stimată dnă dr. Lidia 

Dobrei, spuncți-ae uacă 
Policlinica din orașul Că- 
lan. al circi medic șef sln- 
teU. se confruntă cu obiș
nuitele neajunsuri cotidiene 
din acest important sector 
al vieții sociale T

— Noi supraviețuim — 
ctS refer la medicamente 
— prin bunăvoința dnel 
farmaciste Monique Veil- 
lard, șefa organizației 
„Farmaciști! fără Frontie
rs", a pastorului Victor 
Rodrlgucz șl a farmacistei 
Evclynne Rodrlgucz — de 
ta Vie Nouvelîe Marmag- 
ne. Franța — care ne a- 
prot’lzioncază ritmic cu 
medicamente. De altfel, 
societatea caritabili pe 
care nm înființat-o tn ca
drul policlinicii poartă nu
mele ^Monique și Evclyn- 
ne”, ca semn de prețuire 
a nobilului gest umanitar. 
Menționez că din cantita
tea de medicamente primi
tă, au fost trimise în 
Republica Moldova, celor

<■
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Reconstruirea unui lăcaș»

de cult din secolul al XVI - lea
fconomia județului Hunedoara in luna mai ’92

Zarandul — pâmint 
binecuvtntat de Dumnezeu, 
udat cu singe, lacrimi și 
sudoare, de cei care mu
reau strîngind in căușul 
palrrKl țarină, apoi de 
urmașii lor și de urmașii 
Urmașilor lor. ținut de 
legendă și „centru al uni
versului” — cum îl numea 
un mare scriitor român 
ce-și trage obîrșia din 
neamul Vaida, este purtă
torul multor vestigii de 
istorie națională și uni
versală. Z.ărandr-nii au trăit 
bucuria ca in tlrma cerce
tărilor arheologice din ul
timii doi ani să fie desco
perite urmele unui com
plex mănăstiresc ce datea
ză! de la mijlocul secolului 
al XVI-lea. Planul biseri
cii. aflată In satul Cri- 
șan, comuna Ribița — de 
formă trefiată — atestă 
strînse legaturi intre bise
rica 'țării Românești și 
bisericile românești transil
vănene. Aici, la Criș.m. un
de istoria cHe mereu vie 
și unde doinele fluierului 
Tancului vin dinspre Țc- 
bea, .cri.șenii" cu dragoste 
și in semn d« pios oma
giu au amenajat Casa 
ZAV.VAW.WZZJ>/.WW.WWWW.VZAV.W.V.

FLASH!
Q I ,1 l AMEt. Joi,

13 iunie a ' , ia ora 16. au intrat, 
în greva foamei trei vînzătoare 
de la foitul magazin „Modern’’ 
din ir. 1 Decembrie, Deva (in 
prezent localul fiind in curs de 
a primi altă destinație). „Greva 
foamei prnt:u locul da muncă 
pe care-l merităm” — este afișul 
din geamul autoturismului par
cat ta fața fostului magazin, in 
care cele trei greviste — respec
tiv Mitrlța Ștefan, fosta gestio
nară T.lllana Mihăilă șl Dorina

Ioaneș au livrat plnă de curînd. 
IE. S ).

O FACULTATE DE .JURNA
LISTICA LA SIBIU. Inccpind cu 
noul an universitar 11 /2—199J, 
în cadrul Universității din Sibiu 
~-a Înființat o Facultate de Jur
nalistică. Probele pentru crame- 
nul de admitere stnt următoare
le ; Limba română — scris, o 
limbă străină — cnghză. ger
mană, franceză, span'niă. italia 
nă, ru.'.ă — (la alegere), cunoștin
țe despre lumea tonlcmpnronă 
Informații suplimentare SC pot 
primi da la secretariatul facul
tății din Sibiu, Calea Dumbră
vii, nr. 81 sau la telefonul 0’1/ 
23670. (N.T.).

O AJUTORARE CREȘTI
NEASCĂ. Corala Parohiei Deva 
I a întreprins. In două duminici 
din cursul lunii iunie, acțiuni de 
ajutorare creștineasrS, prin con
certul religios susținut in bise
rica „Sjintul Nlcolae” Deva 1 șl, 
respectiv, in biserica „Sfîntul 
Vaslle” Deva II, Prin bunăvoin
ța credincioșilor și membrilor co
ralei au fost donați 70 000 lei 
pentru construcția bisericii cu 
hramul „Nașterea Maicii Dom
nului". Pentru acest nobil șl 
înălțător gest, conducerea Paro
hiei Deva III (preot paroh Lu
cian Popa) aduce cabla mulțu
miri. (E. S.)

O „A-S VREA UN PRI \I1U". 
Xii '■ făcuse ora opt și dna Floa

rea Cazan, factor poște.! la Ofi
ciul din Slmcria, era gata de 
plecare. „Servesc zona Blscaria, 
ne spune, una dintre cele mai 
mari din oraș. Duc oamenilor 
scrisori, telegrame, pensii și 
„Cuvintul liber” „Ciți abonați a- 
veți ?". „65, dar numărul lor
crește. Mulți se abonează acum, 
clnd le duc. pensiile. Am citit 
că ziarul „Cuvintul liber" va 
acorda premii celor mal buni 
factori poștali, care au cel mai 
mare număr de abonați. Aș vrea 
să iau un premiu”. Noi vă dorim 
•.ă-I luați pe cel marc. (Gil. I. N ).

FLASH!

aflați în suferință, 500 kg 
pentru diverse afecțiuni, 

trimis medicamente 
spitalelor din Hunedoara 
și Orăștle, am angajat ne 
toți bolnavii care ni s-au 
adresat direct. Există o 
evidență strictă a medica
mentelor primite, o distri
buție pe bază de adresă 
exactă și semnătură de 
primire.

Greutăți întimplnăm in 
privința asigurării de ma
terial sanitar moale (cată, 
pansamente, feșe, soluții 
dezinfectante, materiale 
dentare). Am găsit întot
deauna sprijin ți înțelege
re la conducerea Spitalului 
Municipal Hunedoara care, 
din puținul ce l-a avut, 
ne-a ajutat și pe noi spre 
a ne putea desfășura ac
tivitatea.

— într-o discuție ante
rioară, ne vorbeați despre 
absența unor medici spe
cialiști în orașul dv.

— Intr-adevăr, era vorba 
despre două secții — in

memoriala C'riș.in — casă 
ce poartă numele unuia 
dintre legendari» căpitani 
ai răscoalei de la 1704.

Dragostea pentru locu
rile natale, patriotismul, 
iubirea față de valorile 
perene ale neomului nos
tru, credința in Dumnezeu, 
ne îndeamnă, pe cel care 
locuim pe valea CTișului 
Mb. să reconstruim sfinta 

mănăstire de la C ișan, 
simbol al credinței noastre, 
al aprinsei iubiri față de 
creatorul suprem. l’rin 
bunăvoința Episcopiei Ara
dului și Hunedoarei, a 
preasfințitului Episcop Ti- 
motci Seviciu. au fost ob
ținute toate aprobările în
ceperii lucrărilor de re
construire a sfintulul lăcaș 
de la Crișan. Cu rec unoș
tință, facem un apel creș
tinesc către toți cei care 
simt și trăiesc românește, 
ca din puținul lor să con
tribuie cu donații în bani. 
Depunerile se vor face în 
contul 45.10.1.112, deschis 
la BCR,. Filiala Brad.

Un grup de creștini 
«Ic pe valea 
Crișului Alb 

terne și pediatrie — care, 
reclamau stringent înca
drarea de spicialiști. In 
prezent, policlinica benefi
ciază de serviciile unui 
pediatru, respectiv dr. 
Carmen Șahlu și ale încă 
unul internist, dr. Nlcolae 
Brănescu.

— Ce ați dori să trans
miteți concetățenilor dv ?

