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■  „BOOM" AL VÎNZA- 
Bf LOR DE ARME. Vîttză- 
rile de arme ale Franţei »u 
înregistrat «n ..boom" anul 
trecut, graţie conflictului 
din <V>lf. Astfel, după cum 
relevă agenţia France Pres- 
sc. Franţa a vîndut anul 
tfecOt în străinătate anale 
în valoare de 33,4 miliarde 
franci, cu 70 la sută mai 
mutt decît în anul 1989, 
Acest rezultat posnlfv se 
explica, între altele, prin 
vînzăriie efectuate în O- 
rientttl Mijlociu, in special: 
începînd de )a data inva
dării Kuweitului de către 
forţele armate irakiene.

■  COMPLETARE LA 
UN CODJPENAL. Cu o 
majoritate de 381 voturi 
pentru, parlamentul sovie
tic m adoptat noua .lege 
penală. Printre noutăţile 
acesteia se află capitolul 
intitulat ,.măsuri coerciti
ve cu caracter medical*, 
care aduci garanţii împo
triva abuzului de internări 
în spitale psihiatrice, pre
cum şi lipsa adjectivului 
„Socialist" lingă termenele 
de proprietate şi ordine. 
Menţionăm, de asemenea, 
că nu se va aplica femei
lor şi nici tinerilor plnă 
la 18 ani. tn U.R.S.S. nu

i există un cod penal pe în- 
: treaga ţară,. legea adopta

tă de parlament urmînd 
să completeze „codurile pe
nale" ale republicilor.

■  SABOTAJ IN PAR
LAMENTUL FRANŢEI. O 
şedinţă a Adunării Naţio-

, na le a F.anţei a fost între- 
: ruptă, deoarece în sală s-a 

răspîndit un deosebit de 
puternic şi insistent miros 
de— uJturei. Deputaţii an 
fost nevoiţi să Părăsească 
sala, unul fiind Internat 
în spital. Au fost chemaţi 

./ pompierii şi alţi specialişti,
■ care au depistat că mirosul 

provenea din una din loji
le rezervate publicului. A- 
naliza de laborator a sta
bilit că era vorba de o 
substanţă pe bază de hi
drogen, cu un eonţinnt 
foarte ridicat de arsenic, 
care fusese răspindit in
tenţionat pe podea.

■  DECLARAŢIA DOM
NULUI DOIIOTARU. Pla
nurile de redresare a eco
nomiilor in unele ţări est- 
curopene ar putea fi întîr- 
zlate, deoarece Occidentul 
ignoră In foarte mare 
măsură solicitările acesto- 
ra de ajutor, a declarat 
la Otlawa, Adrian Dohota- 
ru. secretar de stat la 
M.A.E. român, transmite 
Keuter. Occidentul şi-a a- 
xat ajutorul pe Cehoslova
cia, Ungaria şi Polonia, pe 
Seama altor naţiuni care

; fac şi ele eforturi pentru 
â-şl reconstrui economia în 
perioada post-comunistă, a 
spus diplomatul român. Ca 
Urmare a faptului că aten- 

este acordată acestor 
„România, Bulgaria şi 
avia se simt abando- 

îe, lăsate pe planul J  
„OÎiea. Publicul la noi sim- 
w  că vestul nu doreşte să 

; ne ajute”. :*

B  PRIMELE ALEGERI 
RE IN POLONIA.

; Walesa a fixaf pentru 27 
j octombrie primele alegeri 
! Kfcfere parlamentare. El a 

Rfat aceasta hotărire după 
i ce Camera Inferioară a 

Parlamentului —• Seim — 
9 respins fa două rînduri 
veto-ul prezidenţial.

r \  omnul Ion Bugnariu, 
I }  din Deva, are da 

: făcut, prin interme
diul ziarului nostru, o pro
punere cu „bătaie" mai 
lungă. Rezumată, ea ar 
suna astfel : Personalul de 
administraţie şi întreţine
re a curăţeniei părţilor 
comune, stipendiat în pre
zent pentru aceste activi
tăţi cu indemnizaţie de că
tre asocifiţiile de locatari, 
să devină personal sala
riat cu. aceleâşj atribuţii, 
în cadrul unităţilor şi sub
unităţilor de gospodărie 
comunală si loeativă. Bom-

nia-şa vede în acest trans
fer două avantaje : posi
bilitatea unei mai bune

o propunere
lariat pentru o sumă deloc 
neglijabilă de oameni, dacă 
problema se tratează- uni-

organizări a activităţii de 
administrare în cadrul a- 
sociaţiilor de locatari, ca 
şi acee^^te a asigura loc 

:n regim de sa-
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tar la niyelul întregii ţări.
înainte de a exprima 

vi-eo părere proprie In le
gătură cu această intere
santă propunere, am ţinut

s-o confruntăm, fie şi suc
cint, cu opiniile unor oa
meni implicaţi direct, in
direct sau neimplicaţi în 
nici un fel, în această ac
tivitate.

Domnul inginer Dan Ca
zan — viceprimarul muni
cipiului Deva :

— După cîte cunosc, 
Direcţia Generală pentru 
Administraţie Locală a 
lansat în dezbatere un nou

ION CIOCLEI
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- —- Cum aşa ?

— ti scriu tatălui 

să-mi trimită bani !
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VITEZOMANII ÎN „PLASA1 RADARULUI
Ziua începutului dc iulie 

se apleca spre seară. In 
faţa Tipografiei din Deva 
a oprit o maşină vopsită 
în două culori pe care scria 
„Poliţia”. Din ea ' au cobo- 
rît trei oameni îmbrăcaţi 
în noua uniformă a poli
ţiei rutiere, Era, cum am 
aflat mai apoi, un echi
paj alcătuit din plutonierii 
Valentin Crişan, Gheorghe 
Draia şi sergentul major 
Claudiu Mărilă — care a 
intrat imediat în acţiune. 
Din puternicele difuzoare 
ale maşinii se auzea din 
minut în minut vocea plu
tonierului adjutant Con
stantin Drăghici, aflat cu 
maşina pe'care era insta
lat radarul, lingă biserica 
din cartierul Ceangăi: „Ma
şina cu numărul... 75 ki
lometri Ia oră”.  ̂

Vinovata sau vinovatele 
(este vorba de maşini, evi
dent) erau oprite, iar cei 
de la volan poftiţi să 
coboare. Unul dintre cei 
trei poliţişti Io spunea:

— Aţi circulat cu... kilo
metri.

Cum ? se mirau 
eite unii. Păi— ■ -?

-s* Aşa a arătat radarul 
care nu minte. Vă putem 
arăta filmul. Vă rugăm' 
actele ! - .(

Gei mai mulţi dintre cei : 
găsiţi în culpă recunoşteau 
câ au greşit. Alţii tisă  se 
purtau arogant, ba chiar 
zîmbeau superior. Mă rog, 
fiecare se comporta după 
cită cultură a acumulat.. 
In mai puţin de o oră au 
fost aplicate 19 sancţiuni 
pentru viteză excesivă 
una dintre principalele 
cauze ale accidentelor de 
circulaţie, foarte multe în : 
Ultima vreme. Iată cîţiva. 
dintre aceştia: Marius; 
Dan Lestaru şi Daniel 

v Giurgiu din Hunedoara, 
Elena Vancilă din AninOa- 
sa (de unde se vede că 
şi. femeile se grăbesc). Fi-:; 
lişan Iancu din Orăştie, 
Constantin Mîhai din;. De-? 
va ş.a.

