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Călătorii sînt cei în măsura 
să ne judece"

Este un adevăr: în ul
tima vrem» s-au rărit s c r i 
sorile, sesizările, telefoane
le  primite la redacţia noas
tră în legătură cu rreregu-. 
Iile din transportul în co-

anume stabilite,, autobuze
le în convenţie. iau- şi- duc: 
navetişti la Termocentrala 
Mintia, la punctele de lu
cru din zonă, la E.M. Ve- 
ţel şi Aviepla, Ia Abatorul

mun. Era ’Şf vreme cînd 
nu ie  mai puteam ' da ' de 
capăt. Că lucrurile s-au 
schimbat- In b in e  vă sdli- 
eităm şă o afirmaţi dum- 
ireavoastră, stimaţi citi tori - 
călători l  Noi vom conspm- 
na in »ls«ft(»tte derfaţă ce- 
le văzutAŞi constatata in 
cîteva puncte fierbinţi ale 
transportului în comun din 
Deva, puncte în care ne-am 
aflat pe'; fx*5hij de „dispe
cer" anonim. Pină la un 
loc...

Desigwv cel mai fierbin
te i , tjt este _*! din gară 
• s u r  dacă din oiţe locuri

Bălafa" etc., dispeceratul 
din 'gară este cel mai so-
UeitŞţ:

'— De aici- coordonăm 
toate cursele pe trasee — 
ne spunea doamna Tereza 
Abătuse, dispeper de u i -  
vicht Re lingă autobuzele 
în' convenţie .pentru mun
citori. avem mare grijă să 
transportăm oamenii _ pe 
platforma .industrială a 
municipiului, elevii.™
] —‘ Reuşiţi ? Astăzi, de 

pildă... ’
Cu 30. de autobuze, 

pUis unul jde i> l  n i ,  ac< - 
, perim bine-, zic eu, -..toate.

traseele. Nu am avut. în- 
tîrzieri. Totul s -a . desfăşu- 
af bin conform turnusu 

lui stabilit dinainte.
Asta a fost dimineaţa. 

Să vedem cum merg tre
burile şi mai spre seară,' 
la alte ore «te vîrf. r

•— Toate cursele le-am 
făcut * conform graficului 
— n* spunea domnul '-un 
Birăban, şofer pe autobii- 
rsfi de pe cel mai greu şi 
aglomerat traseu : rir. 6. 
Mâşina este bihe: pusă la 
punct, curăţă, după cum 
bfnfc se poate vedea. We- 
eazuri c «cazi tioU •Alb- 
tori care htt iau bilete, rup 
4  strică mte<*Vroit maşinii
Mu îi putem *H> ?* W- 
toţi. A" r  bine ca nes, toţi, 
călători cinstiţi, 
atitudine faţă de: ei... -De 
ce să-i lăsăm să distrugă 
b mtrile noastre ?

©H. i. N*G*EA
. ..1.1.̂  II -IIII» I ». II -■II.*- — :
(Continuare în pag. a 2-a)

Statornicia locurilor natale
Intr-o scrisoare ce poartă mai multe 

semnături, slut otfordate o serie da pro
bleme ce-î frărnintă pu unii locuitori ai 
satelor comunei Bulzeşti. Intre altele, 
se arătă că una dintre cauzele depopu- 
lării satelor de munte o constituie şi 
fap tu l că s-a neglijat ne justificat, asigtţ- 
rurea unor drurniCrt corespunzătoare spre 
satele Grohot, Străuţi, Tomnatec, Tixxra 
ş.ă., la care se adaugă condiţiile grele 
de viaţă ale ţăranilor care nu se ale
geau eu mai nimic din munca lor, in- 
deletnicirlle de bază constituindu-le 
creşterea animalelor şi pomicultura O- 
bligt pUe contract m c impuse forţat şi 
preţurile derizorii oferite in trecut pen
tru produsele vtndute statului'au deter
minat c satelor,

In continuare, autorii scrisorii arată 
că erau plini de speranţă in îndrepta
rea lucrurile după erczmentele din de
cembrie 1969, că danteşti care au avut 
otfta răbdare îşi. vor dovedi statornicia 
faţă Aş locurile natale, In calea 4"*in- 
ţei lor de Stai bine să interpun insă şi 
a ti,*-, 4 *i păcate-, o ş'i.rv' u* oltsi icoîe. 
„Odată m '.'tecii urc.î  legii funciare şi 
âpKeşrm  A, măilţi &*«■?>» toi cei ple
caţi — se spune In scrisoare — am cre- 
n». ,.-î pute h «£ profităm ie  aceasta io- 
tin d  să jrttrăm tnfpoşeşiă terenurilor oa
re ne-a» aparţinut nduă sau părinţilor

noştri. Ne-am izbit însă de o atitudine 
negativă din partea comisiei care s-a 
ocupat cu rezolvarea cererilor la primă
ria din Bulzeşti, unora atribuindu-li-se 
puţin teren, iar altora deloc, mottvîn- 
du-se că pămîntul a fost comasat in 
baza unor legi care nu ştim ce valabi
litate măi au. Precizăm că dorim mult 
să avem acest teren care ne-a aparţinut 
cîndva, pentru că şomajul bintuie ţara 
şi vom rămlne fără locuri de muncă şi 
pănuntul este singura sursă din care ar» 
putea rostui ceva. Nu ştim in ce măsu
ră vom putea asigura copiilor o minimă 
situaţie de existenţă dacă nici aceste 
terenuri nu ni se redau".

îs fa <, uri* referiri la faţ j." cS j **■ 
măria, ■**> acceptul domnului Tălmeebt, 
a inch ir^ t păfunee unoţ ciobani din al
te  laomcsfl» în loc ca aceasta să fie o 
ferită tn  fălosul crescătorilor ac * (te 
ioyA f cb Tătedată sa arata re dat ’ -ar 
fi  m a n i f e s t m u l t ă  înţelegere din ' 
partea primăriei, cererile adresate-puteam 
fi  rezolvate faQ0#nbtt t*^tofalitata+ pe&* 
tru că teren ex< ’S 4>i t l  rf cei ir. drept 
ar f i  fost cu toţii inulţumiţi.

Considerind că problemele ridicate 
sîn t reale, sperăm că cei in drept vor 
găsi H modalităţile corespunzătoare pen- 
tnt soluţionarea lor în folosul .oameni- *' 
lor, al '■ prosperităţii comunei. '

» PSses.
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In' perioada 6—11 iulie, 
se desfăşoară înscrierea 
pentru. ejmmeStiăde - ăd 
tero la Universitatea rfia 
Sibiu, pentru urmatoareie 
facultăţi fi specializări; 
i^umltăuea f-jj**,#»#., i-- 

. î-i**5p ,>i dmiâ  (cu speeia- 
■ ăr ie tu pba ş y't-i a- 

tură germană — Lţmba şi 
i 5 nu, romi 3 sau o 
limbă şl literatură s răină
— engleză ; I.imba s? I.* U - 
ratura engleză — Limba şl 
literatura română, sau o 
limba şi literatură străină
— germană ; Istorie, an
tropologie şi drept); Fa
cultatea de ştiinţe (cu ape-* 
cializările ; Matematică — 
inforj&ată '• • ihooed igo- 
gie — cibernetică ; Ecolo
gie ; Organizarea şi condu-

. cerea, activităţilor în -tu-.
, Facultatea mc 

dlcInS (medicină genera
lă) ; Facultatea de ingine
rie (cu specializările: Teh
nologia* construcţiilor de 
m aşini; Maşini-unelte ; U- 
• to. tehne logic textil ;i dc 
pielărie; Tehnologii şi c- 
chipaţttente noconvenţiona- 
le ; Calculatoare ; Electro- 
m • a Fa cultati a 2*
tehnologia textilelor şi 
prdă * alimentare (eu 
spe !a izărilc Fijati: s — 
ţesfitorie; Tricotaje — con” 
fecţU — textile; Tehnolo
gia produselor alimentare); 
Facultatea de teologie 
(cu specializările: Teolo
gic ortodoxă ; Teologie or
todoxă — litere ; Teologie 
ortodoxă asistenţă socială); 
Colegiul tehnic şi de in
formare (cu specializările : 
Tehnologia prelucrării me
talelor ; Electronică ; Teh
nologia silicaţilor şi pre
lucrării sticlei ; ; Tehhologii 
alimentare; Bibliotecono
mie — arhivistică).