— Fac un apel la toți 
cei care locuiesc in jurul 
policlinicii, să-și suprave
gheze copiii; deoarece zil
nic sparg cu praștiile gea
murile cabinetelor de con
sultații, rup trandafirii din 
zona verde. .Și, ceea ce 
este și mai revoltător, este 
că unii se urcă pe scara 
de incendiu și se plimbă 
pe acoperiș, degradînd te
rasa. Oamenii aceștia tre
buie să înțeleagă că este 
singura unitate sanitară în 
oraș care îi poate deservi 
șl, dacă-șl îngrijesc pro
priile locuințe, trebuie să 
Îngrijească și această clă
dire, deoarece șanse de a 
avea alte construcții noi 
nu există.

Discuție consemnată de 
ESTERA SÎNA

Nr. U/M Realizat 
mai 1992

o/Q față de 
mai 1991cri

SPECII IC \RE

1. Producția industrială mit. lei 11)639,5 53,1
2. Stoc de produse finite n» industrie 

la 31.V. 1992 mii. lei 10726.1 X

3. Productivitatea muncii in industrie Ici/pcrs. 102807 55,5
1. Numărul mediu al personalului 

din industrii pers. 103102 96,0
5. Export mii f 25811 113,5
G. Desfaceri de mărfuri prin comerțul 

dc stat și cooperatist mii. lei 2286,9 163,5
7. Servicii prestate populației «le 

către unitățile «le stat și coope
ratista mii. lei 180,9 183,8

8. Profit fi luni) mii. lei 3338.7 181,4
9. Pierderi (1 luni) mii. lei 7968,0 291.7

10. Producția principalelor produse 
industriale :
— energic electrică inii. kH h 119,7 93,2
— huilă netă mii to. :too,8 92,7
— fier in minereu mii to. 12.8 136.G
— oțel mii to. 89,8 68,7
—> laminate mii to. 66,1 61,3
— ciment mii to. 503 62,5
— berc mii lil. 39.0 95,1
— carne tăiată in abatoare to. 13533 78,8
— preparate din came io. 175.0 84,4
— lapte de consum mii Iii. 73 66,9
— pîinc to. 7655 109,5

II. Preluări de produse agricole la 
fondul de consuni al populației : 
— carne to. viu 1627 G2,9
—- lapte «Ie vacă Iii. 8259 61,8
— ouă mii buc. 1112 61,5

■■ • — • —— • 9 ^99 t » —— r * —— • ~

La sfîrșit de săptămînă
• NEDE1E LA V AȚA 

DE JOS. Duminică, în 
jurul orei 12,30, la Vața 
de Jos nedeia va începe 
cu un spectacol in aer 
liber. I.a susținerea lui 
vor participa formați; ar
tistice locale printre care, 
la loc de frunte, se nu
mără taratul condus de 
cunoscutul Pcra Bulz. 
Vor mai evolua obiceiul 
folcloric „Nunta de la 
Prăvăleni", ansamblul 
„Fluiorul Iancului'' din 
Baia de Cri.ș .și taraful 
din Vîrfurile (Arad). Ca 
invitați de onoare în 
spectacol vor apare in- 
drăgiții soliști de muzi
că populară Mariana An
gliei și Drăgan Mun
tean • Nedeia pădurc- 
nească va avea loc du
minică și la Poiana Ro

chiței ii (comuna Cerbăl).
• ZIUA AVIAȚIEI va 

fi marcata simbătă, prin 
manifestări ce vor avea 
loc la Aeroportul Său- 
lești. Duminică, în satul 
Aurel Vlaicu, la monu
mentul memorial, vor fi 
depuse coroane de flori 
din partea primăriei lo
cale și a Prefecturii Ju
dețene Hunedoara—Deva.

• „ÎNGERII JUSTI
ȚIARI” este filmul de 
acțiune, producție Hong- 
Kong, pe care cinefilii 
din Orăștie îl pot urmă
ri la acest sfîr.șit de 
săptămînă, pe ecranul ci
nematografului „Patria". 
Polițiste atrăgătoare, spe
cialiste în karate, pe
depsesc răufăcători care 
nu respectă dccit legea 
forței.

ANUL IV
NR. 645

SÎMBĂTĂ, 20
DUMINICA, 21 

IUNIE 1992 
4 PAGINI • 10 LEI

\ PREFECTURA

1
 JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ
1
I în data de 3 iulie 1992 
( concurs pentru ocu- 

' parca posturilor de ' 
secretari la consiliile 
comunale l

• Baru 4
• Btinila

• Beriii ,s
• Certej j

• Tomcști i

• Rapolt j

Condiții : •

• studii superioare 
juridice sau adminis
trative ;• studii medii.

(710)

NORI AMENINȚAI ORI 
ÎN AJUN DE 

BACALAUREAT

SCURT ISTORIC. Pro
fesorilor membri în comi
siile dc examinare pentru 
bacalaureat și admitere, 
sesiunea iunie/iulic 1991, li 
se refuză plata prestației 
în cadrul comisiilor. Si
tuația nu se reeditează în 
cad rid sesiunii august/sep
tembrie 1991.

INTENȚII LA ZL Spre 
a preintîmpina reeditarea 
stării dc lucruri din anul 
trecut, grupul profesorilor 
de Limba și literatura ro
mână, convqcați joi, IC 
iunie a.c., la Liceul „Dcce- 
bal" Deva, în instruire 
pentru bacalaureat, aten
ționează conducerea Inspec
toratului Școlar Județean 
asupra iminentei neparti- 
cipăii a domniilor-lor în 
sesiunea c-e debutează luni, 
22 iunie. Se va recurge la 
această formă de protest, 
în condițiile respingerii 
propunerilor formulate în 
adunarea de joi, propuneri 
vizînd compensarea pres
tației în comisie prin plata 
pentru ore suplimentare 
sau pe alte căi specifice 
domeniului de activitate. 
(N. \ AS1U).

DE 1 \ PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

D E V A
In legătură cu neregu

lile sesizate la magazinul 
„COMTIM" din Deva, o 
comisie a analizat si
tuația și s-a stabilit re
glarea aparatelor pentru 
o corectă marcare a da
telor de valabilitate a 
produselor plisc in vîn- 
zare.

S-au luat măsuri de 
eliminare a poluării so
nore produse de apara
tura frigorifică și se va 
construi o anexă în care 
se vor amplasa elemen
te componente alo insta
lației frigorifice și lin 
compartiment de spălare 
a navetelor.

Se va realiza alimen
tarea întregii aparaturi 
din «hilare direct din 
postul TR1IO, cliini- 
iiind căderile dc tensiu
ne ce au fost frecvent 
reclamate «le către loca
tarii «lin zonă.

Societatea „(OMTIM 
ALIMENTA" asigură 
garanție pentru calita
tea produselor livrate 
către populație și in cel 
mai scurt timp magazi
nul din Deva iși va 
redeschide porțile.

http://WWW.VZAV.W.V
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GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL MINIER j 

D E V /A j
str. Minerului, nr. 24, telefoane : 21280, 21206 j 

k 
I 
k

următorul plan de școlarizare pentru anul i
școlar 1992— 1993:

ANUNȚĂ

LICEU — CURS DE ZI

1 clasă — informatică 30
1 clasă — electronist 30
1 clasă — preparator 30

LICEU — CURS SER AL

1 clasă
(pentru

a X-a, profil MINE — 30 
absolvenții școlii complementare)

I
*
I
*

locuri»* 
locuri |

% 
locuri |

k
I
*

locuri»
I
*

a Xl-a, profil CONSTRUCȚII ’ 