Rîndurile do faţă au 
scopul de a sublinia, în 
principal, două lucruri, işi; 
anume : X. Poliţia jude

ţului nostru încearcă, şi 
reuşeşte tot mai mult, să-şi 
intre în atribuţiile ce-i 
revin într-un stat de drept 
şi asta este foarte bine, 
întrucît starea infracţiona
lă atinge cote alarmante j 
2, Pe drumurile publice 
se circulă de-a dreptul 
haotic, iar viteza excesivă 
şi consumul de alcool sînt 
cauzele care stau la baza 
a circa 80 la sută din ac
cidentele petrecute In ul
tima vreme. Folosim acest 
prilej pentru a mai puncta 
câteva probleme. •  Poli
ţiştii nu mai au carnete 
pentru amenzi, de aceea 
trebuie să apeleze la pro
cese verbale, ceea ce le ia 
mult timp. *  Le ia mult 
timp fiindcă procesele res
pective au foarte multe 
rubrici. Se cer consemnate 
numele şi prenumele, a- 
dresa, cum se cheamă pă-

ÎRAJAN SONDOR

Sc seceră din plin! Foto PAVER LAZA

MODERNIZARE. Avînd în 
vedere supravegherea circulaţiei 
rutiere pe DN 7, fa porţiunea 
SVhtuhalm — Simerla, au înce
put, la iniţiativa prefecturii, lu
crările de modernizare pe acest 
tronson. Prin înţelegerea mai 
multor agenţi economici şi Uni
tăţi bugetare — S. C, „Siderur
gica S. A.m, Şantierul de Drumuri 
Naţionale, Direcţia Judeţeănă Se 
Drumuri şi Poduri, Grupul Se 
Şantiere Hidrotehnice Rîu Mare, 
l.PM. — S.A., Poliţia judeţeană, 
PHmăria Simerla ş.a. — faeră-
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rile respective se desfăşoară din
p tiu .-  ,'V";

0  s p a r g e r i , in noaptea. de 
joi spre vineri a: fost spart ma
gazinul alimentar nr. 30 Sin De
va de unde s-au furat 10 băc- 
suri cu ţigări L. AL, estimîndu-se 
o pagubă de , circa 200 600 tei. 
Anterior s-au spart şi alte ma
gazine, furtndiţ-se ţigări, ivhîs- 
ky şi gumă de mestecai, Se con
stată că produsele respective se 
vină din. abundenţă în piaţă{ 
fiind ignorate prevederile Legii 
12/1900, care ii obligă pe vîrtză- 
tori, să justifice provChiehţa 'măr
furilor ce shit comercializaţi. 
Poliţia nu are nici un cuvint de 
spus în aplicarea legii amintite?

0  PRECIZASE. IM nota inti

tulată „Din partea Prefecturii 
Judeţului Hunedoara", publicată 
în Ziarul „Cuvîntul liber* nr. 406, 
din 11 iulie a.c,, să face o recti
ficare, în sensul că procentul ce 
se percepe în cazul lanurilor 
tmburuienate este de ptnă la 50 
la sută.

0  COSTUL VIEŢII. O radio
grafie a pieţei libere din Petro
şani ne arată că acum, în plin 
sezon, preţul roşiilor şi castrave
ţilor este de 50 lelfkg, al cartofilor 
30 lei, fasolei 25—35 lei, ardeiului 
gras 4—A lei bucata, morcovului 
5 lei legătura, pătrunjelului 10 
Ut legătura, afinelor 15 lei bor
canul de w0 gr, verzei 10 leit 
kg, dovleceilor. 20 leifkg. Numai 
bani să fie că mărfuri sînt des- 
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. O  IUBITORII MUZICII CO
RALE vor putea Să-şl ofere luni, 
15 iulie ă.c., o autentică desfă
tare spirituală. La Biserica E- 
vanghelică din Orăştie, fa ziua 
mai stis menţionată, td orele 18. 
se va şusţine un concert coral 
de către mai multe formaţii: 
cea diţ. Saint-Etienne (Franţa) 
şt celei aparţinătoare bisericilor 
—t’ ortodoxă şi evanghelică — din 
oraşul gazdă

O  BILETE DE ODIHNA ŞI 
TRATAMENT. .Liga sindicatelor 
minieri din .Petroşani pune la 
dispoziţia celor interesaţi, pentru, 
perioada iulie—septembrie bile
te d î âdihpâ şi tratament in sta- 
tiuhea Feti# îa hotelul „Lotus" 
şL la itţard, la hotelul „Meteor* 
di-n Eforie Nofd.

R f^ D in tR
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In prima jumătate a a- 
cestui an, mai cu seamă în 
trimestrul II, pe teritoriul 
judeţului Hunedoara au iz
bucnit un număr însemnat 
de incendii, unele dintre 
acestea soldîndu-se- cu im
portante pagube materiale 
şi chiar cu victime ome
neşti.

Cel mai tragic eveni
ment a avut loc în seara 
zilei de 22 aprilie 1991, 
în gospodăria lui Gheorghe 
Mititelu, care, lăsînd reşoul 
în priză, a adormit, gazele 
toxice şi flăcările curmîn- 
du-i viaţa, incendiindu-se şi 
alte apartamente ale colo
niei de locuinţe Brazi, a- 
parţinînd - de Sucursala 
„Rîu Mare-Retezat" Haţeg.

Incendii" cu pagube în
semnate au avut loc şi în 
gospodăriile lui Gheorghe 
Lazăr, din Vulcan, Maria 
Popa (Rovina—Bucureşci). 
Ioan Igna (Căstău), Eva Ba- 
ciu (Zam); Ion Armie (Oha
ba de sub Piatră), Lina 
Savu (Ram), Maria Tabau 
(Romos), Rfetru Diigaci (Sîn- 
tandrei), CarOlina Stoica 
(Deva), Loghin Jurca (Tîr- 
nava —• BrSnişca). Cauzele 
care au Stat la baza de
clanşării incendiilor res
pective aţi fo st: flacăra 
deschisă sub diferite for
me (7 . cazuri), scurtcircuit

DE LA
electric (un caz), coş de fum 
defect (un caz), descărcări 
electrice din» atmosferă (un 
caz).

In ceea ce priveşte sec
torul public, au izbucnit 
incendii la Secţia 2 panifi
caţie Lupeni, Laminorul • 
1300 al S.C. „Siderurgica" 
Hunedoara şi Centrul Haţeg 
al „Remat" Hunedoara — 
Deva, Cauzele incendiilor 
se datoresc unor neglijen
ţe din partea persoanelor 
care au atrlbuţiunl în a- 
ceste domenii şi unei sla
be organizări... a autoapă
rării pe locurile de mun
că respective. ,

A fost incendiată şi bi
serica din localitatea Vica, 
comuna Gurasada. Din 
cauza diferitelor neglijen
te au izbucnit incendii pe 
păşuni şi chiar în păduri, 
aşa cum s-a intîmplat pe 
raza ocoalelor silvice Gră
dişte, Orăştie, Simeria, Pe- 
trila, Dobra şi Hunedoara.