Amănunte despre exame
nul' de admitere puteţi gă
si în ziarul „Universitatea 
din Sibiu — admitere, iu
lie 1991" care se găseşte 
la chioşcul ziarului „Cu
vin tul liber" din centrul 
municipiului D eva.__ ..,r.

PE TEME -DE COMUT

t t - ! -  -  ________»  J .  * »  *  ' ■mm-ţsm n  i
crmleraa vhniBiv

Se observă, !n ultima 
perioadă, o îmbunătăţine 
a aprovizionării popufâţieî 
u' or işui ” t%f rf
dacă preţurile 
• tf p ' bu ito’«k  "'«jftbrs. 
In galantarele şi rafturile 
magazin* or produsele y  
dustiiale şi alimentata 
s-au îndesit, sorti 
s-au «oi tRwşr^ficat, ■

calitate, .lucrurile stau ca 
înainte saii chiar, la imele 
produse i ai rău 

Un rol important în a- 
provizionarea pc^utaţiei a- 
cestui oraş revine Socie- 
tăţii Comerciale „ŢUra 'fia-'"' 
ţegului" S.A. Ne-am adre
sat, aşadar, domnului eco
nomist Pantelimon Gurică, 
directorul societăţii, cu ru
gămintea -de â ne da cîte
va detalii în problemă. \  

— Cum contribuie socie
tatea dumneavoastră, d-la 
ăirecţor, la to«î buna a- 
provizionare o populaţiei 
oraşului '! . . '.

—- Societatea „Ţara -Ha-'

... ,r «llmentâţte. pu- 
'W&u- s-ar spune, 

toate prittcipa- 
de comerţ, fm- 
 ̂ aprovizionării 

9 ip«stre •
- loădă) se 

Io Ue ’i 'o tm -. 
«ŞrMiiuIui . de ad- 

societăţii, 
cSUdudeefi <iapdratrve, dar 
şi sprijinului pe care îl 
primim, atit din pârlea au
torităţilor locale, cît şi din 
partea întreprinderilor cu 
ri ( -a (i > ia nivelul , * 
deţului, respectiv I.C.R.T.I., 
I.C.R.M., I.C.R.A. Aceste 
întreprinderi deţin ponde
rea în aprovizionarea uni
tăţii noastre, ele fiind ti
tulare de contract cu uni
tăţile producătoare de măr
furi. în completare, facem;

GHEORGHE PA VEI 

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe drumuri de munte...
Polo PA VEL LAZA
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CAISIOOSCOP
DUMINICAL

•  Clepsidra o  Sufe

rinţa închipuită »  U- 

mor •  Reinventăm in

venţiile anticilor (II)

•  Rebus •  Mat în 2 

mutări. ■,

•  învăţătorul: Spune’ 
numele unuia dintre 
mai dc seamă oameni i

; w a l : 
tră.

Dumneavoas-

Invăţăto'rul: 
prezent, ci din

Nu din 
trecut.

•  1 y  GRUP HZ «•îs’A A -  
V îR I A tm m C A m  m p r e -  
zentat în C iţugrc-- «a ş w -  
le#t revâîwhi-: -

‘ la
iw M d m w itw t %/, t

- t f S to r 'i^ a r f ta r e  •
eUmoHIbb dlii 4nbtarăhia ^şt - 
Bucovina.

STRUCTURA CBEBI- 
A ^ R -  
o 'RM B

cu m o g d m a  mue i u ip teu  - 
oobtaeul : oGWKdtic —  - SM- 
—Wioane  ctatairi' (echipa- 

’A  ‘«ara
te**

pJ»Te p a h a  w a ta c tite  d e  
ga*r- exploatări lignit)! 
(teatru trauaport -^ ăS mi- 
UMM dolari de
camioane -şi autobuze, mo
dernizări ta metrou- con- 
teincrizare portuară); pen
tru telecomunicaţii — 6,8 
milioane dolari .'(linii -de 
fibre optice, echlpmnente 
digitale) ; pentru -■ agricul
tură — 22,9 milioane: do
lari (sisteme de irigaţii, 
mecanizare); pentru âsis* 
tenţa t e h n i c ă 21,6- mi- 
tioane dolari. Din totalul 
dc 180 milioane dolari 9,3 
milioane eonstfiWe iiitsSe 
o* alocate.

«dbOOOOOOOOOUOOOO®^^ W W W IA W W W W W

FLASH!
. O  REVIZII ŞI r REPARAŢII, 
tnccpind d e  la Uzina Electrică 
Paroşeni şi pînă la cel mai în
depărtat punct termic, a început 
revizuirea,3'reparaţia şi spălarea 
conductelor, ■ verificarea funcţio
nalităţii-.punctelor termice. Ter
menul încheierii acestor lucrări 
este 1 septembrie a.c. De cali
tatea lor depinde, căldura- la 
iarnă în apartamentele din ora
şele Văii Jiului. .

O
veste

„LA NEA 
bună dăm

MIRCEA". O 
gospodinelor :

nu mai staţi la cozi, la unităţile 
de desfacere a cărnii. La noua 
unitate „La, Nea Mircea", des
chisă.de curîrtd în: cartierul Viile 
Noi din Deva, găsiţi tot ce a- 
veţi nevoie, ■ Fără coadă, fără 
nervi...

O  AŞTEPTĂM TONUL. Mai 
mulţi ahfmaţi şi cititori ai zia
rului nostru, posesori-de posturi 
telefonice, din cartierul „Aurel 
Vlaicu“ — Haţeg, ne semnalea
ză cu de peste o lună de zile 
telefoanele dumnealor-tiu. mai au 
tori. -Âu sesizat-în dreapta- şi-n 
stingă, dar nimic. La:apelurile. 

..dumnealor nu., răspunde nimeni. 
Şe aşteaptă tonul... • - J

Q  ESTETICA DRUMURILOR. 
Trecînd peste starea necorespun

zătoare a unor drumuri naţio
nale şi judeţene, cauzată de si
tuaţia precară a îmbrdcăminţii 
asfaltice, este de semnalat fap
tul că estetica acestora ridică, 
în numeroase localităţi ale .ju
deţului, multe semne de între
bare, Ne referim la necesitatea 
ca primăriile să acorde toată a- 
tenţia recoltării . şi strîngerli 
grabnice a finului de pe margi
nea şanţurilor, precum şi curăţi
rii acestora. De asemenea, este 
de amintit că au fost câni uitate 
şi preocupările pentru Ca şi es
tetică gardurilor precum şi a u- 
nor construcţii să f i e  în ton cu 
imperativele unei ' arhitecturi, 
moderne. ■ ■ •

©  FURT. In 
spre 4 iulie 1991

noaptea' de 3 
după o prea

labilă recunoaştere a zonei pe 
timpul zilei, numiţii loan Miheţ 
şi Nicolae Becşe, din Crişcior, 
strada Valea Morii, s-au gîndit 
că este bine să fa c i  o vizită Ţi
nui consătean din satul Zdrapţi, 
uşurîndu-l prin sustragerea gar- 
dului din plasă de sirmă, lăsat 
pe stîlpi, care înconjoară curtea, 
Sesizată de urgenţă, poliţia a 
descoperii infractorii cu prada la 
domiciliu, întocmindu-lî-se dosar 
penat pentru furt calificat.

REPORTER
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DIN NOU IN ACTUALITATE

Construirea de garaje la oraşe
Construirea de garaje 

constituie o problemă la 
ordinea zilei. Imediat du
lia Revoluţie s-a manifes
ta t cu furie o campanie de 
construire oricum şi ori
unde a garajelor, care ris
că să scape de sub cori
feul, motiv pentru care 
prefectura a comandat la 
In titutg.1 b d ţ< in <ic Pi ■> 
iectare un studiu care să 
evidenţieze posibilităţile de 
Realizare a garajelor colec
tive de tip Ciclop şi indi
vidual, înşiruite, îrs tecnii- 
făţOe urbane ale judeţului.
• Prin proiect sînt eviden

ţiate la nivelul întregului 
judeţ amplasamente posi- . 
ti!-., din punct de vedere 
ţebnic ■ şi urbanistic, pen
tru  un număr de 19 gara
je colective tip Ciclop, în- 
iumîrid 3605 locuia. De a- 
Semenea, s-au identificat 
un ftumăr de 252 amplasa
re  > x pe trr ga a e 
ţiduale. Acestea ari' fost 
avizate de primării şi Pre
fectură. ......