DE MAȘINI — 30 locuri I

(pentru promovații clasei a X-a, serii ante- I 

rioare anului școlar 1991—1992). Ik 
ȘCO ALA PROFESIONALA — CURS DE ZI ț

1 clasă

1 clasă — SUDOR — 30

1 clasă — MECANIC MAȘINI ȘI

UTILAJE CARIERA — 30

locuri I
k
I 
k 

locuri 1

înscrierile se fac la secretariatul școlii, in | 

perioada 22 iunie — 7 iulie 1992, zilnic, între | 
orele 8—16. k 

Informații suplimentare la telefon 21206. I
* 

Grupul Școlar dispune dc condiții bune în I
k 

internat și cantină. |
k
I 
k 
I 
k

S. C. APRO-TERA S.A. SIMERIA
(fosta B.A.T.M.A. NR. 20)

Livrează din stoc : toate tipurile dc anvc- | 
lopc auto, tractoare, agricole ; acumulatoare » 
auto de toate tipurile ; piese de schimb pentru | 
tractoare, auto, mașini agricole ; utilaje agri- J 
cole, inclusiv tractoare; televizoare colori 
KOTRON — cu diagonala de 51 cm, cu teleeo- î 
mandă, made in COREEA, la prețul de 125 mii J 
lei; încălzitoare instantanee de apă, import | 
ATMOR — la prețul de 35 000 Ici/buc.; con- ! 
ductori de bobinaj emailați; cabluri MCU ; fur- ] 
tune pentru oxigen, acetilenă, și apă ; cizme» 
de cauciuc-genunchi, cu talpa turnată — im- | 
port, la prețul de 978 lei/buc.; carbid ; contac- j 
tori și diverse produse electrice. 1

De asemenea, se primesc precomenzi pen- > 
tru livrările en gros, pentru orice produse și J 
orice cantități. i

Informații la sediul firmei — Simeria, str., 
Depozitelor, nr. 1, telefoane 60424, 60966,1 
61090; fax 61091. (711) «
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„MERCUR—CORVINEX” S.A. 

HUNEDOARA
(fosta I.C.S. ALIMENTARA) 

Organizează vinzarca prin licitație public 
următoarelor unități :

SJMBAri
20 JUNII
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Garanție materială — 3 oni 
■ Service.

(722)

SOCIETATEA COMERCIALA 1
„MERCUR CORVINEX” S.A. i

HUNEDOARA
(fosta I.C.S. ALIMENTARA) |

Situată in municipiul Hunedoara,
Piața Libertății, nr. 16

Scoate la licitație publică, pentru vînzarc, 
următoarele active (etapa a doua):

Preț 
începere 
licitație

1
i

1. Complex comercial (etaj), k
str. Brădet — spațiu în 1
conservare 2 862 006

2. Complex comercial (parter) 1
str. Brădet — spațiu in j
conservare 1 638 000 ■

3. Spațiu comercial „Flora” — i
;d.m. publică 3 986 000

4. Spațiu comercial Micro VII — i
Butic, str. Viorele 5 233 000
Vinzarca se face prin licitație publică, des- i

chisă in ziua dc 7 iulie 1992, ora 10, in Hu-
nedoara, str. Piața Libertății, nr. 16. 1

Dosarele de prezentare a activelor pot fi 
consultate la sediul societății, zilnic intre orele 
7—15.

Relații privind activele respective se pot 
obține dc la dna Boroșescu Mariana, consilier 
juridic, telefon 957/12136.

Taxa de participare este de 4 000 lei iar 
garanția de participare dc 10 la sută din pre
țul de pornire a licitației. Pentru fiecare activ 
la care se participă, sumele se vor achita în 
contul nr. 303060301, deschis la B.C.R. — fi
liala Hunedoara. (725)

a
Preț 

in.eperc 
licitație

Magazinul alimentar nr. 49 
Hunedoara, bdul Traian, 
bloc 49
Spațiu comercial din complex 
alimentar 38 — Batic, bdul 
Dacia — Hunedoara
Spațiu comercial — comuna
Bunila, județul Hunedoara
Spațiu comercial — Tcliuc,
bloc 2
Spațiu comercitil — Răcăștie
Spațiu comercial — sat Ruda
Bufet — Toplița
Vînzarca se va face prin licita 

deschisă in ziua dc 20 iulie 1992, ora 10, în 
Hunedoara, str. Piața Libertății, nr. 16. .

Dosarele dc prezentare a activelor pot fi ; 
consultate la sediul societății, zilnic intre orc- t 
le 7—15.

Alte relații privind activele respective se pol | 
obține de la dna Boroșescu Mariana, consilier » 
juridic, telefon 957/12136.

Taxa de participare este de 4 000 lei și ga- J 
ranția de participare de 10 la sută din prețul I 
de pornire a licitației. Pentru fiecare activ la > 
care se participă, acestea se vor achita în contul J 
303060301, deschis la Banca Comercială Roma- | 
nă Hunedoara.

Terenurile ocupate de active nu fac obicc- | 
licitației, ’ ’ ■ ' ’ ~
juridice.
In cazul în care activul nu se adjudecă in | 

prima etapă - •> a™.-.
se va organiza în data de 4 atigiist 1992, ora | 
10, la sediul societății.

- II - |
In data dc 6 iulie, ora 8, se organizează Jici- • 

| tație la sediul societății, conform II. G. nr. 140/ I 
k

1

3.

4.

5.
6.
7.

tul 
ți ei

1991, 
1.

8 440 000

8 037 000

8 521 000

2 078 000 
■1 192 000
4 776 000
3 180 000 
țic publica,

fiind în curs de rezolvare a situa- j

a licitației, cea dc a doua etapa;

PllOGRAMl

9,00 Bună dini 
9,50 Șahul dc 

la Z 
10,00 Actualităț
10.10 Club .A”
11.10 Alfa și O 
12,00 Itincrarii
12.30 Ora dc mt
13.30 7 x7. 
11,00 Actualităț
11.10 Kcflccții i 
11,20 Desene an 
11,15 Studioul

șlagărelor 
15,J$AI doilea 

mondial.
Document

15.10 Vedete în 
recital :
Patricia I 

16,00 Magazin 
cinematog 
* Ecranul 

17,00 Automobi 
rrele l’i 

■->nad< 
î/. ia »iaco-sat< 
18.00 Gong ! 
19,00 Dc dragos 

și dor ... 
19,15 Tcleencicl 

dia 
20,00 Actualităț 
20,35 Film seri:

..Twin Pea 
(SUA). E) 

21,30 Săptămîm 
sportivă 

21,50 Telccabar
„Favorit” 

22,10 Actualităț 
22,55 Film artis

„Patul in 
(SUA. 198 

0,30 Vidco-disr 
intcrnațioi 

1.00 TV DEVA

pentru închirierea următoarelor spații : .
Spațiu comercial, bloc 38, j
mp.) — bdul Dacia, bloc 38.
Spațiu comercial, bloc 38, Micro V (94 mp) 
— bdul Dacia, bloc 38.
Spațiu comercial, „Complex Ceangăi” 
bdul Traian (60 mp).
Chioșc „Ciuperca” — zona agrement 
dure Chizid.
Spațiu comercial — complex „Gambrintts' 
(18 mp) — bdul Corvin.

— III —
în data de 13 iulie 1992, ora 8, se organi- ; 

zează licitație pentru atribuirea in locație de | 
gestiune a următoarelor unități sătești și din 
municipiul Hunedoara, cu profil comercializare 
produse mixte :

— Unit.
— Unit.
— Unit.
— Unit.
— Unit.
— Unit.

- Unit.
— Unit.
— Unit.
— Unit.
— Unit.
— Unit.

- Unit.
Unit

- Unit.
•— Unit.

- Unit.
— Unit.
— Unit.
— Unit.

- Unit.
— Unit.

— Unit. ____ .
Hunedoara. '

Licitațiile vor avea loe la sediul societății 
mia Libertății, nr. 10, Hunedoara.

(726)

j ț un apeipi . |
Micro V (144 I
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I
J --- ------ r-” jiu puiul* ’
j Licitația va avea loc la sediul ocolului silvic,! 
• str. Biscaria, nr. I, Simeria, iu data de 21 iunie! 
I ’!J22»^ra ,0- (4621) |

2.

3.

4.

5.

DUMINIC
21 JUNII

6.30 I ■ DEVA
8.30 Bună dim
9.30 întreabă-ri

10,20 Film seria 
p<U>tru coi 
„FTam”.