In trimestrul III. odată 
cu creşterea temperaturii, 
sporeşte şi pericolul de 
incendii, mai cu scamă în 
sectorul agricol, în locali
tăţi, în păduri şi plantaţii 
plasate pe stîncării. în toa- 

. te locurile expuse razelor 
solare. ' rj-'l'■■■■■'■

Pentru a preveni pagu
bele se cer : sporirea aten
ţiei tuturor cetăţenilor în

folosirea focului deschis; 
autocontrolul fumătorilor 
(chibriturile şi resturile de 
ţigări trebuie să fie stinse 
şi aruncate numai în lo
curi fără pericol şi fără 
materiale combustibile); 
interzicerea folosirii de 
către copii a focului des
chis şi limitarea accesului 
acestora la sectoare şi zone 
cu pericol sporit de incen
diu (lanuri de cereale, de
pozite de furaje, locuri eu 
uscăciuni etc). De aseme
nea, se impune: neadmi- 
terea maşinilor (combinelor, 
tractoarelor, altor utilaje 
pentru treierat şi trans
port) cu defecţiuni în cam
pania de recoltare a ce
realelor păioase; alegerea 
celor mai sigure locuri 
pentru amenajarea depozi
tării materialelor combus
tibile, a paielor şi fura
jelor, asigurarea protecţiei 
acestora împotriva incen
diilor ; verificarea şi . în
lăturarea tuturor defecţiu
nilor şi improvizaţiilor de 
la instalaţiile electrice şi 
a paratrăznetelor ; reacti- 
vizarea echipelor pe locu
rile de muncă, din unităţi
le economice şi instituţii 
a formaţiilor civile de 
pompieri din obiective şi 
localităţi. Niciodată nu 
trebuie uitat că paza bună 
trece primejdia rea I

L IftIŞTEA DM BIBLIOTECI
(Urmare din pag. 1)

să ce li se asigură unor 
astfel de „clipe de vra
jă", demn de reţinut este 
contactul direct cu un 
mare număr de partici
panţi, acea comuniune su
fletească ce se stabileşte 
ad-hoc şi care asigură e- 
fectul scontat în rindul 
auditoriului.

Astfel de momente au 
fost numeroase aici la 
Haţeg, fie că ele s-au nu
mit expoziţii de carte de
dicate marelui poet naţio
nal Mihai Emînescu, au
torului „Cuvintelor po

triviteZ — Tuăor Arghe- 
:Zt^ff'iui Ovid Densusianu 
în semn de profund ' res
pect jpentru poetul simbo
list, profesorul universitar 
şi omul de cultură din 
părţile Densusului, situat 
nil departe de Haţeg, Cap
tivantă a fost manifesta
rea „Momente din istoria 
patriei*, organizata cu 
sprijinul profesorilor şt 
al elevilor de ia liceul din 
localitate. Mai recent au 
■fost inaugurate doua ex
poziţii de carte — una 
omagială cu prilejul ani
versării centenarului Ml- 
hail Kogălniceanu şi o

alta cu cărţi noi, intrate 
în fondul bibliotecii. Mai 
trebuie să amintim că 
fondul bibliotecii s-a îm
bogăţit anul acesta cu 
carte franceză primită 
prin donaţie şi care se 
bucură de interes din 
partea publicului.

Astfel de manifestări 
au făcut ca numărul citi- 
torilop să treacă de 1 200. 
Majoritatea păşesc in bi
bliotecă cu tot respectul 
cuvenit locului de studiu 
şi de linişte sufletească, 
specific doar lăcaşurilor 
de cult cu care ne-am- 
născut în suflet.

Pînă şi „Şcoala" intră în.. coliziune.
Foto PA VEL i.AZA
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GO SPO D Ă RESC
Ploile torenţiale din 

zilele trecute au prici- I 
nuit în mai multe locuri | 
di.i judeţ stricăciuni în , 
agricultură dar şi în u- 
nelc gospodării ale popu- j 
laţiei. Cetăţeanul Ro- i 
mulus Mursa din Cris- 
tor ne relata că, din t 
cauza necurăţirii şi a ; 
slabei îngrijiri a unui { 
pîrîu ce curge pe lingă , 
Colonia din Cristur şi 
care se varsă în pîrîul I 
Coma, locuitorii din a- j 
ceastă parte a localită
ţii au aruncat in albia 1 
pîrîului corpuri din so- j 
be vechi şi chiar de fri- , 
gidere, diferite materia
le lemnoase şi coceni I 
d. porumb, care au blo- | 
cat apa curgătoare ce a 
i-îşi* din matca sa inun- I 
dînd suprafeţe agricole i 
şi chiar gospodării. Or, . 
s ştie bine de către 
fiecare gospodar că al- I 
bile pîrîurilor şi ale , 
rîurilor nu numai că nu 
trebuie să fie locul de
pozitării unor materia- j 
1. şi obiecte nefolosi
toare şi al gunoaielor, 1 
dar este obligatorie cu
răţirea lor periodică de ,

! crengi şi de alte obiecte 
aduse de apă. Inunda- 1 
ţiile de la începutul lu- j 

i ■ rfil âu constituit o alar- 
I mă pentru stimularea 
\ spiritului gospodăresc. I 
 ̂ (C. Sandu). |

în procesul trecerii la 
economia de piaţă, privati
zarea constituie o cale de 
primă importanţă. Şi încă 
un fapt trebuie subliniat: 
Prefectura judeţului nostru, 
primăriile acordă o aten
ţie maximă dezvoltării a- 
cestui proces. In sprijinul 
acestei afirmaţii vine şi 
faptul că posesorilor de 
autorizaţii li se puri; la 
dispoziţie — în funcţie de 
condiţiile fiecărei localităţi 
-— spaţiile necesare pen
tru a-şi exercita activită
ţile particulare. Piuă în 
prezent, primăriile, societă
ţile comerciale şi regiile 
autonome de gospodărie 
comunală şi loca ti vă au 
închiriat privatizaţilor spa
ţii îp suprafaţă de 25 000 
mp.
. Cu situaţii bune din n- 
cest punct de vedere se 
înscriu. municipiile Deva 
— cu 50 de spaţii închi
riate, Hunedoara — cu 23. 
Petroşani — unde s-a pus 
la dispoziţia posesorilor de 
autorizaţii suprafaţa de 
16 705 mp, oraşele Brad,

Călan. Orăştie. Simeria, 
precum şi comunele Geoa- 
giu. Ilia, Vaţa de Jos, Cer
tei, Brănişcâ ş.a.

De menţionat că în toate 
cazurile repartizarea ele- 
spaţii s-ă făcut cu acordul 
primăriilor. Excepţie face 
municipiul Deva, unde 
s-au acordat 17 spaţii peste 
capul administraţiei .de. 
stat locale. Un alt fapt ce 
se cere precizat este acela 
că, în • marea majoritate a 
cazurilor, spaţiile respecti- 
.ve au- fost puse în func
ţiune în foarte scurt timp 
de la acordare, respectîn- 
(lu-se obiectul de activitate 
înscris în autorizaţie.
. Din cele arătate mai sus 

am vrea să, se înţeleagă , că 
există preocupare pe linia 
încurajării şi sprijinirii li
berei iniţiative prin acorda
rea de spaţii 'ceea. ce 'nu  
înseamnă că în domeniul 
respectiv nu se petrec şi 
abateri de la legislaţia în 
vigoare. De ele ne vom 
ocupa eu alt prilej.

TRAIAN BONDOR

in „plasa" 

radarului
(Urmare din pag. I)

rinţii, funcţia, locul de 
muncă; şi nu mai ştiu ce 
şi, bineînţeles, fapta' co
misă. Ce fost are oare 
a treia şi a patra rubri
că? Nici unul. Poate ar 
trebui Introdus alt tip de 
formulare. Şi încă ceva : 
pentru depăşirea vitezei 
legale se aplică o amendă 
de 500 lei, dar care, dacă 
se plăteşte In 48 de ore, 
se reduce ta 250 lei. Nu-i 
prea mică amenda. In 
condiţiile în care leul se 
devalorizează în ritm galo
pant ? Nu-1 prea blîndă 
legea . circulaţiei ? Sînt 
probleme ce nu se pot 
rezolva pe plan local sau 
judeţean, dar ele pot fi 
ridicate mai sus. la cei în 
drept şi datori să ia de
cizii.