Prin avizul tehnic al 
Prefecturii, s -au . impus o 
surie de condiţii cu carac
te r  general, intre care 
«pe bute sg fie cunoscute 
următoarele î

— Autorizaţiile pentru 
ejtecutarea de lucrări se 
vor emite după legiferarea 
condiţiilor de %»s are &

terenurilor şi achitarea ta
xelor de concesionare a a- 
cestora.

-— Autorizarea şi execu
ţia trebuie să aibă la ba
ză proiecte şi detalii de 
execuţie pentru fiecare, 
grup de garaje, care tre
buie realizate în mod uni
tar de acelaşi construcî')?.

Este posibilă realizarea 
de garaje şi pe alte am 
plasamente necuprinse in 
s udiul menţionai mai s is, 
pe ba a unor studi V am
plasament ir iţi de cei 
interesaţi, rvizate d? pri
mării şi C. dar
nu pe te enuri ocupate de 
parcuri zone ve: şi plan
tată ' sau destinate acestui 
scop din ' documentaţiile 
de urbanism.

ţ i toate că nit există 
■ cadru legal pentru conce

sionarea terenului* sînt nu
meroase caZuri - tfe care ce
tăţenii au începui construi- 
nea de garaje fără autori
zaţie, pe terenuri care nu 

, te aparţin. în  căzui cetă
ţenilor din Jdocurile 7, 8, 
9 din municipiul Deva, 
străzile M. VitMZlă f i  I A  
Caragţate. construirea, fl, 

:: necesitat sacrificarea Ş p p r 
tei şi . n f  oi ifehftentaţi 
plantaţi cu cea. 12 
ur ’ \  fcjoţfisi t e  ac 

:: timp poslbilifatea de ari- 
ces a copiilor la  zona ver- 

i de cît fe m&i rămas. ,

Poziţia Prefecturii şi . -a 
primăriilor a -  fost' în mod 
constant de a nu se impli
ca în stabilirea persoane
lor cărora să le fie atribui
te garajele, cît şi a opor
tunităţii realizării de ga
raje într-un anumit am
plasament şi de a lăsa a- 
ceastă problemă la  apre
cierea asociaţiilor de loca
tari care cunosc cel mai 
bine situaţia şi se pot pro
nunţa in mod democratic 
Aceasta cel puţin pînă la 
crearea cadridui legal pen- 
tru  coneeslorkarca ferenu- 
rilor, cînd va acţiona le- 
gea ceref i şi t ofertei pe 
bază sin S'ciia'-je publică.

si  umărul de garaje afla
te în execuţie pe teren 
proprietate de stat este 
mai mare în municipiile 
Deva şi Petroşani ş i 1 în o- 
rfepî® îcitjl'te  . şi Orăştie. 
O notă bună pentru Pri
măria M wtidpiutai II swe 
doara care a reuşit să: 
stepate feritei fenomen şl 
care are preocupări pen
tru  realizarea unor garaje 
(^ective dş tip Cichţ), ca- 
'r* constituie s< ţia cea 
♦ i i  tţîpea®  ţş n tru  rezol
varea i r  Eternei.

U nica şa n să  d e  a fiin ţa  
c r e ş te r e a  v in zărilor

(Urmare din pag. 11

■MM!®***. .. ipraor jmiv|  buii ■ - 
le (Htectie tehnică 

m .M w litrii ■

Primim (le 
Asociaţiilor de

Comisia reprezentacţitor 
l o c a t a r i  d i a  m n n i c i p i a l

Comisia care reprezintă 
asociaţiile d e fo ca ta ri ”® n . 
municipiul Deva a primit 
mandat a» la acestea s# 
P i c t e z -  '«i Regla; Aut©* 

de Gospodărie Co
munală şi l  ©eativă clau
zele contractului psaîru  
prestările ikş servicii''către 
populare. Intre clafetede 
rămase în  divergenţă. este 
şi pretenţia RAGCL ca a- 
sociaţiiie de locatari să a- 
«Jiite; anticipat .&•sumă e* 
gală cu valoarea medie a 
serviciilor prestate pe timp 
de 45 de zile.

Divergenţa vine de la 
faptul că, deşi In legea  
4/1981 (încă în  vigoare) se 
stipulează că această plată 
anticipată nu poate depăşi 
Valoarea consumului me
diu sau a serviciului pe 
timp de 45 de zile, RAGCL 
pretinde în realitate o sri-

^-care

mă egală cu- o  dată şi ju -  
năiate m  -.-«nea 

fată rifek-1 lat 
a * iţ benei 

|s
este O" 1 - - de v£

Sumei» r*»6 ective apar- 
ţin, potrivit legii, benefi
ciarului şi sîtit păstrâte la 
bancă In  contul fum&oru- 
lui. Pe âceste sume, bancă 
acordă < pe care
titula u l cy<nbilui şi-o to* 
suşeşte pe m drept» î s  lin  
gă pretenţia -a meastâ 
taxă de anticipaţie, loca
tarii mai trebuie să achi
te şi servicii facturate fic
tiv, fără a fl recepţionate 
şi acceptate de beneficiar, 
precum şi majorările de 
tarife nenegoeiate cu aces
ta.

Bazîndu-se pe cele de 
mai m% asociaţiile i e  lo 
catari solicită Prefecturii

toate

Itefeţulul Hm 
«ţ prin
"  ociajjtate,

tWMersril este «em n^ de 
A W L  K? * h t ,  - 
te  ş l S. htarfem.': «ţawfari 
ai respectivei comisii!

©  ’ r
la  c«ra ee ne pşdveşte 

ne abţinem de 1*  t^m en- 
tarii pe tema J^ţcraşării*' 
x ixfîc 'Jle  a tarifelor pt r- 
cepute populaţiei de
RAC ( C Deva, ru fe d * '-
du-ne dreptul de a rea
liza ne această temă p an
cheta ma! amplă, în cola
borare cu Direcţia Finan- 
ţelor Publice,. -Garda Fi
nanciară şi, dacă va fi ne
cesar, şi cu alte organe cu 
drept 'd e  control, dezvălu- 
indu-i astfel cititorului şi 
„mecanism J" prin 

,îngraşă*.
care

se

şi o  aprovizionare directă 
cu anumite produse care 
nu se găsesc în depozitele 
întreprinderilor cu ridica
ta.

Cum arătam, considerăm 
că în  momentul de faţă; 
aprovizionarea populaţiei 
prin magazinele şi localu
rile noastre s-a îmbunătă
ţit. Cu toate acestea noi 
nu sînterrş mulţumiţi exis 
tind încă posibilităţi de 
contracte «. livrare şi «tn- 
.?> - * , ■„* « . *. ţi t
mari de mărfuri, în sorti
mente >--««» să atragă um- 
părătorii şi, desigur, r*t 
zbatem a  ttărfurfle e« îv 

: aducem să fie de catitato.
— Cum apreciaţi urmă* 

rUe HherăUzăftt preţurilor 
pentru societatea cotrtewio- 
lă „Ţara Haţegului" 7

— Liberalizarea preţuri- 
îui este o eta -i neţsâară 
te trecerea 1» ecMeitiW i#» 
piaţă. T^uşij uprie.şpreî 
ţuri, la unele produse, au

iuat-o cu mult înaintea, 
veniturilor populaţiei. A- 
eest fapt ne creează şi 
nouă destule necazuri. Ne 
determină să fim precauţi 
cu aducerea unor mărfuri 
cu preţuri mari, să ne a- 
provizionăm eu cantităţi 
moderate la aceste sorti
mente, pentru a nu crea 
stocuri de mărfuri şi imo
bilizări de fonduri, care 
ar putea bloca activitatea 
financiară. Avem mare 
grijă să nu ajungem în a- 
ceastă situaţie,