10,50 Actualități

11,00 I.umină d 
lumină

12,00 Viața satu

13.30 Pe sub ge 
dorului...

11,00 Actualități

11.10 A 11 a s

11.30 Vi<lco-mat

18,35 Convorbir 
duminică

19.10 Film soria 
..DALLAS 
Ep. 138

20,00 Actualități

20.30 Film artis 
„Nebuniile i

Robin Bo< 
(SUA. 198

SOCIETATEA COMERCIALA 
„LA ALEX" S.R.L. ARAD

cu sediul în Arad, str. Unirii, nr. 5—7 
telefon 966/47437

VINDE:
• Praf înghețată, diferite sortimente, 

pungi dc 2 kg.
Preț 1 725 Ici/punga.
Termen de garanție : 9 luni. 
Adaos comercial practicat : 15 la sută.

(4618)

COOPERATIVA „STREIUL” 
C A L A N 

cu sediul in Călan, str. Piața Libertății, 
bloc 5 A, parter 

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ
• ficrari-hetoniști, în vederea înființării 

unei secții dc confecționat bolțari.
Informații suplimentare la telefon 30031. 

(721)

la

nr. 23, 84, 121 din Ghelari
nr. 119, 26 din Tcliuc
nr. 29 Dâbîca, com. Top)ița
nr. 54, com. Boș
nr. 67, com. Zlaști
nr. 90, Plosca, corn. Tcliuc
nr. 16, Valea Nandrului
nr. 19, Vadul Dobrii, eoni. Bunila 

sat Ferigi, eoni. Ccrbăl 
sat Lunca Cernii dc 
sat Lunca Cernii de 
sat Gura Bordului 
sat Negoiu

nr. 21,
nr. 51,
nr. 52,
nr. 60,
nr. 71,
nr. 72, sat Meria
nr. 99, Pcstișul Marc
nr. 104,
nr. 107
nr. 111,
nr. 112,
nr. 115,
nr. 116,
nr. 92, 1W, din Ifășdat
nr. 9, str. Rotarilor, municipiul

Jos 
Jos

DIRECȚIA DE POȘTA 
HUNEDOARA 

cu sediul in Deva, str. Libertății, nr. 2 
ORGANIZEAZĂ în data do 25 iunie 1992, 
la

scopul
astfel:

11. sediul Direcției, LICITAȚIE 
închirierii unor spații libere in

• str. Mureșului, bloc 10, parter
60 mp

• Gară Orăștic — suprafața 58
Destinația spațiilor stabilită de Primăria Orăștic 

este :

mp.

ora I
PUBLICA, in ’ 
orașul Orăștic, | 

k 
— suprafața |

I* 
j

— servicii sociale ; producție, desfacere mărfuri | 
industriale, pentru spațiul situat in str. Mureșului ; J

— producție, desfacere mărfuri industriale; I
alimentație publică, pentru spațiul situat in Gara ! 
Orăștic. |

Solicitanții vor depune cererile pînă la data dc ' 
21 iunie 1992, însoțite dc copia xeroxată a autoriza- | 
țiilor, la sediul Direcției.

Informații suplimentaro la telefon 956/11227. I 
(712) J

CONSILIUL COMUNAL 
GHELARI

Organizează în ziua dc 10 iulie 1992, ora 9, con
curs pentru ocuparea unui post dc tehnician urba
nism și amenajare a teritoriului. Bibliografia pentru 
studiu so află la sediul Conciliului Comunal Ghelari. 
C ondițij do participare : studii în domeniul construc
țiilor civile și industriale ; vechimo in domeniu mi
nim 2 ani ; vîrsta pînă la 50 ani. Ccrcrilo se vor 
depune la sediul Consiliului Comuna) Ghelari, pînă 
la data dc 8 iulie 1992. (721)

I

Runcu Marc 
Lclcse 
Ccrbăl 

Ccrișor
Poiana Răeliițclei 
Izvoarele

din Ilășdat

I
k
I
i
i 
i 
k 
I

ik
I
k
I
k
Ik
I
k
I
k
I
k
I
k
I
k
I
k
I

OCOLUL SILVIC SIMERIA
iude la licitație masa lemnoasă pe picior, ’

1992, ora 10.

21,05 Campionat 
european d 
fotbal.
Prima sen" 
SUEDIA - 
GERMANI 
Tiaațmisit 
dirccfâ dc 
Stockholm

23,05 Actualități

23,30 Maeștrii.i
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• „Mulți prieteni mi-au devenit duș- ? 
mani, mulți dușmani s-au împrietenit cu mine, ) 
iar ici indiferenți mi-au rămas fideli”. >
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CU STANISLAW JERZY LEC \
scriitor polonez (1909—1966) \

„Personajul pozitiv din iad c diavolul”.
„I urnea este minunată ! Și, vai, cit de tristă”. 
„Viața împreună cu piticii deformează șira spi
nării".
, Xdesăratul dușman niciodată nu te părăsește".

-Și analfabetismul străin îngreuiază scrisul".
..Analfabeții trebuie să dicteze”.
„rugiți din calea justiției! E oarbă”.
„t e e haosul ? Ordinea distrusă la 
mii”.
„Țineți minte, totul gravitează in 
mint !”.
„în rai ar trebui să 
„Pentru a fi fericiți, 
fericirea”.
„Prostia nu cunoaște 
colo e teritoriul ei”. 
„Diavolii se împart in 
avansați".
„El ? Se remarcă printr-o ignoranță enciclope
dică”.
.('ailor și indrăgostiților finul nu le miroase 
fel”.
„Veșnicia ? O unitate de timp”.
„E greu să-ți ascunzi inexistența !“.

Selecție dr 
II.IE LEAIIU

Facerea Lu-

jos, spre pă-

și iadul !*\existe totul :
unora le lipsește tocmai

granițele : unde calcă, a-

îngeri dccăzuți și oameni

la

!

ÎNAINTE DE
A SE NAȘTE

Zilele trecute am cum
părat o punoă cu drafaurl 
bile colorate. Prevenitoare, 
am intrebat vinzătoarea 
dacă sint. proaspete — 
dinții copiilor sint ți ața 
fragili Respectuoasă, mi-a 
răspuns :

— Tocmai ieri le-am 
adus.

Ajungind acasă ți citind 
bilețelul din pungă, mare 
mi-a fost mirarea, terme
nul de garanție era de 
65 de zile, însă data fabri
cației era abia peste două 
zile — deci cumpărasem 
bomboane încă ne fabricate.

Cită siguranță mai pu
tem avea ia produsele pe 
care le cumpărăm dacă 
din fabrică slntem înșelați 
în privința termenului de 
garanție, care este fa mod 
intenționat prelungit ?

INA DEI.EANU

După : um sc știe, păca
tul este o încălcare a unor 
porunci dumnezeiești sau 
abatere de la normele re
ligioase. Mulți dintre noi 
ne reamintim de cele 10 
porunci înminate de Dum
nezeu lui Moise, pe And 
acesta a stat IC de zile 
pe virful muntelui Sinai, 
pentru a aduce rugăciuni 
lui Dumnezeu Tatăl, bi
blia ne .pune că Dumnezeu 
l-a creat pe om după chipul 
și asemănarea Sa, sădin- 
du-i in sufletul nemuritor 
o părticică din Sf. Treime. 
Dumnezeul din noi poate

pista in corpul bolnavului 
unele perturbații energeti
ce. Acești bioenergctii ieni, 
alături de psihoterapeuți și 
de cler, afirmă că toate 
perturbațiile energetice din 
corpul omului bolnav au 
la origine unul sau mai 
multe păcate capitale, da
torită cărora au acumulat 
in corp mari energii nega
tive, dăunătoare. Dacă bio- 
energoterapeutul ți pacien
tul său au încredere unul 
in altul, dacă ambii cer 
ajutorul lui Dumnezeu, ți 
dacă păcatul pacientului nu 
este generat de o crimă

Bolile grele- 
ecoul unor

păcate
capitale ?