(Urmare din pag. I)

proiect de statut al aso
ciaţiilor de locatari. Sint 
de părere că în cadrul 
lui trebuie să-şi găsească 
rezolvarea şi o asemenea 
propunere, dacă ea se do
vedeşte în folosul locata
rilor.

— Domnul inginer Virgil 
Burtea, şef de comparti
ment la Primăria munici
piului Deva:

— Mai întîi, după păre
rea mea, Intr-o asemenea 
subordonare, administrato
rii de asociaţii nu ar mai 
reprezenta interesele loca
tarilor. Se ştie că între 
interesele lor şi cele ale 
unităţilor prestatoare de 
servicii de gospodărie lo- 
caţivă, nu se poate pune 
semnul egalităţii. Ba chiar 
între acesta şj asociaţii e- 
xistă divergenţe de inte
rese.

Văd posibil acest trans
fer de responsabilitate; <;şî 
activitate doartn cazul per
sonalului cu care asocia- 
ţiile au încheiat convenţii 
pentru asigurarea curăţe
niei, părţilor de folosinţă 
comună ale imobilelor. Dar 
şi în acest caz, costurile 
care vor reveni locatari
lor 4in această activitate 
vor fi mai mari, căci fe

meilor angajate pentru cu
răţenie trebuie să li se asi
gure cel 'puţin salariul mi
nim pe economie.

Doamnă Constanţa Pq- 
pescu, preşedintele comi
siei de cenzori din cadrul 
Asociaţiei de locatari nr. 
131 Deva.

— Din punctul de ve
dere al cenzorului , care 
controlează activitatea fi-

ţile de .‘folosinţă comună 
ale asociaţiei. ,

— Pentru femeile' care 
prestează această activita
te pe bază de convenţie 
ca indemnizaţie, ffiulţu- 
mindu-se doar cu faptul 
că realizează un venit, an
gajarea cu contract de 
muncă ar fi bine . venită. 
Contractul înseamnă ve
chime în muncă şi deci,

nanciară a asociaţiei, o 
asemenea soluţie pare mai 
bună decît cea actuală. 
Controlul ar fi mai uşor 
de efectuat. Aceasta însă 
ar implica şi creşterea cos
turilor pe care le suportă 
locatarii. Este vorba de 
costurile cu personalul de 
administraţie al asociaţiei 
şi asemenea posibilitate 
nu cred că le surîde. . : v;

Doamna Eva Grigore a 
încheiat convenţie eu o a- 
sociaţie de locatari pentru 
a efectua curăţenie in păr-

posibilitatea unei pensii.
Ar fi cîteva dintre pă

rerile exprimate pe aceas
tă temă, pro şi contra ca 
la orice sondaj de opinie. 
Să recapitulăm însă ce ar 
fi în avantajul unei ase
menea soluţii şi ce anume 
ar fi în dezavantajul ei.

In Deva sînt circa 140 
de asociaţii de locatari. A- 
ceasta înseamnă, la o so
coteală fără pretenţii de 
exactitate absolută, 140 de 
administratori cu indemni
zaţie şi cel puţin ,400 de 
femei cu care s-au încheiat

convenţii pentru a face cu
răţenie. "Să extindem cai
cului la nivelul unui ju
deţ sau al întregii ţări şi 
ar rezulta ceva locuri de 
muncă, nu ? In condiţiile 
şomajului care ne paşte şi 
ne va .paşte încă muit de 
aici înainte, pînă la tre
cerea temeinică a econo
miei pe bază de piaţă, ar 
fi o posibilitate de'a solu

ţiona o problemă socială.
Să nu privim însă numai 

partea convenabilă a lu
crurilor. Un asemenea 
transfer de activitate şi 
competenţă din sfera de 
p la tă . forfetară în cea sa- 
larialâ înseamnă înmulţi
rea cel puţin cu zece a ac
tualelor costuri ctt admi
nistrarea asociaţiilor de 
locatari. O indemnizaţie de 
administrator este de circă 
1 000 de lei. Salariul, cu 
tot ce atrage după sine, 
s-ar cifra la circa 10 000 
lei. La fel pentru.'"-femei

le angajate pentru curăţe
nie.

Amortizarea acestui şoc 
financiar în sarcina loca
tarilor este posibilă prin- 
tr-o măsură organizatorică 
bine gîndită. printr-o 
normare corectă a ac
tivităţii, şi astfel numărul 
administratorilor necesari 
s-ar diminua, un admi
nistrator deservind mai 
multe asociaţii de locatari. 
O asemenea. concentrare 
este posibilă şi în cazul 
femeilor angajate pentru 
curăţenie. Tn fond. aceste 
activităţi le prestează a- 
cum pensionari, funcţiona- 

: re care sînt deja angajate 
'la diferite . instituit .sau 
societăţi comercial. -..o-, 
dine fără altă ocup... ... O 
normă de .8 ore pe zi timp 
de cinci zile pe săptămînă, 
destinată în exclusivitate, 
acestei activităţi, face po* 

; sibilă împărţirea cel puţin 
la şase a numărului actua
lilor administratori şi 

• femei "pentru curăţenie. '
Cu ancheta de faţă noi 

am deschis discuţia, Ar
gumente pro şi contra i-  
eestei propuneri, pot fi 
multe. Le aşteptăm spre a 
le supune dezbaterii publi
ce în continuare şi poate, 
cine ştie, se naşte vreo 
iniţiativă legislativă. .
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R E F L E C Ţ I A  Z I L E I
„Cînd zeul nu vrea să dea cuiva bunuri 

pe deplin, el îi oferă bogăţie, dar II face sărac 
în judecată bună, aşa că dîndu-i una, le la 
pe amîndouă“.

AN TIPH O N

— i >— •_

DESPRE BOGĂŢIE

•  „Mulţi oameni de nimic sînt bogaţi şi mulţi 
oameni de treabă sînt săraci. Dar noi nu vom da 
virtutea noastră în schimbul bogăţiei lor ; căci pe 
cind aecea e statornică, averea oamenilor trece me
reu de la unul la altul1'.

■ SOLON '
♦  „Bogăţia seamănă cu apa de mare ; cu cît 

bei mai multă, cu atît devii mai însetat". .
SCIIOPENIIAUEft

#  „Dacă nu vei dori multe lucruri, puţinul îţi 
va părea mult ; fiindcă O dorinţă moderată face 
sărăcia echivalentă cu bogăţia".

DEMOCRIT ’
#  „Cine are mulţi bani şi nu are copii, nu c 

cine arc mulţi copii şi nu are bani, nu cbogat; 
sărac".

pierde"
„Nu dori bogăţie

0!

^ 9  U B 6 R R U M » «  AŞT6A_

tfAI Pfc 

blTORAk.

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

SFATURI 
PRACTICE 
DE MARE 

ACTUALITATE

•  Ţînţarii ocolesc 
încăperile unde se gă
sesc 2—3 ghivece cu 
plante (vii) de busu
ioc. ori dacă sînt aşe
zate două farfurioare 
(său capace de conser
ve) din care se evapo
ră spirt camforat

•  Dacă veţi pune 
lîngă paţ o ceapă tă
iată în două nu veţi 
mal avea de-a face cu 
ţînţarii.

•  Frunzele de to
mate, agăţate şirag în 
cameră, îndepărtează 
ţînţarii.