— în  legătură cu per- 
$o *<■ i’l societăţii, cu nti - 
<•«? s i  r d < allfkan  rî so
licitudine, ce ne puteţi 
spune 7

-  Personalul sori© ăţii 
noastre I  a re  o calificare 
medie, exîstînd desigur şl 
vîrfuri, dar avind şi oa
meni cu mai puţină eXpe- 
i ienţă. Ne străduim să a- 
sifiirăm ^re-«tera âîn  br* 
mâ rin ftlwS do cnKÎ-^t-t 
cît mai ridicat, integrîn 
du-1 în activitate acold

unde există personal, cu 
experienţă îndelungată, 
pentru a deprinde meseria 
de comerciant şi a învăţa 
modul de comportare faţă 
de cumpărători sau consu
matori. In legătură cu 
personalul, aş mai subli
nia faptul că sooioiukn 
noastră se străduieşte să 
nu disponibilizeze pe ni
meni d in tre lucrătorii e- 
xistenţi. Dimpotrivă, do
rim I** facem p« toi *,i 
înţeleagă că unica » ă 
di* >i fiinţa ca -s1?-»” at 
societăţi creţ; ,
vinzărilor şi -sri acţten 
in  rfopt',1 obţiaăril de \ e- 
nituri *« *  s i  te asig 
salariile n gociate, pre :r 
şl un minimum d® ten . 
bilftate. Numai aşa pe om 
aspira la o situaţie m.ri 
burtă, la un start ere ii bl i 
in feconoritlft' de pleye 
•peri5»* ,5  toţi salar! ţii 
noştri vw  fteoM
deziderat al perioadei pe 
care o traversării. ‘

„Călătorii siot oci io măsură să m jofeceu

(Urmare g is - pag. |)

— De la ora 6 la 24. a- 
sigurăm ' trans^Ş^p- ri-H |  
comun cu autobuzele  -pe 
toate arterele municipiului 
— arăta doşomiţs Mariana , 
Ferar, & }^,& ^ ăt •i.-.rvl» 
ciu in rMdaSHl II, Toft 
şoferii sînt la datorie. O 
atenţie d •; eb iil ,a dării

traseelor 5 şi 6, cari» sfiit 
rete inei soi tettate. D ar as
tăzi nu am avut proble- 

noştri din 
zona respectivă le cerem 
să ne sesizeze cind au ne
cazuri.

I. -> Dâe$ asigurăm zfinle 
pe trasee 80—34 de aut!- 
buze. putem acoperi în 
“SMitllI vferiŞâlîto- toate ce-

...Un Ikarus nou la dispoziţia dumneavoastră.
- ■ Foto PAVEL LAZA

Tinţeîe sute inia domnul
■ subinginer . P av ri Gros, ş ţf  

de coloană. Greutăţi mai 
avem cu anv« - te şi a- 
cumulatorii. Dar- ne zba
tem să asigurăm un trans
port cît mai civilizat în 
municipiul apstru.

— Călătorii sînt cei în 
măsu 4 '••i ; ■■ ‘n&A;* k i 
ne străduim să le asigu
răm  condiţii bune de 
transport — eonchizionă 
domnul inginer loai Ro- 
man, direetorul Regiei Au- 
tonome Tran&port Persoa
ne  Deva. De la o firmă 
fh't Germania vom aduce 
în curînd citeva autobuze 
ăi «a-e 1 spac tate I ~ 
vom purte ia  dispoziţia că
lătorilor ‘ a le adn s I  • 
prin intermediul ziarului 
„Cuv! tui liber" . >:'.«'<> 
tea de  a ne sesiza atunci 
• t '  j ' r - ,.5*>cr d * ,î 
de a avea g riji • şl- a- păstra 
aceste bunuri care sî:it 
>' jîoaceî< de transport t 
comun, puse zi de zl în 
folosinţa dumnealor

/? 5 w îjG lav fi^w lai
'  r iM l  MHJOflHt DE MARTORI

64 ‘ iŞI CUNOAŞTE FIECARE LOCUL î

— Toată n-am s-o văd. niciodată, zîmbl el cu 
amărăciune, acum aş da să circule printre cunoscuţi 
acele treizeci şl cinci de exemplare şapirografiate, 
Ca cel puţin să citească ceea ce nu vor vedea nici
odată...

— Spuneaţi că n-aveţi multe... cunoştinţe, re
marcă Frantisek şi fu el însuşi surprins sa se audă 
vorbindu-i' ca unui bolnav, fără severitatea şi arii- 
mozitatea dinainte. Dacă ar fi fost sincer, a r fi 
trebuit să recunoască faptul că-i era puţintel milă 
de Tarantik.

Suda înţelegea simţămintele lui Frantisek. Le 
avusese şi el la vremea lui, la începutul carierei, 
cînd se aflase pentru prima dată faţă In faţă cu 
asasinul, deasupra căruia plutea mina destinului şi 
care, de aceea, nu mai era periculos. îri asemenea 
clipe,, mila lua focul urii Justificate. Suda ştia asta 
Şi, pentru a-I ajuta pe Frantisek să-şi depăşească 
această stare de spirit neplăcută, i se adresă lui 
Tarantik cu voce aspră şi ironică :

— Să fiu în locul dumitale, n-aş mai pleca la 
Viena. Oricum, la cererea noastră, te-ar trimite 
ramburs.

— N-am vrut să mă opresc la Vigna, doar în  
tranzit, mi-am plătit drumul, pînă în Bulgaria'; răs

punse Tarantik doar ca să zică ceva. Plecarea de 
luni într-o săptămînă...

., Poţi să inapoiezi biletul să nu se piardă de
geaba.

In Tarartlik crescu simţămîntul propriei sale 
inutilităţi: resemnarea jucătorului care a pierdut 
totul şi nu mai are nici o piesă de 20 bani ca să 
continue jocul. Lucrurile fee desfăşurau fără inter
venţia lui, apropiindu-se de sfîrş it: sfîrşitul său.

Suda se adresă celorlalţi, dîndu-îe, explicaţii. 
Voia să reconstituie scena hotăritoare din emisiunea 
de ieri, începind de la pauză pînă în momentul cri
mei. Pe platou trebuiau să rămînă doar ce! care 
fuseseră şi ieri, dar nu numai atît, trebuiau ca toţi 
să-şi amintească exact locul unde stătuseră.

Arhitectul Kalccky se simţea stăpin pe situaţie 
şi nU-şi reţinu o remarcă iron ică:

— Ne jucăm 'de-a copiii, nu?... Ora nouă a ve
nit, omul negru...

Suda nu polemiză cu el. înţelegea cît de mare 
trebuie să fie tensiunea nervoasă a ţuturor celor 
care aşteptau pe platou dezlegarea finală a acestui 
caz. Trecuseră doar douăzeci şi patru de ore de 
cînd Suda le spusese de la obraz că unul din ei 
este asasinul. Acum sosise momentul cînd avea s8 
fie rostită în public şi cea de-a doua parte a frazei, 
cea concretă, care va cuprinde şi numele asasinului,

— Am nevoie de un voluntar, ceru Suda, de 
cineva care să ia locul lui Faltys în fotoliu...

Se oferi Tarantik, deşi trebuia să ştie că oferta 
lui va fi refuzată, Frantisek ftu-1 înţelegea. De ce 
n a  făcuse mărturisiri complete încă m a| tle mult, 
de ce fel prelungea agonia, doar toţaj avea alura

jocului de-a pisica cu şoarecele. Sau mai speră 
poate ?

Tarantik ştia că nu mai poate spera, că totul 
e hotfirît definitiv, şi totuşi, intr-Un colţişor a i su
fletului, spera ctl laşitate bă poate se înşală, că nu 
se va întîmpla lucru de cate se teme atît* că degetul 
denunţător va arăta pe altcineva, pe oricare altul., 
îl era perfect indiferent.