totul, îndură, rabdă, iu
bește ; totul depinde numai 
de purtarea noastră față de 
El. încă de demult, biseri
ca a stabilit că fn lume 
există următoarele șapte 
păcate capitale, care sini 
sursa tuturor crimelor șl 
nelegiuirilor: avaritla, des- 
frtui, invidia, lăcomia, le
nea, mînia ți trufia. Eilo- 
zoful francez Jcan Jacguc» 
Rousseau (1712—1778) a- 
firmase 'ă omul c naște 
fără păcate (cu excepția 
păcatului primordial) ți că 
societatea este aceea care 
il corupe, îl face să pă- 
atulas'ă. Aceas'a, deoare- 
■» toți oamenii fiind mu

ritori lat supOți greșelilor 
și fac multe rele, atit cu 
glodul fit și cu fapta, l’e 
Ungă cier există șl un 
-umăr rc'.trîns de oameni 
redln-lo;.!, dotați cu un 

m-irc jio’i -o.ial blO'iilcigetla 
ți cu bioi impuri enrrqcti- 

put rnlfif, tare de-

sau de o nelegiuire gravă, 
incet-încei ți cu răbdare, 
bolnavul simte ajutorul lui 
Dumnezeu șl se vindecă. 
In Sf. Evanghelie se spu
ne : „.Șl totul (n numele 
Iul Dumnezeu"... „Lucrarea 
Lui se face prin oameni 
credincioși"... „Eu sint vi
ta, voi sînteți mlădițele. 
Cine rămine in Mine, și 
în cine rămîn Eu, aduce 
multă roadă; căci, despăr- 
țițl de Mine, nu puteți 
face nimic"... ,Jn Mine șl 
Uri .tos circulă acea sevă. 
Și tot ce facem aici stă 
sub egida lui Dumnezeu”. 
Din cele spuse rezultă că 
vindecătorul tratează boa
la. Dumnezeu o vindecă. 
Pslhoterapeutul francez E- 
mlle Coui (1857—1926) a 
Joloslt, fn spital, o metodă 
de vindecare a bolnavilor 
prin autosugestie, care în 
majoritatea cazurilor a dat 
rezultate bune. La cel cc 
iu credeau în Dumnezeu și

la cei cc aveau păcate gre
le, metoda lui Coue nu 
a dat rezultate bune, A- 
ceasta metodă consta in 
a-l pune pe bolnav ca 
dimineața și se.ara (înain
te de culcare) să repete de 
trei ori, cu glas tare și la 
o oră fi.ră, următoarea fra
ză : „In fiecare zi mă simt 
mai bine, tot mai bine”. 
Astăzi .pentru ca bolnavul 
să poala fi influențat și 
mai bine psihic, considerăm 
că ar fi bine ca acesta să 
pronunțe următoarea fra
ză : „Doamne Dumnezeul 
meu, numai cu ajutorul 
Tău mă simt din ce in ce 
.mai bine, din toate puncte
le de vedere". Noaptea, 
cind totul doarme în noi, 
numai subconștientul stă 
de veghe. Acesta, ajutat 
de credința celui ce doar
me și de Dumnezeu, va 
începe, încet-încet, să-și 
facă lucrarea și să anuleze 
focarul bolii. Astfel se 
(traduce autovindecarea. 
i'n vechi proverb redă o 
realitate tristă sub urmă
toarea formă plastică: ,,Au 
mîneat părinții (sau bu
ni' i) aguridă ți s-au stre
pezit dinții copilului (sau 
nepofului)". Acest proverb 
ne spune, pe ocolite, că pe 
parcursul anilor nici o 
fapta ra nu rămine ne- 
pedepsită de Dumnezeu, 
Păcatele unor părinți, bu
nici, străbunici ți ceilalți 
pînă la al 7-lea grad de 
rudenie vor fi ispășite de 
către copil, nepoți stră
nepoți etc., care vor primi 
o boală grea. Desigur, co
pilul, nepotul etc. este dus 
la spital pcnlru a fi tratat. 
Dar aceasta nu este sufi
cient. Părinții Iul trebuie 
să ceară și ajutorul lui 
Dumnezeu. Pentru aceasta, 
el trebuie să meargă la 
biserică, eventual la vreo 
mănăstire. Da. ă boala co
pilului sau a nepotului 
este acnerată de o crimă, 
de o faptă care a generat 
mal tirzlu crime, etc., să- 
virșite da părinți, bunici 
etc., șansele vindecării sint 
minime. Un lucru este 
clar: a-L exclude, pe Dum
nezeu din viața noastră 
întorctndu-I spatele este 
ca ți rînd l-am sluji dla- 
iodului.

NELU MANOIU

Săptămina la televiziune
LUNI. 22 IUNIE 1992 

PROGRAMUL I
• 11.00 /Actualități • 11,10 Calendarul 

zilei • 11,20 Worldnet Usia • 1-1,50 Avan
premiera săptăminii a 15,05 Cheia succe
sului • 15,35 Copiii noștri — viitori mu
zicieni a 15,55 Confluențe • lfi,30 Actua
lități • 16,35 Emisiunea in limba maghia
ră • 18.05 Pro Patria • 19,00 Desene ani
mate. Cosa zburătoare • 19,30 Tezaur • 
20,00 Actualități • 20,35 Studioul econo
mic • 21.05 CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE FOTBAL : cea de-a doua semifinală a 
competiției. Transmisiune directă de la 
Goteborg • 23,05 în fața națiunii. Parti
dele politice și electoralul • 23,35 ♦ Cro
nica Parlamentului * Actualități • 0,05 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II
• 16.00 Actualități • 16.10 Recoman

dări din program • 16,15 Alice in țara 
minunilor • 16,10 Tradiții • 17.10 Film 
artistic: „Codificat ostil" (Anglia, 1989) •
18.35 Repriza a treia a 19,15 Magazin au- 
to-moto • 20,15 Studioul muzicii contem
porane • 20,15 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
T\ E Internacional • 22,00 TV5 Europe •
22.35 BBC World Service • 23,05 închi
derea programului.

MARȚI. 23 IUNIE 1992 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități * Meteo • 10,20 Calendarul zilei
• 10.30 Ecran de vacanță. Blackstar • 
12.10 Ora de muzică • 13,00 Interferențe
• 13.30 Muzica pentru părinți • 14,00 Ac
tualități • Meteo • 1-1,20 Tradiții • 14.50 
.Avanpremiera TV ■ 11,55 Preunivcrsita- 
ria • 15,30 Teleșcoală • 16,00 Muzica pen
tru toți • 16.30 Conviețuiri • 17,00 Actua
lități • 17,05 Repere transilvane. Emisiu
ne realizată de Studioul de Radiotelevi- 
ziune Cluj • 17,35 Sinziene. Sărbătoare 
folclorică cu formațiile artistice din: Ma- 
ieru, Feldru, Monor, Zagra, Sieu-Odorhei 
și ansamblul folcloric „Păunița" din Sin- 
georz-Băi • 18,00 Salut, prieteni ! • 19.00 
Cultura în lume a 19.30 Desene animate. 
Casa zburătoare • 20,00 Actualități •
20.35 Sport • 20,45 Epilog la „Navetiștii 
huilei" • 21.20 Tclecinematcca: „Piesă ne
terminată pentru pianină mecanică'1 (Mos- 
film, 1976) • 23.05 Afacerea deșeurilor
• 23,35 în fața națiunii. Partidele politice 
și electoratul • 21.00 • Cronica Parlamen
tului * Actualități • 0.30 Jazz-fan • 1,00 
închiderea programului.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.10 Ecran de 

vacanță. Alice în țara minunilor • 16,35 
Studioul de literatură • 17,35 Film serial: 
Mark și Sophie. Episodul 20 a 18,35 De-a- 
le pieței în economia Capitalei • 18,55 
l.umea ideilor • 19.25 Tribuna non-con- 
formiștilor • 19,15 Expo '92 — Sevilla • 
20,15 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova a 21,30 TVE Interna
cional • 22.00 TV5 Europe a 22,35 BBC 
World Service • 23,05 TV DEVA.