\

\

F L O R I  DE T E I
A înflorit mirificul iii, 

floarea marelui Poet.
A înflorit teiul, risipin- 

du-şi mireasma pc străzi şi 
grădini, chemînd la um- 
bra-i parfumată perechile 
de îndrăgostiţi şi pe ori
cine e predispus la visare. 
Cu ce aş putea asemui 
mireasma florilor de tei ?,

poate cu dulceaţa iubirii, 
cu gîndul viitoarei Mame 
la copilul ei sau cu izul 
speranţei de mai bine... Ce 
taină stă .ascunsă în flo
rile ca nişte steluţe gal
bene, în cerul de frunze 
verzi ? Taina candorii din 
ochii de eo.pîl, înţelepciu- 

-  nea omului ajuns la senec
tute şi taina iubirii din 
privirea îndrăgostiţilor... 
Parcă nici. un alt copac 
nu îşi împrăştie cu atîta 
generozitate mireasma flo
rilor cum o face teiul, cred 
că , teiul a fost ' creat pen
tru • fi Copacul Iubirii.

Şi dacă nu avem timp 
acum să umblăm pe sub 
teii în floare poate, totuşi, 
ne vom întîlni cînd, afară 
va troieni zăpada, în faţa 

~ceştii aburinde cu ceai.'., de. 
tei. -

INA DELEANU

PROVERB CHINEZESC 
prietenului tău ; îl vei

PROVERB ARAB

Selecţie de ILIE LEAHU

Un student pică la cori
genta de toamnă. După 
examen, temîndu-se de 
reacţia tatălui, telegrafia- 
ză fratelui: „Picat la exa
men. Pregăteşte-1 pe tata”.

A doua zi, primeşte răs
punsul: „Tata pregătit. 
Pregăteşte-te tu !“

0 -  >

. Tăticule, tu de ce nu 
âi maşină ?

-*■ Pentru că n-am bani 
destui. In schimb tu, dacă 
o să înveţi bine, o să ai 
bani mai tîrziu, de maşi» 
nă...

- J r -  Mda I Ce să-ţi fao 
dacă ai fost slab la carte?!

Un pescar îi povesteşte 
altui pescar:

— Tmaginează-ţi, noap
tea trecută am visat că 
eram singur într-o barcă 
cu Ina 1

— Şi ?! -
— Am prins un peşte 

de 5 kilograme...

-te a a iy .m  g a v c o L . u -a m i m  G A y c o j ,.

Desen de ALEXANDRU RUGESCU

Z V O N U R I
ORIZONTAL: 3) Deformaţie plastică;

l 2 3 5 , 6. ' 7 “‘3 9
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-  Poate că la noapte o să fie furtună — zice soţul, 
privind pe geam.

-  Dacă vii acasă Ia timp, nu ! -  replică soţia. ^

REINVENTĂM INVENŢIILE 
ANTICILOR ? (III)

— Cu timpul pierdut ] 
aş mai trăi două vieţi. ■

— Oare infinitul mic I
« tot atit de infinit cît I 
infinitul mare ? |

— Am pierdut ades* 
pentru că mereu am în- |  
cercat să mă pun in S 
pielea adversarului. - I

— Incercînd să mergi *
pe drumul drept, creezi » 
in jur o groază de in- I 
curcături. J

— Iubim doar o parte ( 
din fiinţa Iubită. Adesea * 
aceea care nici nu exis» |

— Draga de ea, »pr- |
bindu-mi toată ziuă «J  
uitat Ce dorea să-mf'k 
spună. de fapt, 1

— Are ciţivă prieteni J
de care se ascunde sub I 
papucul soţiei *

— Da-mi libertatea sflfl 
mă angajez la stăpîn, * 
ceru. vagabondul fir iij 
sale nestatornice.

— Cînd nu faci nl-j
mic, ai impresia că poţi\ 
face totul, i

ta.

GLOANŢE 
DE CATIFEA

In localitatea Ciao-hein, 
chinezii au construit în a- 
nul 610 î.e.n. primul pod 
arcuit din lume, din ele
mente de fontă, fonta fiind 
cunoscută de chinezi încă 
din anul 980 î.e.n. Cea 
mai veche descriere a unei 
articulaţii cardanice a fă
cut-o savantul Filon din 
Bizanţ (anul 25p î.e.n.); 
italianul Cardâno Geronimo. 
(1501—1576) a reinventat a- 
ceastă articulaţie, care îi 
poartă numele.-Astronomul 
grec Aristarc de Şamos 
(sec. IV î.e.n.) a fost pri
mul care a relătat că Terra 
se roteşte în jurul Soare
lui . şi primul care a de
terminat, cu aproximaţie, 
distanţa d e , la Pămînt ia 
Soare. Italianul Galileo 
Galilei (1564—161°) şi ger
manul Bode Jolian Elert 
(1747—1826) au confirmat 
cele afirmate ,de Aristarc. 
învăţaţii Iferaclii (540—475 
î.e.n.) şi Zenon din Elea 
(sec. V î.e.n.) au relatat 
despre teoria relativităţii ; 
Enistein Albert (1879—1955) 
a derponstrat în 1916 că 
descoperirea Celor doi în
văţaţi antici a fost corectă. 
Epopeele indiene Mahab- 
harata, Ramayana şi Pura- 
nas (compuse acum şapte 
mii de ani) afirmau că 
vîrsta pămîntului este da 
4,320 miliarde de ani : după 
cercetările din secoluI XX, 
pămîntul are 4,600 miliar
de de ani. Pitagora din 
Samos (580—500 î.e.n.),
Anaximandru (611 — 547 
î.e.n.) şi- Heraclit din Pont

(388—315 î.e.n.) au recu
noscut că Pămîntul este o 
planetă a sistemului, solar; 
acelaşi lucru l-a făcut şi 
Copernic (1473—1543). în 
văţatul Posidonius (135 — 
50 î.e.n.) a afirmat că luna 
provoacă' m areele; astro
nomul german Johannes 
Kepler (1571—1630) a con
firmat acest lucru. Penici
lina era cunoscută în Egipt 
cu 2000 de ani î.e.n.; â 
fost redescoperită în 1928 
de Fleming Alexandre 
(1881—1955). Ipoteza că 
meteoriţii sînt pietre veni» 
te din spaţiu a fost avan
sată de Diogene din Apol- 
lonia (sec. V î.e.n.) şi con
firmate de Academia din 
Paris. La Muzeul Naţional 
de Arheologie din Atena 
există un mecanism de 
precizie, datînd din anii 
80—60 î.e.n., numit maşină
ria dej la Antikyhera (nu
mele Unei insule greceşti). 
Acest aparat este un hi
brid între planetariu şi 
calculator. Francezul Pasca! 
Blaise . (1623—1662) a In
ventat maşina de adunat. 
Fizicianul Ileron din Ale
xandria (sec. I î.e.n.) a des
coperit forţa aburului şi 
este „născocitorul" diop
triei. Papen Denis (1647 
— 1714) a pus şi el în 
evidenţă forţa elastică â 
aburului şi a inventat mo
torul cu aburi. Ştiinţa mo
dernă îşi are multe izvoa
re în descoperirile făcute 
de antici.

(SfîrŞit)
I. MANOIU

— Am fost odată /e-J
ricit. Păcat că n-arrţ »
ştiut-o. , |

— Ignorantul reuşeşte J 
adesea pentru că nu ( 
ţine cont de detalii *

— - Cuvintele sînt goa-l
Ie. Le umplem fiecare * ■ 
cu sensurile care ne |  
convin. 'V  |

— In fiecare dimt^l,
neaţă îşi priveşte. ura» | |  
bra. să vadă dacă a rd-J, 
sărit soarele. I?