Suda respinse,, bineînţeles, oferta lui Tarantik. 
Nu, domnule Tarantik, m  această reprezentaţie am 
nevoie de dumneata ca de Tarantik... încearcă să 
f « pentru j moment d imneata >u» -î|! oscă reuşeşt

Pentru  rolul lui Jan  Faltys, fu  ales pînă la 
: - v i  bărbosul (fnfEcet Adamec se făcu sg >» leagă 
de fotoliu, pentru * da cit mai %-vs,, iluzia repre 
zenta iei ii»* siua precedat tă. -

— D a r f ă r ă  fire, vâ rog, le atrase atenţia in 
glumă, dar speriat totuşi, Vorlicek. Gîndiţi-vă, oa
meni buni, că sărbătoresc ari aniversarea unei zile 
de la  naşterea fiului meri. aşa că fie-v& milă de 
m ine!

In rest erau toţi, chiar şi palidul Vilem. Ajm. 
Se ţinea 'deoparte şi se gîndea că toată comedia 
asta cu «.o»»*,: ulrea este îns enatâ dver ţ i
şi i se părea crud din partea lor. L-au considerat 
de la bun început asasinul şi acum sînt convinşi 
probabil de asta. îl aşezaseră pe locul său, care se 
afla în colţul covorului roşu, între fotoliu şi poliţa 
cu cactuşi. Ceilalţi îşi ocupară şl ei focurile pe care 
stătuseră atunci, şl Suda dădu semnalul de începere.

(Va armai

aomau ţu M k M  ia M itura  JB niven"  — î i l t
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REFLECŢIA ZILEI
■  „Om mare este acela care, în mijlo

cul mulţimii, păstrează cu blîndeţe desâ* 
vlrşitâ seninătatea singurătăţii".

E m erson

PÎNĂ UNDE?

DESPRE SINGURĂTATE
•  „Pacea adevărată şi adîncă a inimii şi liniş

tea sufletească desftvîfşită, acest bun pămînţese 
suprem, după sănătate, se pot găsi numai in sin
gurătate şi ca dispoziţie durabilă numai în Izolarea 
cea mai adîncă".

Schopelthauer
•  „Solitar, 'la solidai >-u întreaga umanitate 

Iată ce mi-ar fi plăcut să fie legea întregii mfcle 
vieţi".

A. Baranga
•  „Omul are groază de singurătate. Şi din tre 

toate singurătăţile, si îgur -  i. , nea Uă < iceea ea 
re-1 înspăimîntă mai mult".

Bal zac
•  „Cu cit te Închizi mai mult în tine, cu ătît 

lumea ţi se Snftţişează deformată de felul tău de 
a vedea. Ceea ce înseamnă că, în cele din Urmă, 
îe?#- tgi i emea . x! • nu i u  poţi s . vezi aşa 
curn este „ > t- rso! ta e“.

, Henry de Mantheriant ■

Selecţie de M ie  LEAHU

Zilele trecute am cum
părat două cărţi m ult aş
teptate, două „Jurnale" Ion 
D. Sîrbu şi N. Steinhardt. 
Nu aş amintit preţurile des
tul de mari a le cărţilor 
dacă materialul din care 
au fost făcute ar f i  pe m ă
sura preţului. Coperta era 
din carton subţire de cea

■ SUFERINŢA 

TM€MW!itTĂv

' Frica imaginară poate fi 
fatală pentru .«n. ' Mulţi 
tirani şi dictatori cuaoş- 
teau acest lucru şi au fo
losit In mod frecvent me
toda înfficoţpă -i „t.ot ca
re se manifestau într-un 
fel ostil ideilor şi ordine
le ioi Una difttre oeie 
xtta , *: :h» ane dote pe - 
. astă *■ <-■„» le »,! ! r 
pre «el m a i' rapid alergă- , 
tor din Roma antică, pe 
care-1 chema Papiriu» 
Cursoru şi care avea şi o 
însemnată putere în s ta t 
Cînd a fost acuzat preto
rul Prenestiu drept duşman 
al Romei şi adus în faţa 
lui Papîrrus, acesta a ori 
donat lictorului s ă u : „as
cultă lictore, taie şi dis
truge această vină (cor- 
baci din vină de bOU)“, La 
o oră după ce s-a petre
cut scena respectivă, lic- 
torul l-a întrebat pe stâ- 
pîiiul său de ce nu i-a or
donat sâ-1 biciuiaSCă pe 
pretor, Iar Papirlus i-a 
răspuns: „Şi atîta i-a fost 
de-ajuns". A avut drepta
te, deoarece după numai 
zece zile, pretorul, de fri
ca celor ce 1 s-ar fi putut 
întîmpla, şi-a pierdut min
ţile şi apoi -a murit, deşi 
nici nu a fost atins cu 
vina.

PETRE STOIANOV

£  - Vorbeşti erios. r» 
recto ul s-a căsătorit cu 
dactilografa 

- D a !
— Şi cum se împacă ?
— La fel ea:.- înainte, cu 

o mică deosebire, fnainh 
dicta el, acum dictează ea !

6  — Soţul meu, deşi a- 
re 75 de ani, nu se poale 
abţine să nu urmărească 
pe stradă tinere frumoase. 
Ce să fac ? -
* — Nimic ! Nu este grav.

mai proastă calitate, ca să 
nu mai vorbesc de hîriia 
I o.vită a e ă osecea 
d hirtia tgu nîcă doar prin, 
faptul c i  nu era crepotyx- 
iă, culoarea el fiind m ult 
mai închisă, incit cu greu 
se  pţf&eau citit literele' ti- 
,\it ic , negre. Cartea era 
e tît de „bine" legată, in
ert după O sutnttră răsfoi- 
re s-a despicat. Cred că 
nu sînt singura care. după 
Revoluţie » spe »• că m  
avea loc o renaştere a cuU

Eu am un cîine .bătrîn, ca
re  continuă să alerge după 
maşini. Pîhă In prezent, 
n-a prins nici u n a !

0  Un negifstor cu „fir
mă" se duce la primărie,

1 rte atirtdn i3 leah e 
naşterea băiatului său.

-  Sînteţi' tal 4  ,* tre -
bă fum ţicnarui.

— Exact | •
Sînteţi gaţf să sem

naţi scoastă declaraţie f  '
Negustorul ia stiloul şl, 

îneîntat, ca nimeni altui 
semnează : „Vasilescu s et 
Co" !

Culese şi D: 
fME

elucrato de 
tlÂtHL <7

tuMtm tw... f

Desen de CONSTANTIN GAVRU.A

turii, că, odată scăpaţi de 
„Cintarea României" şi de 
cărţile de „omagiu", piaţa 
va cunoaşte o explozie■ de 
carte de  cea mal bună va
loare şi calitate». Din pă
cate nu a fost aşa, s-au 
născuţ atitea edituri d te  
clu erai . j Too e, care 
tipăresc pe hîrtte din ce 
în ce mai proastă titluri 
de duzină în traduceri 
proaste, cărţi de atientură 
ce au îneîntat tinereţea 
părinţilor mei toate aces- 
tea la pre uri exorbitante i 
Dacă 11 „epoca <le j-u ’ nu 
r . +**păra cărţi de
valoipre — fie pentru, că 
m  m  tipăreau se epui
zau tnarite de o  .ajunge 
în vingare — ea* »  nu 
mai putem  cumpăra din  
cauza precarilor şi, i e  ce 
nu?, a calităţii

* tim p if Ş roiţi %mi im  
părţeam banii de buzunar 
între a cărţi
discuri şi bineînţeles dul- 
ciuri Fiind prea tinără, îi 
Işv iiltop .' j>e maturii '. ce 
puteau să cumpere o car
te bună şi fără a f i  „la 
pachet". Mă întreb ' acum  
cîţi bani de buzunar tre- 
mate să h  i e s  părinţii <*o 
ţillo r \ e %trs  > \4 cumpă- 

măcar cărţile dorite?! 
M i întreb pută un Ie vor 
urca preţurile şi pînă un
de va coborî calitatea 
cărţii ? !

(NA DELEANU

■ClHP VOR VINI Şl SUEDEZII Vtt<DÂ LA NOL W j 

RiATĂ , PUTEM SPUNE CÂ AM INTRAT W EUROPAr,.