MIEIH URI. 21 IUNIE 1992 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 /Ac
tualități • Meteo • 10.20 Calendarul zilei
• 10,30 Film serial: Veterinarul. Episodul 4
• 12,10 Ora de muzică • 13,00 Cernavodă 
— salvare energetică sau... • 13,30 Audio
vizual studio • 11,00 Actualități • Meteo
• 11,20 S.O.S. Natura! ■ 11.50 Avanpre
miera • 11.55 Prcunivcrsitaria • 15,30 Te_ 
leșcoală • 16,00 Ncdcia Vulcăncană la 
a XX-a ediție — mai 1992*16,20 Arte 
vizuale • 17,00 Actualități a 17,05 15. 16. 
17, 18 • 17,35 Agenda Concursului și Fes
tivalului Internațional „Cerbul de Aur*
• 17,50 Finala Cupei României la fotbal: 
Steaua — Politehnica Timișoara • 20,00 
Actualități a 20,35 Spoit a 20,45 Deschi
derea Concursului și Festivalului Interna
țional ...Cerbul de Aur" — Brașov — Ro
mânia. 1992 * 23,00 ♦ Cronica Parlamen
tului * /Actualități • 23,30 Concursul și 
Festivalul Internațional „Cerbul dc Aur*
• 0,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Ecran dc

vacanță. Alice in țara minunilor • 16,10 
Emisiunea in limba maghiară * 18.10
Teatru TV : Joc dublu «Ic Robert Thomas
• 20.15 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldoia • 21.30 TVE In- 
icrnacional a 22,00 TV5 Europe * 22,35 
BBC World Service a 23,05 închiderea 
programului,

JOI, 25 IUNIE 1992 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități * Meteo • 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 Ecran dc vacanță: Blackstar • 
12,00 Ora de muzică • 12,50 Oameni de 
lingă noi • 13,20 Ja/z-inagazin a 13,50 
Actualități • 11,10 Conviețuiri a 15,20 Te
leșcoală • 15,50 lorum • 16,20 Repere 
moldave. Emisiune realizată de Studioul 
de Radiotclcviziune Iași a 16,50 Actuali, 
lăți • 16,55 in obiectiv a 17.30 Agenda 
Concursului și I estivalului Interna ionul 
„Cerbul de Aur" a 17,15 Simpozion •

18,30 Studioul economic • 19,00 Desene 
animate: Casa zburătoare • 19,30 Film 
serial: Dallas. Episodul 139 • 20,20 Actua» 
lități • 20,50 Concursul și Festivalul In
ternațional „Cerbul de /Aur” — Brașov^ 
România, 1992 * 23,00 • Cronica Parla
mentului * Actualități • 23,30 Concursul 
și Festivalul Internațional „Cerbul de 
Aur". Transmisiune directă • 0,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL TI
• 16,00 Actualități • 16,10 Ecran dc 

vacanță. Alice in țara minunilor • 16,37 
Motor! • 17,05 Emisiunea în limba ger
mană • 18,05 Armonii corale • 18,30 O 
viață pentru o idee • 19.00 Concert sim
fonic • 20,15 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova • 21,37 
TVE Internacional * 22,00 TA’5 Europe • 
22,35 BBC World Service • 23,05 închi
derea programului.

A INERI, 26 IUNIE 1992 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • Meteo • 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 Film artistic: „îți aparțin pentru 
totdeauna !“ (S.U.A., 1939) • 12.00 Super 
Channel • 12,50 Descoperirea Planetei •
13.10 Ora dc muzică • 11.00 Actualități
• 11,20 Mondo-Muz.ica • 14,10 Medicina 
pentru toți • 15.25 Prcunivcrsitaria • 16,0* 
Agenda Concursului și Festivalului Inter-- 
național „Cerbul de Aur" • 16,15 Limba 
noastră • 16,55 Actualități • 17,00 Emi
siunea in limba germană • 18.00 Conctnv 
sul și Festivalul Internațional „Cerbul de 
Aur” • 18,10 Viața parlamentară • 19,07 
Film serial : Destinul familiei Howard • 
20,00 Actualități • 20,30 Desene animatei 
Casa zburătoare * 20,55 FINALA CAM 
PIONATULl I EUROPEAN DF. FOTBAIi 
Transmisiune directă de la Goteborg ♦
23.10 Actualități • 23,20 O seară la Po
iana Brașov • 0,10 întilnirca de la miezul 
nopții * 1.10 închiderea programului.

PROGRAMUL II
• 16.00 Actualități • 16,15 Ecran dc 

vacanță: Alice in țara minunilor • 16,47 
Tradiții. Nunta la aromâni • 17,10 Fe- 
tivalul „Timișoara muzicală" — 1992 e£
19.15 Sport • 19.50 1789... și NOI * 20.43T 
Programul Televiziunii Naționale din 
publica Moldova • 21.30 TVE Internacio» 
nai • 22.00 TV5 Europe • 22.35 BB(F 
World Service • 23.05 Tenis — WimblcdoW 
’92 : rezumatul zilei.

SÎMBATA, 27 IUNIE 1992 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! • 9,50 Șahul de 
la A la Z • 10.00 Actualități • 10.10 Uni- 
versal-șofron • 11,10 Alfa și Omega • 
12,00 Itinerarii spirituale • 12,30 Ora d<3 
muzică • 13,30 7X7 • 11.00 Actualități
• 14,10 Reflecții rutiere a 11.20 Ecran de 
vacanță. Desene animate a 11.15 Magazi® 
cinematografic a 15,45 Campionatele in
ternaționale de atletism ale României •
16.15 Al doilea război mondial a 16,45 A- 
genda Concursului și Festivalului Inter
național „Cerbul de Aur" a 17.00 Gong J 
a 17.30 Mapamond a 18,00 Concursul și 
Festivalul Internațional „Cerbul de Aur"
• 18,45 Teleenciclopedia a 19.30 Film se
rial: „Twin Peaks* (S.U.A.). Episodul 6
• 20,20 Actualități a 20,50 Concursul și 
Festivalul Internațional „( erbul de Aur*
• 23,00 Actualități * 23.10 Săptămina spor
tivă • 23,30 Concursul și Festivalul In
ternațional „Cerbul de Aur". Recitaluri 
Transmisiune directă a 1.00 TV DEVA.

PROGRAMUL II
• 9,00 TV DEVA • 16.00 Actualități

• 16,15 Ecran de vacanță. Alice în țara 
minunilor • 16,40 Divertisment interna* 
țional • 17,00 Conviețuiri a 17,30 Calei
doscop muzical-coregrafic • 18,00 Film 
artistic : „Dragă Ilachi" (Japonia) * 19.6Q 
Country music show a 20.45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mot> 
dova • 21,30 TVE Internacional * 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC \Vorld Service 
a 23.05 Tenis — Wimbledon '92 : rezuma
tul zilei

DUMINICA. 28 IUNIE 1992 
PROGRAMUL I

a 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună diminea
ța ! > 9,30 Ecran de vacanță. Clovnissim*
• 10,50 Actualități • 11,00 Lumină ditf 
lumină a 12,00 Viața satului a 13,30 Iz
voare fermecate * 14,00 Actualități a 14,10 
Atlas a 11,30 Video-magazin • 18.15 Con
cursul și Festivalul Internațional „Cerbul 
de Aur" — Brașov, România, 1992 a 19,00 
Convorbiri dc duminică. Thomas Klcinin. 
ger a 19,30 Film serial: Dallas. Episodul 
110 a 20,20 Actualități a 20.50 Gala lau- 
reaților Concursului și Festivalului Inter
național „Cerbul de Aur* — Brașov, Ro
mânia, 1992. Transmisiune directă a 22,30 
Actualități a 22,40 Duminica sportivă « 
23,00 Concursul și Festivalul Internațional 
„Cerbul de Aur" a 0,30 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II
a 16.00 Actualități a 16.15 Ecran de 

vacanță a 16,10 Conviețuiri... muzicale •
17.10 Pop-club a 17.30 Orașe și civilizații
a 18,01) Varietăți inlcrnaționali a 18.30 
Serată muzicală TV a 20.15 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova a 21.30 TVE Inlcrnacionaf a 22,0(1 
TV5 Europe a 22.ifi BBC World Service 
a 23 o” Tenis — Wimbledon ’92: rezumtte 
tul zilei. (
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EURO '92 ofensiva scandinavă continuă!
GRUPA 1 Scoția — C.S.I. 3—0 |