— De cind toată Iii• *■: 
mea ştie că fericirea J\ 
este faptul de a căuta J. 
fericirea, m-am plictisit*- 
s-o mai şi caut. ~ ; |&

— De fiecare dat5.î;
cînd mă apuc să scriu f  
un roman îmi, iese.) M v  
aforism, L

— Dacă vrei să iu- *' 
beşli oamenii, uu te a - î

'Zfsisre de, dî -*propia prea
Ceifalţt psutrk1 n o tti  

autoportrete cu idjjijtfcf.ii
— Consternarea iii

ţa existenţei mă ţine t e l  
viaţă. *

—- Admir defectatei
celor mari pentru dffi 
ele im i aduc un . . . spoit * 
de linişte. - V. 4

— Pentru a putea fl- J 
junge departe, întoaf>»| 
ce-te uneori acolo d e \  
unde ai plecat. ' S

— Am noroc, Toaneley 
zeului meu sînt ace» « 
leaşi cu ale mele. 1

îmi plac romanele J 
e scurte, în cate* 

sînt incluse ctteva 
mai scurte. ■. 2

— Dacă vrei să-ţi e*( 
xetciţi înţelepciunea te 5 
ţaţa oamenilor, cucereşti 
te-Ie întîi prostia. IiGAVCO j

2). Poem de dragoste abia schiţat — A- 
rătat cu degetul ; 3) Mâncare de limbă
— Specialist în acupunctură; 4) Ţara
lui Negru împărat — Predispus pentru 
elicei; 5) Feţe rebusiste I — Riverani in 

esenţă; 6) Făcut de oameni de paie (pl.)
— Strînse în cofraj 1; 7) Cavaleri de
curte — Respinsă ÎS recepţie ; 8) Secre
tul Iubirii — Bun de aruncaf la coş ; 
9) Au o pondere redusă — Funcţii de 
gradul u n u ; 10) Fază de Integrare.
■ VERTICAL: 1) Merge înainte; 2) In

corporat în unitate — Evidenţiat la să
rituri ; 3) Motiv de bună dispoziţie la 
drum — Treceri de n ivel; 4) Unitate de 
masă — Cheiftarea necunoscutului î 5) 
Puse la punct! — Lipsit de interes •. 6) 
Linie de plutire (pl.) — Margini de stal!; 
7) Rău de înălţime (pl.) — Căzută din 
stele ; 8) Apariţii Irepetabile (mase.) — 
Formulare pentru poliţe (sg.); S) Păs
trează distanţa (pl.) — Prezentate frag
mentat ; 10) Reluare notorie ad litteram.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„ROGODELE", 

apărut în ziarul nr. 403

1) TRADUCĂTOR; 2) RASA — BLI
DE ; 3) EMITE — BRAV; 4) MENITA
— ATI ; 5) U — INARI — AG ; 6) RG
— APUNE — O ; 7) ALA — AMATOR; 
8) ŢARA — AMARA; 9) OCĂRI — 
ILAR ţ 10) RATIFICARE.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
ALB: R e 7, Dd3,  6b8.  p : d4
NEGRU; Rd5,  Cb7,  p : b 3.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SÎMBÂTA TRECUTA :

1. D d 8 ! e 6
2. Cd3 mat 
1. . . . R f 6

2. D h #  mat
1. , . . R : f 4
2. D d 4 mat
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SĂPTAM INA LA TELEVIZIUNE

(Programele I şi N)
LUNI, 15 IULIE 1991

P R O G R A M U L  I

•  14,00 Actualităţi * 14,10 Calendarul 
Zile* •  14.20 Wortdnet USIA •  15.40
Cepih noştri, viitori muzicieni •  16,00 
Repere flamande •  1630 Muzica pentru 
toţi •  17,85 Emisiune în limba maghia
r ă  •  18,35 Dosarele istoriei: Gheorghe 
Hnyynm o 10,00 Tezaur O 19,30 Desene 
-animate •  20.00 Actualităţi •  20,45 Stu- 
diOttl economic •  21,15 Teatru Tv : „Tai- 

de Cao Vu •  23,33 Actualităţi •  
'ttJăS Repriza a treia.

P R O G R A M U L  II

„ » 16,00 Actualităţi - •  16,13 Desene a-
«iinate •  16,40 Tradiţii •  17,10 Veniţi 

; ani pe programul doi.. (I) •  l8,00
lalitaţi •  18,10 Veniţi cu noi pe pro

gramul doi- (II). y

; MARŢI, lf» IULIE 1991

I P R O GR A M DL I

1 * 1030 Actualităţi •  10,10 Calenda-
Ural zile» •  10,20 Film artistic. „în afara 
f legii* (S.U.A., 1943) •  12.15 Super Chan- 
• n e t •  1235 Desene animate •  13,10

muzica •  14,00 Actualităţi •  14,10 
1 JPh-sta a treia •  14,40. r t muzică, o ţară 

Norvegia •  15,00 Tradiţii •  15,30
Casa şi grădina •  16,00 Cursuri de Hm- 
N  frsmceză şi spaniolă •  16,30 Muzica 

'  pentru toţi •  17,05 Copflucnţc • '  17,30 
% Salut, prieteni! •  19,00 Ştiinţa in lume. 
■ţ 't tf ţĂ rţile ' Cosmosăilui #19,35 Desene 

ţ^dmdte •  20,00 Actualităţi •  20,45 Stu- 
- ÎHouf economic •  21,15 ÎTelecinemateca. 

Jragostc de după-ănţiază* (Franţa, 
“  Premieră pe tîiră •  23,00 Actua

l i  •  23.30 Pro muzica.

P R O G R A M U L  II

«r 16,06 Actualităţi •  16,15 Desene

B te  •  16,40 Documentar Tv •  17,10 
Channel. -TV 5 Europe •  18,10 Film 

al. „Aşii cerului albastru” •  19,10
ied Uzi •  19,46 TriŞuna nonconior- 

'MipJ&if # 20,00 Supe* Channel »  21,00 
’PfelebpOrt •  21,30 Cercetarea agricolă 
fRinţifică •  22,00 TV 5 ? Europe. Jurnal 

“W  22/35 Armonii corale."

©HERGURI, 17 IULIE 1991

P R O G R A M U L  I

s * •  10,06 Actualităţi •  10,10 Calenda- 
n il  zilei •  10,20 Canal France Intcrna- 
isiăaţ # 12,25 Desene animate •■'13110 

JPîp muzica •  14,00 Actualităţi •  14,10
v n ţ s  spirituală •  14,4®. Muzică popu
lată •  15,20 S;O.S. N atura! •  15,50
U itsurî de limba italiană şi germană •  

*|6, Stadion •  17.05 Convieţuiri. Co-
'munitatea evreiască •  17,40 Televiziunea 
, VĂ ascultă •  18,00 Forum •  18,35 Re
flector •  19,00 Arte vizuale •  19,35 De
sene animate •  20,00 Actualităţi •  20,45 

. Şţjlcfioui economic •  21,15 Film serial,
“■ide, vînător de capete” (Franţa,

Premieră pe ţară. Ep. 2 •  22,15
. ’ŢJnfvcrsul cunoaşterii •  23,00 Actuali- 

J ă ţ i  •  23,30 Super-gala baletului.