•AM fACUT

Desene de ALEXANDRU RUGESCU , |
W A M W W W W V W W M W W W W i W f t W ^ M I

RElM¥«fl INVENJIILf ANTICILOR ? p j
Fizicianul rus Petrov slnd temperaturi foarte

ridicate şi reducerea ter
mică^ precum Şi procesele ’ 
electro-chimice necesare 
fabricării aluminiului. A- 
lufniniul a fost obţinut 
(pe cale chimică) de că
tre Oersted în 1825 iar
procedeul industrial (e- 
lectraiiza) a fost perfec
tat doar în secolul X X . 
După cite ştim, platina 
nu poate fi  topită şi pre
lucrată decît la tempera
turi foarte maţi, fuziunea 
sa producîndu-'se la peste 
1800' °C. La Muzeul Na
ţional din Bagdad (Irak), 
sînt expuse elemente e- 
leetrice avînd electrozi 
din cupru şi un electro- 
Ut neiâenţificdt pină în 
prezent, precum şi cîteva 
baterii electrice cu pile 
uscate, identice cu bate
riile galvanice, toate a- 
cestea datînd din anii 
2800—2700 î.e.n. Italianul 
Galvani Luigi (1737—1798) 
a descoperit primele fe-

F.V , (1761—1834) a in
ventat procedeul de su
dare a metalelor cu yâlH- 
torul arcului electrtc. în
că d in  anul 1500 î.e.n. ja
ponezii ' fabricau săbii 
dintr-un oţel înalt aliat 
cu wolfram şi crom, oţel 
superior celui fabricat 

■ astăzi în Suedia. In mor
mintele faraonilor Chcops 
(2575—2465 î.e.n.), Sargon 
I-ul (2334—2279 î.e.n) ş a. 
s-au găsit amulete din 
fier, aur, argint, cupru, 
diamante şlefuite şi mon
tură de platină prelucra
tă, catarame de centuri 
din aliaj de aluminiu (85 
la sută), cupru (10 la su
tă) ş i mangan (5 la sută), 
sticluţe albe, transparen
te şi divers colorate, um
plute cu uleiuri de par
fum  etc. Cataramele gă
site dovedesc că metalur- 
giştii din antichitate cu
noşteau obţinerea alumi
niului din bauxită, folo-

nomene legate de curen- 
ţul electric continuu, fer 
italianul '■ A lexan
dro lt~ O
prim ul ' element . galmnio  
din lume şi prima bate
rie de elemente galvani
ce. In 1859, ■ f  rancezul 
Plante Gaston 11834— 
1889) a construit primul 
acumulator electric din 
lume, ca sursă mobilă de 
energie electrică, iar Edi- 

Tiu >ir ‘ Alva US4? — 
1931) a inventat prtmul 
acumulator cu fier-niahel. 
Încă încânte de anul 1500 
Le.n. chinezii cumoştătu 
războiul manual ’ de. ţesut 
j{ obţineau stofe fexpnse 
la Muzeul din Beijhtgh 0 
căror ţesătură era Otit 
de fină, incit ceva simiiar 
t < putut ah »,■*! 
d • e fi izul Eămi n-t C IK- 
wrifht (1743—1823), im  
i Ui* - ui războiului 
canic de ţesut.

(Va urma)

I. MANOiU
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ORIZONTAL! 1) Interpret de ope
ră ; 2) Ţinută la Slujbă — Ajutoare de 
bucătar ; 3) A efectua o degajare —- E- 
voluează la înă lţim e: 4) Cu destinaţie 
precisă — Prinşi în cu rse ; 5) Oferă flori 
azurii (pi.) — Simbol urcat pe podium ; 
6) înscrise în ţerc 1 — A ajunge în si
tuaţia de scăpătat ; 7) Aproape anonim
— Om care place : 8) Moştenire cu bu
cluc — Dată de necaz : 9) Vorbe de dor
— Tip de viaţă : 10) întăritoare de tra 
tat.

VERTICAL : 1) Participant la o ma
nifestare trepidantă ; 2) Formulare pe n
tru cadre —* A ieşi din circulaţie ; 3) 
Poartă la înălţime (pi.) •- Făcui să se
mene ; 4) Regulă înscrisă intrată în o- 
bişnuinţă — Figuri imimv,- la sol : 5) 
Parte implicată intr-un.-errs-es- — Zeci
male la tarîî 1 ; 6> Aripioare de c rab i
— Veche mcsH;>eră g bunului g u s t; 7)
Culoare de- trc e iv  -  \flat in spatele 
frontului '. H> v-n ■* bir» cu

cărţile p e . faţă ; 9) Timpul probabil — 
Ordine de predare ; 10) Revenire de
formă.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„CANCANURI" APÂRUT ÎN ZIARUL 

NR. 398
1) STRÂMATURA ; 2) TRIL — PI

RAT ; 3) RASOL — NICI ; 4) EST — 
AMEŢIT ; 5) CA — ACARI — A ; 6) 
U — ARACI — MT ; 7) RÂPITA — ZOO; 
8)' ARAP — REALA; 9) ŢĂRAN — 
CLAR ; 10) ARĂTĂTOARE.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:
A lb: Rg2, Dd2. Ng6, Cf4, p :h4 ,
Negru : Re5, p : e7.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SlMBATA TRECUTA:
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SAPTAMINA LA TELEVIZIUNE 

(Program ele I şi H)
LUNI. 8 IULIE 1991

PROGRAMUL, I

•  14,00 Actualităţi •  14,20 lVorldnet 
Usia •  18.20 Civilizaţia montană •  15,50 
Copiii noştri — viitori muzicieni •  16,15 
riaţă fi banii dv. •  17,00 Emisiune In 
limba maghiară •  18,30 Repriza a treia
•  19,00 Tezaur o  19,35 Desene animate o
21,00 T eatru , TV : Cu -inima deschisă de 
Loleh Bellon •  22,50 Gong •  23^5 Sere* 
«âda •  23,45 Actualităţi. '

PROGRAMUL II

•  10,05 Desene animate •  16,30 Stu
dioul muzicii de cameră •  17.00 Veniţi 
cu m i  pe programul doi™ Ia discoteca 
„Neptun" !,«  20JQO Super Channel •  21,30 
Magazin auto-moto •  22,00 TV5 Europe
•  22.35 Super Channel •  22.50 Actuali
tăţi.

MARŢI, 9 IULIE 1991

PROGRAMUL I

f  10.00 Actuulităţi 
10,20 Film artis tic :

•  10,10 Horoscop 
„Gorila* perseve

rează .(Franţa, 1989) •  12,00 Ora de npi- 
jadcă * 13,00 Confidente •  13,40 Bijuterii 
muzicale O 14,00 Actualităţi •  14,10 Ate 
d io-vizual studio •  14,30 Documentar şti- 
inţific •  1L50 Publicitate •  15,00 Medi
cina pentru toţi •  15,15 Cheia succesului 

* •  ţ5.40 Tole-vacanţa şcolară •  16,10
Cursuri de limbi străine •  16,40 Muzica 

'pentru, toţi •  1738) Salut,, prietini •  18,30 
jEţmşomia încotro 7 •  19,00 Rock-panora
ma •  19.25 Desene animate •  20,00 Ac
tualităţi •  21,00 Telecinemateca : Sărutări 
furate (Franţa, 1968) •  22^35 Reporter *91 
•  23,10 Pro muzica •  23,55 Aetualităţi.