Suedia — Anglia 2—1 w
Franța — Danemarca 1—2 GLASAMENT 1

1. Olanda 3 2 10 4—1 5 1*
C /. A SA M FA'T 2. Germania 3 111 4—1 3 11. Suedia 3 2 10 4—2 5 3. Scoția 3 10 2 3—3 2

2. Danemarca 3 111 2—2 3 i. C.S.I. 3 0 2 1 1—4 2 1X Franța 3 0 2 1 2—3 2 1
1. Anglia 3 0 2 1 1—2 o PROGRAMUL SEMIFINALELOR

Duminică (ora 21,15)i SUEDIA — GERMANIA 1
GRUPA A II-A Luni (ora 21,15): OLANDA — DANEMARCA w

Olanda — Germania 3-1 • Finala se va disputa vineri, 2G iunie a.c.. ora 21,15. 1
— • «MV 9 9^^ 9 9 f MW f MMW f r MV < MM r MM 4 MM 9 — « MM / MV V —«-a» » 9 ^*9 9 9 —
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PUBLICITATE

ANIVERSARI
• ,L,A mulți ani“, tiragu 

Mojica-Isabeki Jalia, din 
partea tatălui ți a fra
telui Costeluș. (4533)

• SOȚIA Elisavetn, fii
cele Mariana, I.enuța, Da
niela, ginerele Glieza, îm
preună cu nepoții Bogdan. 
Cristina și Bănuț urează 
dragului lor soț, tată, so
cru șl bunic Trif loan din 
Simeria, cu ocazia împli
nirii frumoasei virste de 
60 ani, multă sănătate, fe
ricire, împreună cu un căl
duros „La mulți ani !*’.

(4463)
• „LA mulți ani" și 

multă fericire, cu ocazia 
majoratutui, pentru Anu- 
cuța Cristina din Dobra, 
din partea lui I’ctrică, Mar
gareta șl losif. (4659)

• TOATE florile din lu
me pentru tine, draga noas- 
itră Adi, la împlinirea 
vlrstei de 8 ani, din par
tea mamei Silvica, tata 
tfeluțu, bunica Florica, a- 
lături fiind dc sufletul tău 
Mihaela, Icn și Ionuț Flo- 
rca. (4710)

• PENTRU cea mai 
fceumpă fetiță. Dominique 
Mihaela Klein, la împli- 
ntrea vîrstci de un an 
.La mulți ani !“. Meli, A- 
lina și Marian.

(4718)

ViNZARI—
CUMPĂRĂRI

• VÎND microbuz Volk
swagen Diesel. Deva, te
lefon 27479, orele 20—22.

(45G1)
• V1ND apartament două 

camere. Deva, Emlnescu, 
bl. 51 A, ap. 14, se. A.

(4583)
• VINI» apartament 4 

oamere. două băl, bucătă- 
«to «wre, parchetat, lingă

Deva, bdiil Decebal, 
bL 8, se. A, ap. 23.

(4342)
• V1ND camioneta V'olL-

twagen, fabricație 1978, 
capacitate 1 toni, benzină. 
Hunedoara, telefon 12767, 
■rcic 14—20. (4288)
• VÎND frigider „Fram 

10“, Deva, telefon 23159.
(4673)

• VIND malaxor și ma
cină tocat electrică. Hune 
doara, str. Clitzid, nr. 33.

(4300)
• V1ND boxe voci PEA-

VEV 100 W. Deva, telefon 
«4003 (4691)

• ViND aparat sucuri. 
Deva, telefon 14837.

(4688)
• VfND dormitor vechi

(dulapuri, 
re). iHjfet 
01303

• VÎND

patuai, roptie- 
Deva, telefon 

(4683) 
cherestea din

«anii demontat (5/4) De.
va, Ic’efon 11257.

(4703)
• \ iND ..Hoinar'\ ■"Uni

păr mașină de cusut. D< -
va, telefon ''i?G'

(4701)
• VÎND casă cu anexe.

localitatea ( iopcin, ocu- 
pabilă imediat. Telefon 
963/40725 (1704)

• VÎND Volkswagen .!<
ta. iJcva, telefon 18679 
dppâ orele 16. (4707)
• VÎND garsonieră. Dr

va, AI. Plopilor, bl. G 1. 
ap 57. (1708)

• VIND casă, mobilă.
Deva, sir. Călugăreai, 34 A, 
telefon 13132. (4711)

• ViND apartament trei
camere sau schimb cu a- 
partament două camere, 
proprietate, vind mobilă 
bucătărie, nouă. Deva, Mi
nerului, bl. 21, sc. C, ap. 
62. (4715)

• \ ÎX’D televizor „Si
rius". Deva, telefon 22611.

(4713)
• VÎND Dacia 1 300. 

Deva. Oituz, Al. Florilor, 
bl. 1, ap. 5. telefon 15193

(4716)
• CUMPĂR decodor 

pentru Film Net. Deva, 
telefon 24492.

(1717)
• VtND apartament

ultracentral. Deva, 3 ca
mere, etaj 2, spre belul 1 
Decembrie, cu eliberare 
imediată după vinzare. Te
lefon 13248. (4720)

• VÎND dulap frigorific 
capacitate 2000 1, stare 
perfectă, cherestea paltin 
ușă din fier, prețuri a- 
vantajoase. Chăștie. tel. 
42631. (4722)

• VÎND camionetă 
Volkswagen, fabricație 
1978, capacitate 1 tonă, 
benzină. Hunedoara, tel. 
12767. orele 1G—20. (4288)

• VIND cauciucuri cu 
janta 155/15. Hunedoara, 
tel. 15583. (1289)

• \ ÎND Dacia 1300, fa
bricație 1980, stare bună. 
Hunedoara, tel. 16183.

(4293)
• VÎND casă, două ni

vele. neierminată. cu gaz. 
Hunedoara, str. Funicula- 
î-ului nr. 3. (4294)

• VIND apartament 3 
camere, lingă cantinn-res- 
taurant. Hunedoara. tel. 
29474. (4302)

• VÎND televizor color 
Philips, diagonala 67 cm, 
tcleromandă. Hunedoara, 
str. A.’Maieu, nr. 53.

(4304)
• CUMPĂR casă 2—G 

camere, garaj, gaz. Hune
doara. tel. 13447. (4285)

• UNI) apartament 2
camere, ultracentral. Deva, 
Libertății, bloc J (de la 
Jiu), an. 59, informații 
95G/G0913. (4721)

• VÎND Datsun Nissan 
— 1981, stare foarte bună 
Informații Sanatoriul Ge ori
gin. M.itccscu Mar?il.

(4007)
PIERDERI

• PIERDUT, in Brăniș- 
ca, cal sur. Recompensă. 
Informații Deva, tel. 28360, 
251)0. (1712)

• PIERDUT legitimație 
nr. 11013, pentru handi
capați, pe numele Amn- 
rlci loan. Se declară nulă.

OFERTE 
DE SERVICII

• ÎNGRIJESC copil la 
<lomi< iliul meu. Deva tel. 
'’2726. (151/7)

• ÎNREGISTRĂRI vi
deo de calitate pentru di
ferite ocazii. Informații 
Deva. tel. 16115 (1572)

• ECO TOURS DEVA 
organizează excursie in 
Polonia. în 28 Iunie 1992 
și transportă săptămînal 
persoane în Germania. 
Te! 15790.

SCHIMBURI 
DE LOCU'NTE

• S(. HI MB apartament 
doua t rimeze Hunedoara.

cu similar sau garsonieră 
Sibiu. Tel. 92/111221.

(46G4)
• SCHIMB (vînd) casă, 

dependințe, grădină mare, 
Săulești, cu apartament 
Deva. tel. 20774. (4714)

• SCHIMB apartament 
3 camere, confort I Hune
doara, cu similar Oradea, 
(2—3 camere). Hunedoara, 
tel. 21617, după ora 16.