P R O G R A M U L  II

•  16.00 Actualităţi •  16,15 Desene 
Animate •  16,40 Emisiunea ’ în limba 
germană •  18,00 Emisiunea Studioului 

-dte-- Televiziune D e v a  •  22,00 TV 5
Burope. Jurnal •  22,35 Bijuterii mu- 
■icalc. . y

JOI, 18 IULIE 1991

P R O G R A M U L  T

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Calendâ- 
.silei •  10,20 Tdevacanţa şcolară,

luzcoi sunetelor, .. Iaşi •  11,50 Super 
||hansel •  12,35.Descne aalsttafjţyj* 13,10 

r-gata baletului (II) •  14,61 Actua- 
14,10 Oameni de lingă noi •  

Jazz—magazip •  15,30 Medicina 
entrtt toţi. Documentar Tv despre ÎB- 
eruperea sarcinii (&RA.) •  16,00 Curs 
Itimba engleză •  16,30 Muzica pentru 

# > 7,05 Pro Patria •  18,05 Reflecţi 
ere •  18,30 Reporter '91 •  19,#0

altora ta lume •  19„15 Desene animate 
2O00 Actualităţi •  20,35 Telesport •  

Studioul economic •  21,15 Film 
„Dallas*. Ep. 41 •  22,15 In fata 

Aaţîaaii •  23.00 Actualităţi •  23,30 MU- 
pcoratta.

P R O G R A M U L  II

» 16,00 Actualităţi •  16,15 Desene 
animate •  16,40 Dicţionar de personaje 
•  17,10 Emisiune in limba germană •  
18,10 Studioul de iiterafu.ă •  19,00 Con
certul Orchestrei Naţionale Radio •  21,30 
Telesport •  21/50 Super Channel # 22,00 
TV 5 Europe. Jurnal •  22,35 Muzică
populară.

VINERI, 19 IULIE 1991

' p r o g r a m u l - *

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Calenda
rul zilei •  10,20 Film artistic. „Bouvard 
şi Pecuchet” (Franţa, 1989). Premieră pe 
ţară •  11,50 Super Channel •  12,35 De
sene animate * 13,10 Super-enla baletu
lui (III) * 14,00 Actualităţi •  14.10
Atlas •  14,35 Arta portretului în pic
tura românească •  15,00 Mondo muzica
•  15,30 Patrinloniu •  16,00 Limba noas
tră •  16,36 Studioul muzicii uşoare •  
17,05 Emisiune în limba germană •  18,05 
Invitatul săptămînii •  18,35 Tele-discul 
muzicii populare •  19,00 Ecranul •  19,35 
Desene animate •  20,00 Actualităţi •  
20,50 Viaţa parlamentară •  21,15" Film; 
serial. „Destinul familiei Ilotvard”. Ep. 
11 •  22,15 Simpozion •  23,00 A.ctualităţl
•  23,15 Vîrstele peliculei •  0,00 Varie
tăţi internaţionale •  0,40 Telc-top.

P R O G R A M U L  II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a- 
nimate •  16,40 Tradiţii •  17,10 In dir 
rect cu CHstiân Ţopcscu •  20,00 Tcle- 
Varietăţi de vineri... supra patru •  20,45 
Concert de concerte •  21,30 Super Chan* 
nei •  22,00 TV 5 Europe. Jurnal •  22,35 
Muzica pentru părinţi.

S lM B Ă T A  20 IU L IE  1991

P R O G R A M U L  I

P R O G R A M U L  II

DUMINICĂ, 21 IULIE 1991

P R O G R A M U L  I

P R O G R A M U L  II

•  8,00,Bună dimineaţa ! 10,00 Actua
lităţi •  16,10 Tip-top, mtîni-top •  11,10 
Descoperirea planetei •  11,30 Monade •  
12,30 Desene animate •  13,10 Pro muzi
ca # 14,00 Actualităţi .* 14,10 Emisiunea 
7x7  •  14,35 Teie-elttb •  18,00 O melo
dic dintr-o sută •  19,00 Melodii îndră
gite •  19,15 Tcleencrclopedia •  20,00 Ac
tualităţi •  20,40 Film serial. „Maddle şi 
David" (Ep. I) •  21,40 Săptămîna spor
tivă •  22,00 Nu tc supără, frate! # 
23,00 Actualităţi p 23,15 Film artistic, 
„Execuţia" (S.U.A., 1985). Premieră pe 
ţară •  0,50 Video-discotecă. Phil Collins 
în concert (III) •  1,30 Emisiunea Stu
dioului de Televiziune Deva .

•  10,00 Emisiunea Studioului de Te
leviziune D e v a  •  14,00 Tenis. Trans
misiune directă dc la Stuttgart •  19,00 
Opera în capodopere •  21,30 «Super 
Channel •  22,00 TV 5 Europe. Jurnal •  
22,35 Serenade.

•  6,00 Emisiunea Studioului de Tele
viziune D e v a  •  8,00 Bună diminea
ţa ! •  10,00 Actualităţi •  10,10 Clubul 
desenelor animate •  11,05 Serial pentru 
copii. „Vizitatorii". Ep. 4 •  11,30 Lumi
nă din lumină •  12,30 Viaţa satului •  

, 13,30 Laureaţii festivalului „Măria Tă- 
nase” — Craiova, 1991 •  14,00 Actuali
tăţi •  ’ 14,10 Mapamond •  14,35 Tenis 
•  16,00 Video-magazin •  17,55 Ştiinţă şi 
imaginaţie •  18,25 Convorbiri de dumi
nică •  19,10 Fîlm serial. „Dallas". Ep. 
42 •  20,00 Actualităţi •  20,45'Film artis
tic. „Timp pierdut" (S.U.A., 1980). Pre
mieră pe ţară •  22,25 Duminica spor
tivă •  22,45 Sho\v-ui de duminică •  23,10 
Actualităţi •  23,25 Maeştrii teatrului 
românesc. Leopoldina Bălănuţă •  0,25 
Jazz-fan.

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene 
animate •  ISA# Convieţuiri. Comunita
tea romilor (IV) •  1740 Canal France 
International •  18,10 Pop—magazin •  
18,30 Oraşe şi civilizaţii: Vatencia •  19,00 
Serată muzicală Tv •  21,38 Sap or Chan
nel •  22,00 TV 5 Europe. Jurnal •  22,35 
Gîntccul inimii mele.

M l€ #  PUBUCIT ATE

•  ACUM, cinci în buche
tul vieţii tale înfloreşte cea 
de-a 17-a «arc - dragă 
Mihaela Moisin. părinţii, 
fratele şi L> 1, rii îţi un 1- 
zh multă fericire, noroc l*> 
viaţă şi un călduros „La 
mulţi ani !” (2935)

•  SOŢIA Veronica urea
ză „La mulţi ani !“ soţului 
Arvinte Mihai. cu prilejul 
zilei do naştere. (2849)

•  VÎND Trabant, stare 
bună. Deva, telefon 17260.

(2921)
. •  VÎND înscriere auto
turism (1983). Deva, tele
fon 14304. (2909)

•  VÎND 20 roiuri albi
ne. Haţeg, str. Eminescu, 
nr. 86, telefon'70996.

(2899)
•  VlND înscriere Dacia, '

septembrie 1930. Simeria, 
telefon 60014. (2853) ;

•  VÎND vibrochen Da
cia 1 100 Standard. Deva, 
telefon 20168, după ora 16.

(2936)
•  VÎND în rate înscrie

re Dacia, mai 1990. Deva, 
telefon 22314. (2922)

•  VÎND. ARO 243 Die
sel, ridicabil imediat. Hu
nedoara, telefon 957/18670.

(2923)
•  VÎND aoartament trei 

camere, garaj. Deva (lingă 
piaţă), str. M. Viteazul, 
bloc 44, et. II, ap. 20.

(2924)
•  SOCIETATEA Comer

cială „Autocom" SRL De
va, cu sediul, str. M. Emi
nescu, 104, aduce la cu
noştinţa posesorilor de 
autoturisme că vinde an
velope auto din import.