PROGRAMUL II • -

t  16,05 Desene anintntc •  16,30 Tra
diţii •  17,10 ÎO muzică; o ţarii S  iţJ3ji 
De-ale pieţei in economia C ă p i ţe i  /  •
18.00 ActUâtităti •  1M0 Film seria l: Aşii

;cerului albaştrii •  19,10 Studioul .de.lite 
rator*  •  20,00 TV5 Europe •  Club

;S .r. •  22J0Q TV5 Europe •  22,35 Supei 
Channel •  22.SO Actualităţi. /

MIERCURI, 10 IULIE 1991

: ' ~  PROGRAMUL 1 ^

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Horoscop 
10,20 Super Channel •  1135 Desene ani- 
mat« O 12,00 Ora de muzică •  13,00 Virsta 
a treia •  13,40 Recital muzical •  11,00 

‘ Actualităţi f  14,10. Jazz-magazin O 15,00 
Stadion •  15,40 Tele-vacanţa. şcolară •  
16,10 Cursuri de limbi străine •  16,40 
Convieţuiri •  17,10 Forum •  17,40 Dru
m uri în memorie •  18,05 Tineri inter
preţi de muzică populară •  18,25 Anche
ta  TV •  19,00 Cultura în lume •  19,35 
Desene animate •  20,00 Actualităţi •
21.00 Film serial Decalog •  22,35 Mai 
aveţi o - întrebare ? •  23,10 Muzica pen
tru  toţi •  23.45 Actualităţi.

i PROGRAMUL II

' «, 16,05 Desene animate •  16,30 Emi
siune în limba maghiară •  18,00 Emisiu
nea Studioului de Televiziune Deva •
22.00 TV5 Europe •  22,35 Super Channel
•  22,50 Actualităţi. ! . ,

. ' JOI, 11 IULIE 1991

PROGRAMUL I ,

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Horoscop
•  10,20 Super Channel «. 11,35 Desene 
animate •  12,00 Ora de muzică •  13,00 
Interterenţe •  13,40 Agenda muzicală •
14.00 Actualităţi •  14,10 Mondo-muzica •  
14,36 Caleidoscop cetăţenesc •  15,00 Arte 
vizuale •  16,10 Cursuri de limbi străine
•  16,40 Muzica pentru toţi •  17,00 Limba 
noastră •  .17,30 Pro patria •  18,30 Reflec
tor •  19,00 Ştiinţa în lume •  19,35 De
sene animate •  26,00 Actualităţi •  21,00 
Film serial ; Dallas •  22,00 fn faţa na
ţiunii •  22,45 Romanţa amintirilor •  23,05 
Patrimoniu •  ; 23,45 Actualităţi.

, ' PROGRAMUL II

> •  16,05 Desene animate •#- 16^0 Cer
cetarea ştiinţifidă agricolă •  17,00 Ehi!'-' 
siUne in limba germană •  18j00 Actuali-': 
tăţi •  18,10 Canal France InternatMumi:
•  18.30 Documentat ştiinţific •  19.00 Fes
tivalul internaţional al tinerilor dirijori 
O 2L30 Dialog eu edilii Capitalei •  22.00 
TV5 Europe a . 22,35 Super Channel •  
2240 Actualităţi. -

VINERI. 12 IULIE 1991

PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Horoscop
•  10,20 Film artistic: Jocuri periculoase 
(Franţa) •  12,00 Ora de muzică a  13,00 
Oameni dc lingă noi— •  13,40 Divertis
ment internaţional •  14,00 Actualităţi *
14.10 Armonii corale «14,30 Casa şi gră
dina •  15,00 Documentar artistic •  15,30 
Tele-vacanţa şcolară *  1630 Muzica pen
tru toţi •  17,00 Emisiune in limba ger
mană •  18.00 Invitatul săptămînii «18,30  
Cintecul inimii mele « 18.45 Vîrstele pe
liculei •  19,35 Desene animate •  20,00 
Actualităţi •  21,10 Studioul „E“ •  21,40 
Film serial; Destinul familiei Howard •  
22,40 Simpozion •  23,40 Actualităţi •  23,50 
Tele-top •  0,20 Jazz-fan : Memorial Louis 
Armstrong, .* >

PROGRAMUL II

•  16,05 Desene animate •  1630 Arhive
folclorice •  17,00 tntilnirc cu Cristian 
Ţopescu şi invitaţii săi •  20,00 Retro- 
show « 21,00 Seară de balet •  2240 TV5 
Europe •  22,35 Super Channel •  22.40 
Actualităţi. - :

SÎMBĂTĂ, 13 IULIE 1991 V

. PROGRAMUL I ,

-----«  9,00 Mttia  dejun fer.- •  lO.OO1 A ctiai
IHăţi •  *8J»4*»ctiperiroa planetei «10.30 
Oglinda' ieţmeeBcii •  1130 Istoria religii
lor » 13J» Ora de muzică •  13,00 7x7
•  1340 Studioul muzicii uşoare •  14,00 
Âctiifdi)ţii|1 «  Jţl.10 Tele-chfb™ pe litoral
•  1730 ................... •  18,00 Incearcă-ţi no
rocul! •  19.00 . Melodii şndrăgite •  19,15 
Teteenciclop«dţh •  2000 Actualităţi •  
21.00 Film . serial: Nick, visător de capete 
(Franţa. 1988) •  22,00 Nu te sfcpăra. fra
te! «  22,50 Actualităţi •  23,00 Fibn ar
tistic': Timp pierdut (SUA, 1980) « 0.40 
.Video-discoteca •  1,00 Emisiunea Studio
ului de Televiziune Deva.

PROGRAMUL li

•  10,00 Emisiunea Studioului de Tele
viziune' Deva •  16.00 Desene anim ate.« 
16,25 Film artistic: Cadet Housselle (Fran
ţa, 1954) •  18,10 Actualităţi •  18,20 Pop- 
magazin •  18,40 Motor! •  19,10 Opera 
în capodopere •  21,20 TV5 Europe •  22,50 
Actualităţi.

DUMINICA, 14 IULIE 1991

PROGRAMUL I

•  6,00 Emisiunea Studioului de Tele
viziune Deva •  8,00 Viaţa satului •  9,00 
Micul dejun Tv. •  10,00 Actualităţi •
10.10 Clubul desenelor animate •  11,00 
Film Serial pentru copii: Vizitatorii. Ep. 
3 •  11,30 Viaţa satului •  13,30 Laureaţi 
ai concursului interpreţilor cîntecului 
popular românesc „Maria Tănase* •  14,00 
Actualităţi •  14,10 Video-magazin •  17,30 
Atlas •  18.00 Ştiinţă şi imaginaţie •  18.30 
Convorbiri de duminică •  19,00 Film se
rial : Dallas •  20,00 Actualităţi •  20,40 
Film artistie: Samuraiul (Franţa, 1967) 
«  22,25 Duminica sportivă •  22,45 Maeştrii 
«  23,45 Actualităţi •  23,55 TV5 Europe.

PROGRAMUL II /

•  16,05 Desene animate •  16,30 TV 5
Europe •  18,00 Actualităţi •  18,10 Muzica 
pentru părinţi •  18,30 Convieţuiri •  19,00 
Serata muzicală Tv. •  21,30 Oraşe şi ci
vilizaţii '« 22,00 TV5 Europe. Jurnal •  
22,50 Actualităţi. :

_•—•_•_.<
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ANIVERSARI

•  PENTRU Mocan Ca-
prian din Simeria „La 
mulţi ani!" şi fericire. Cu 
drag, familia. (2805)
.«  CÎND în buchetul vie

ţii tale înfloreşte a 16-a 
garoafă, dragă Ana-Came- 
lţai părinţii şi frăţiorul Cos- 
min din Boholt. îţi urează 
un călduros „La mulţi ahi!"

(2714)

VINZARI
•  VIND Renault 14 TS, 

fabricaţie 1980, 95000 km. 
Dova, telefon 15340,

■ .  ‘ (2699)
•  VlNt> Ol tei t neru& at.

depunere 50 OOO, prţtitifi 
10 000 In plus. Deva, te
lefon 21098. (2806)

•  VlND mobilă de bu
cătărie, nouă. Deva, te
lefon 23094. (2816)
" «i VIND televizor Dia

mant — 251, alb-negru. 
Deva, telefon 15190.

(2811)
•  VÎND bon ordine te

levizor color (Ulpia, De
va). Hunedoara, telefon 
957/186ll,după ora 14.

' - (2910) '
' •  VIND avantajos ‘ in*- 
scriere Dacia (1987). Deva, 
telefon 11656, după ora 17.

(2808)
•  VIND grădină (teren 

construcţie). Deva, str. E- 
Jninescu, nr. 60.

(2807) ,
•  VlND flh necosit, 

drujbă, filieră instalaţie 
apă. Deva, telefon 28763.

(2804)
•  VIND BMW 320, sta

re perfectă. Deva, telefon 
22447. (2797)

• -VÎND drujbă nouă, 
maşină de cusut Nicoleta. 
Spini, nr. 54. (2803) .