(4297)

ÎNCHIRIERI

• CAUT spațiu comer
cial și apartament pentru 
închiriat, zonă centra’â. 
Deva, tel. 22107. (4700)

COMEMORĂRI

• SE împlinesc șase 
luni de la dispariția ful
gerătoare din viață a ce
lei care a fost o bună so
ție șî mamă

VICTORIA OPREAN 
din Tirnăvița. Parastasul 
de pomenire va avea loc 
duminică, 21 Iunie, la Bi
serica Ortodoxă din satul 
Tirnăvița. (4682)

• SE împlinesc șase 
săptămîni de la moar
tea fulgerătoare a ce
lui care a fost

AUREL RADAU.
Comemorarea du

minică, 21 iunie, la 
Cimitirul din Bcriu. 
Lacrimile noastre șl 
florile eternității R 
vor străjui mormîntul. 
Familia. (4600)

• SE împlinește un an 
de lacrimi și durere de la 
despărțirea de dragul nos
tru soț, tată și bunic

l’ETRU I1AI.ȘA.

Comemorarea va avea 
loc duminică, 21 iunie 1992, 
ora 11, la Biserica Orto
doxă din Mesteacăn. în 
veci nemîngîiata soție Sa
bina, cu familia. Dumne
zeu să-1 odihnească în pa
ce sufletul lui drag șl bun. 

(4504)

• UN an de cînd, 
cu lacrimi șl flori 
este acoperit mor- 
mîntul celui care a 
fost ing.

FLOREA 
GHE. VASILE 
zis „împăratul*

Vă mulțumim celor 
care cu o flpare, o 
luminare,- o lacrimă, 
v-ați gîndit la fel. So
ția Camelia, fiul C’- 
prlan. (4G75)

• CU tristețe, so
ția Nastasla șl copiii 
Carmen și Ciprian a- 
duc ultimul omagiu, 
la împlinirea a șase 
săptămîni, de la tre
cerea in neființă a lui

GIIEORGIIE RE-SIG \
Comemorarea va a- 

vea Ioc duminică, 21 
Iunie, la Catedrala 
Ortodoxă Deva. Adu
cem mulțumiri rude
lor, prietenilor și ve
cinilor din bloc șl 
pentru ajutorul dat. 
Dumnezeu să-l odih
nească I (1699)

• CU nemărginită 
durere șl tristețe în 
suflet, fiul Gigi, nora 
Nuți și nepoții Lo- 
redana și Adrian a- 
nunță comemorarea a 
șase săptămîni, de 
cînd moartea nemi
loasă l-a luat dintre 
noi și ne-a despărțit 
pentru totdeauna, de 
dragul nostru tată, 
socru șl bunic
GIIEORGIIE RESIGA.

Vel rămîne veșnic 
în amintirea noastră. 
„Cînd avea de-a mai 
trăi/ Moartea inlma-i 
opri/ Șl de topi il des
părți/ Toate cite le-ai 
avut/ ' Le-al lăsat in
tr-un minut". Dumne
zeu să-l odihnească I 
Fl-ei țărlna ușoară! 
Mulțumim pe aceas
tă cale rudelor, fini
lor, prietenilor, veci
nilor care au fost a- 
lături de noi. (4705)

• AU trecut opt ani 
de cînd scumpa noas
tră

LENUȚA VASIU 
(n, FLOREA) 

ne-a părăsit pentru 
totdeauna, la frageda 
vîrstă de 29 ani. O- 
chii ei frumoși s-au 
închis pe veci și nu 
vor putea să o vadă 
niciodată pe scumpa 
ci fiică Adina, pe ca
re șl-a dorit-o. Ai lă
sat în urma ta lacrimi 
și suferință. To vor 
plinge tot restul vieții 
fiica Adina, mama, 
frații, cumnații și ne
poata Mihaela. (4710)

• CU adlncă dure
re în sufletele noastre, 
anunțăm că azi so 
împlinește un an de 
cînd a plecat dintre 
noi pentru totdeauna 
scumpa noastră soție 
șl mamă

AGAFIA RUSU.
Tc vom păstra în 

inimile noastre, suflet 
nobil I Fie-țl țărlna u- 
șoară I Soțul Mihal, 
copiii Sorin, N-iți șl 
Valentin. (4303)

DECESE

• EMIL, Leonard, 
Ramona și Luiza ne 
despărțim pentru tot
deauna de ultimul 
sprijin în viață. Iu
bitul nostru tatu 

REMUS IVAN.
înhumarea astăzi, 

20 iunie, ora 11, la 
Cimitirul din str. Eml
nescu, Deva. Lacri
mile noastre amaro 
vor uda mereu mor
mîntul părinților noș
tri 1 (4724)

I

LICEUL TEORETIC „TRAIAN" DEVA

ANUNȚA 
I

PLANUL DE ȘCOLARIZARE 
PENTRU 1992—1993 

LICEU TEORETIC 
Clasa a IX-a 

Curs de zi:
• MATEMATICA-FIZICA (clasă bilingvă

FRANCEZ A-ENGLEZA sau INFORMATICA).
— 60 locuri

• CHIMIE-BIOLOGIE — 30 locuri
• LIMBI STRĂINE s FRANCEZA-ENGLEZA

(opțional STENODACTILOG \FIE sau lim
ba GERMANA — 30 locuri

• MATEMATICA-FIZICA (predare în limba 
maghiară)
Curs seral

• FILOLOGIE — 30 locuri

GRUPI L ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII- 
MONTAJ DEVA

Școală profesională
• CONSTRUCTORI STRUCTURI (băieți, con- j

tract de școlarizare cu ENERGOCONSTRUC- 
ȚIA MINTIA) — — 30 locuri /

• CONSTRUCTORI FINISORI — 30 locuri ’
• INST \LATORI ÎN CONSTRUCȚII

— 30 locuri 
Școală postliccală (serală)

• TEHNICIAN NORMARE ȘI SALARIZARE
ÎN CONSTRUCȚII — 30 locuri
Informații suplimentare la secretariat, tele

fon 20975. ’ (730)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MACON” S. A. DEVA

Anunță reintrarea în funcțiune a fabricii 
de B.C.A., după reparațiile efectuate.

Cei care doresc să cumpere B.C.A. se pot 
prezența cu mijloace de transport la sediul fir
mei, strada Sîntuhalm, nr. 1, Deva, județul 
nunedoara.

Prețul actual este de 5 500 lei/mc.
(728)

SPITALUL JUDEȚEAN DEVA

Organizează in data de 13 iulie 1992, ora 
10, concurs în condițiile prevăzute de lege, 
pentru ocuparea unui post de fizician la Labo
ratorul de medicină nucleară.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefon 13120, interior 133. (718)

MICRO MEGA COMPUTERS SRL
cu sediul în Hunedoara, Piața Libertății, nr. 8 

(centrul vechi —• ARDEALUL)

ORGANIZEAZĂ
începind cu data de 6 iulie 1992

• Curs de formare analiști-programatori a-
sistenți, cu durata de 10 săptămîni (5 zilc/săp- 
tămînă), adresat absolvenților de liceu cu diplo
ma dc bacalaureat și elevilor din ultima clasă 
de liceu. Diploma obținută în urma examenu
lui de absolvire este avizată dc Ministerul In-, 
vățămintului și Științei și Centrul de Pregă- j 
fire în Informatică S.A. București. Numărul de I 
locuri este limitat. \

• Curs de inițiere în utilizarea calculate»- 
rclor compatibile IBM-I’C sau SPECTRUM 
(IIC, CIP), adresat inclusiv deșilor claselor 
I—XII, Cu durata de 1 săptămîni (de trei orR 
săptăniînă, cile 2 orc).

• Curs intensiv dc LIMBA GERMANA cu 
durata de șase luni, o ședință de 2 orcAsăptămî. 
nă. Cursul este asistat de calculator.

• în perspectivă- se arc în vedere organiza 
rea unui curs de formare analiști-programatori, 
pentru absolvenți dc învățămint superior. Data 
probabilă de începere a cursului: 15 septembrie 
1992. Numărul de locuii fiind limitat, se pot 
face rezervări de locuri.

Informații și înscrieri la sediul firmei sau 
la telefon 13525. (735)