(2920) ■
•  C.A.P. Bîrcea Mică, cu 

sediul în comună Bîrcea 
Mică, scoate la licitaţie pu
blică, marţi, 16 iulie 1991, 
mijloacele fixe existente în 
patrimoniul unităţii, prin
tre care : moară nu treţuri; 
cîntar bascul 30 tone (nou); 
grajduri, locuirtţe îngriji
tori şi diverse obiecte de 
inventar. Licitaţia publică 
la sediul unităţii din Bir* 
cea Mică, la ora 10.
i (2931)
j •  VÎND motoretă Hoi- 
iiar, stare bună, cu 16 000 
Şei. Brad, telefon 55094.

(2929)
i •  VÎND Dacia neridicată 
<(1986). Deva, Gojdu, bloc 
;C7, ap. 38. (2930)
l •  VÎND televizor color 
iOrion. Deva, telefon 24543, 
{între orele 16—20.
] (2932) .
j •  VÎND Dacia 1410 
{Sport. Informaţii, Deva, 
17783, după ora 16.

I (1217)
j •  VÎND mobilă sufrage- 
i rie. Informaţii, Deva, te- 
lefon 19172, după or» 16.

(1215)
' •  VÎND convenabil mo-, 
loretă Hoinar eu piese dc 

ischimb. Deva; 24265. 
j (1214)
f •  VÎND înscriere' Dacia 
ţ 1 300 (ianuarie 1988). 0-
răştie, telefon 41771.

(1218)
•  VÎND Audi 100 pe 

injecţie, casete Video. De
va. telefon 17199.

(1219)
•  CUMPĂR grădină,

zona Ceangăi. Deva, telefon 
24972. . (2916)

•  C i  apartemen 
două camere, pivniţă, ga
raj, zonă centrală, Hune- 
doara. cu ctisă modestă, 
grădină, curte. Hunedoara. 
I ifornîaţîj 957/12700.

N (2934)
•  SCHI ca ă propr e

tat , irsoniei sţ> ' 
si diferenţă. Informaţii 
luni, marţi, telefon 19257, 
Deva. (2001 '

•  SCHIMB garsonieră 
confort unu, Deva, Doro
banţi, bloc 37, sc. B, ap. 
12 ,cu apartament 2—3 
camere, exclus Micro, Da
cia, după ora 16.

(2910)
•  SCHIMB garsonieră bl.

19 A/19, Bălcescu, cu apar
tament 2—3 camere. Infor
maţii telefon 31 A, Petris, 
Arad. (1220)

•  ÎNREGISTRĂRI mu
zicale pc benzi şi casete 
audio. Muzică populară, 
disco, rock, jazz, jazz-rock, 
blues etc. Marţi, joi, ore
le 14—18, miercuri, vineri, 
Orele 10—12. Hunedoara,
str. Romanilor, 47.

. (2911)

) •  AGENŢIA DE i 
T U R I S M  „EURO) 
FRIENDS 90“ organi- \ 
zează excursie în Tur- I 
cia, cu 3 200 lei şi 257 
DM în perioada 7—11 V 
august 1991. Informa- i 
ţii Deva, telefon 21840, / 
după orele 19. J

(2933) \

•  TINERI intelectuali 
căutăm apartament ne 
(mobilat). Deva, telefon 
13552. (2906)

•  CU inimile zdro
bite dc durere şi la
crimi în ochi, ne-am 
despărţit pentru tot
deauna de scumpul 
nostru soţ. tată şi bu
nic,

FLORE BREJEA,
în ! urmă cu 6 luni şi 
care a avut numai 45 
ani. Te vom plînge 
toată viaţa. Soţia Iu- 
Iiana, f iu l' Marcel şi 
nepoţica Alina. Come
morarea duminică, 44 
iulie 1991, la Cimitirul 
Ortodox din strada E- 
minescu, Deva.

(2892)

•  SORĂ Lenuţa,
cumnatul Grigore. ne
poţii Ramona şi Ma- 
rius anunţă azi împli
nirea a şase luni de 
la moartea fulgerătoa
re a scumpului lor 

FLORE BREJEA 
Vei rămîne pentru 

totdeauna în Inimile 
noastre. (2892)

m CV inimjle zdro 
bitei dc durere ne-am 
despărţit pentru # tot
deauna de scumpul 
nostru soţ şi vală

PETRU f l o r e a ,
în urmă cu 2 ani. Tc 
vom plînge toată via
ţa. Familia. (2894)

•  AZI, 13 iulie 1991, 
se împlinesc doi ani 
de cînd medicul vete
rinar ■

VIOREL ARDELEAN
din Bretea Română a 
părăsit tot ce i-a fost 
drag. Lacrimile noas
tre toate şi toate flo
rile pămîntului nu sînt 
destule pentru veşnica 
lui pomenire. Îndure
raţii părinţi şi fiicele 
Liana şi Alina.

(2095)

•  LA 22 iunie 1991, s-au 
împlinit trei ani de cînd 
ne-a părăsit pentru tot
deauna un minunat gine
re, soţ, tată, socru, şi bu
nic

MIRON CRIŞAN
Comemorarea duminică 

14 iulie, la cimitirul din 
satul Boz. (2886)

•  S-AU scurs 6 luni de 
cînd purtăm în suflet du
rerea despărţirii de scumpii 
nostru

MinAlTA v u l s a n
Comemorarea — dumini

că, 14 iulie, în Hunedoara 
Chipul lui blînd şi draf 
nu-I vom uita niciodată 
Soţia Lenuţa, fiica An
dreea, fiul Andrei şi pă
rinţii. (1216)

•  S-AU împlinit şase 
săptămînl de cînd iubitu 
nostru tată,

ALEXE ŞTEFAN, 
a plecat pentru totdeaune 

d intre noi. Comemoraret 
va avea loc duminică. B 
iulie 1991, la Biserica Or
todoxă din localitatea Sîrbi 
Sufletul lui bun va râmi- 
ne pentru totdeauna ir 
amintirea noastră. . Fiii 
Mjrela, Bănuţ şi Cristi.

(2937)

CONSILIUL DE COORDONASE 
A SINDICATULUI LIBER DIN SOCIETATEA I 

COMERCIALĂ „MACON — S. A.“ DEVA î
Comunică ca în şedinţa extraordinară din datai de |  

t l  iulie 1901, a hotărît excluderea definitivă dlv.-Sin- * 
dicat a fostului vicelider Rdsu David, care se». jfece ( 
vinovat de încălcarea în tnod grav a 0revedei^& j 
ârt, 8, alin. Ultim, a ârt. 10 din principiile de âcdfeî- w“ 
tate şi a art. 1 şi 26 din S t a t u t . i ţ  s

•  COLEGII de la A.P.S 
D eva slut alături de cole
gul; lor O preai Amos 16

KUa încercare prilejuiţi 
decesul mamei. Since- 
rO' lţemdoieâiiţe. . (2928)

«rJi^NS tRUCTORlI' B»
râjufoigfj|haîîeni efeplîn| 
moartel#^lematui'ă a i bu

şi prîeteii

Informăm tnstiinţtil:< de stat că toaţe actele ce 
vor apair CB se-mnâlura sa sini declarate nule. |

: (86Ş8) *

• nului lo r ;
sui

; RADU C0MŞEL,,
în vîr&tă â$ m  ani

şi transmit - familiei ţida-
jiRşte sincere {condoleimţe 
iijftşiormîntarect vai ave# loc 
'iSf'şfmaătrnll - din {Griştior, 
azi; 13 iulie, pra 15. *

i : (1221) j
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