•  V IN » în valută apar
tament 4 Camere, zonă 
ultracentrală. Deva, tele
fon 16129. (2802)

•  VlND antenă satelit
(cu montare). Deva, tele
fon 14352. $ (2800)

•  C.A-P. Pişohinţi vinde
la licitaţie, în fiecare du- 
thinică, pînă la lichidarea 
patrimoniului, mijloacele 
fixe din dotare şi obiec
tele de inventar a căror 
listă se află afişată la se
diul unităţii. 1 (2798)
-  •  VlND cameră de luat 
vederi. Deva, telefon 16428.

(2795)
•  VlND convenabil casă 

în construcţie, grădină în 
comuna Zam — sat, nr. 65. 
Relaţii,-Deva. telefon 19081.

« (2794)
•  VlND convenabil 10

stupi. Hunedoara, Mihai 
Viteazu, nr. 13, bl. B l, sc. 
A, ap. 5. (2793)

•  SOCIETATEA comer
cială IMPACT SNC din 
Deva, ştr. Libertăţii, Jsloc 
L 4, scara A, et. 4, telefon 
19039. vă poate ajuta în 
vînzarea, cumpărarea, în 
chirierea, schimbarea unei 
locuinţe^ sau proprietăţi 
mobiliare. Informaţii între 
orele 17—21. (2791)

•  VlND casă, gaze. Hu
nedoara, telefon 16583.

* (2788)
•  VlND apartament trei

camere, ultracentral, Deva. 
Informaţii telefon 14464, 
după orele 18. (2706)

•  VlND nutrii, cuşti, în
scriere Dacia 1 300 (1989).
Deva, telefon 12194.

(2735) . ■
•  VÎND Dacia 1310

breâk alb 13, stare excep
ţională. Deva, telefon 13487, 
după orele 17. (2813)

•  C.A.P. Lăpuşnîc vinde 
la licitaţie organizată Sn 
data de 3 august 1991, ora 
11, telefon 956/33260 :

— sediul G.A.P., maga
zie cereale, adăposturi ani
male. fînare, tocătoare fu
raje, remorcă.

Lista de preţuri se con
sultă,. la; sediul unităţii 
C.A.P. LăpUşnic.

(2717)
•  VlND darac şi lup pre

lucrat lină, melană. De
va.-telefon 12580. (2757)

•  VÎND Volkswagen coro
bi. Diesel, 4300 D.M. sau 
lei. Deva, telefon 18989.

(2319)
, •  VlND familii albine, 

remorcă apicolă acoperită, 
tractabilă ARO. Vulcan, 
935/70689. (2779)

•  VlND moară univerr
sală cu ciocane, electrică, 
motor prihcipal 55 kW, ac
ţionare comandă prin ta 
blou electric, inclusiv ban
dă transportoare, informa
ţii (Cugir), 967/51039, după 
ora 16. (2814)

PIERDERI
•  PIERDUT ştampilă ro

tundă, aparţinînd Asocia
ţiei' Familiale „Dora* De
va. ' Se declară nulă.

. ,  (2809)
•  PIERDUT legitimaţie 

de serviciu, “pe numele 
Carp Lenuţa, eliberată de 
Fabrica de  mătase Deva. 
O declar nulă. (1207)

SCHIMB DE 
HOCUINJA - -

•  SCHIMB garsonieră
Rîmnicu Vîlcea. - cu simi
lar sau apartament 2 ca
mere, Brad, telefon 966/ 
51361. (2,755)

•  SOŢIA Cornelia, 
copiii Daniela şi , Ma- 
rius, cu familiile, a- 
nunţă comemorarea ..a
6 săptămîni de Ia tre 
cerea în  eternitate a 
bunului lor soţ, tată 
şi bunic

GHIŢA s t u a u ţ ,
care va avea loc . în
7 Iulie, 1391, 4a Biser. 
rtcâ Ortodoxă Sime-

'r ia  piscâriâ). (2778)

INCHU^RI

•  OFER de închiriat a-
partament mobilat, trei 
camere. Deva, informaţii 
telefon 12630, interior 680, 
orele 14—17. (2729)

•  ÎNCHIRIEZ aparta
ment unei intelectuale. De
va, telefon 11244.' (2817)

DIVERSE v

•  CHIPUL tău cel drag
şi .blînd va rămîne -pe 
pănaînt, sufletul şi duhul 
tău  - Ae Kd G»ai-
nezeu. Şase săptămîni de 
dor şi durere sufletească 
pentru cel care a fost ne
pot şi verişor ■

I r i t  OB2U VASaiJ,
'  de 43 ani.

Familiile Tetoane C., 
Iluniade şi Jura din Zei- 
cani. (2815)

•  LACRIMI şi flori pe 
mormintul celui, care ne-a 
P ă răs it' acum şase *săptă- 
mînr

1MCU VASIUE, 
din Silvaşu Superior. Vei 
rămîne ^neuitat, scumpul • 
ndstru nepot. Victor şl "Ve- 
tg Bociat din Zeicani.

« - (2815)
DECESE

•  SOŢIA, copiii şi ne
poţii anunţă cu adîncâ 
durere încetarea /din via
ţă  a  - scumpului lor soţ, 
tată şi bunic

DORIN T lte H U
* ItABFA

în data de 4 iulie 1991.
înhumarea va avea loc 

la cim itirul din str. Emi- 
nescu. Deva, sîmbătă. 6 
iulie 1991, ora 13.

, ; ■ -  (2801)
•  UN ultim omagiu fos

tului nostru colocatar
DORIN BAtJfcA. 

trectd: prematur în eterni
tate. Condoleanţe familiei. 
Vecinii din scara D, bl, 3, 
Bălcescu. Deva. (2812)

•  SOCIETATEA de 
ergonomie „ERGO- 
ROM ’79“ organizează 
examinarea celor in
teresaţi să obţină pri
mul certificat de cu
noaştere a limbii en
gleze, Costul presta
ţiei 600- lei.' Relaţii la 
Filiala Hunedoara, te
lefon 957/15108.

- ' (2684)

•  UN ultim pios o- 
magiu din partea co
legilor de la  Ferma 
Nr. 3 Deva călui care 
a  fost'. -< ,

SILAGHI GAVRlL. 
trecut în eternitate la 
numai 59 ani. Since
re condoleanţe fami
liei îndurerate.

A

I
AGENŢIA DE TUSISM *

A SINDICATELOR DEVA 
strada M. Kogâlnicsanu, nr. 4,

Vă oferă ta preţurile cele mai avantajoasa I 
bilete de odihnă fie Litoral, tratament, însofi- j 
te de bilete de călătorie C.F.R. la preţ redus. |

•  Organizeaxâ excursii fn Ungaria, cu ple- •
care în fiecare sâptâmfnâ, joia după- J 
masă (preţ informativ 950 lei}. ■

•  Excursii de 5 zile în Turcia (preţ infor- .
mativ 4 000 lei +  9 dolari). |

•  Excursii de 6 zile pe traseul Suceava — j
Cernăuţi — Cracovia. î

De luni pînă sîmbătă agenţia vă aşteaptă, j 
, Informaţii la telefon 11662.

Asigură în  ■ condiţii avantajoase, pentru cel inte- 
I resaţi, licenţe de import pentru ’ procurarea din străi- 
! nătate de autoturisme, camioneta, autocare, prin achi- 
I tarea taxelor vamale la valoarea facturii şi nu în 
1 funcţie de capacitatea cilindrică. In acest scop, dori- 
| torii se vor prezenta la firmă pentru perfectarea for- 
> melor legale, anterioare deplasării în străinătate şi a 
| încheierii actelor dc vînzare—cumpărare.
; Firma „PRIMA* angajează traducători cu atestat 
t pentru limbile germană, engleză, italiană, eu contract 
1 civil de prestări servicii sau cu angajare perma-- 
nentă. '

| Cei interesaţi se vor adresa la sediul firmei din 
' Deva, str. A, Mureşanu, nr, 2 (în dreapta Casei de 
Cultură), la telefon 19430.

K ■■ ©75>
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