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—» Cînd eram tîpă- 
tS, eram  toarte urîtă...

— Şi cum ai reuşit 
-să .-te : conservi a ţa  
't i n e ? !

o o o o o o o M o o o o e s «©*«*'

Tînăra noastră demo- 
Graţie parlamentară, care 
a început în urmă cu mai 
bine de un an, a fost 
confruntată de aproape 
Un an cu elemente ale 
tacticii de părăsire.

* -*• Ieşiţi din Parlamen
tu l răşinii, strigau anu
m iţi lideri apolitici de la 
balcoanele undr pieţe pu
blice.

— Ieşim din forum, 
dacă nu se acceptă ceea 
ce credem noi că e b ine ,; 
spuneau liderii unor gru
puri cOnmnşi că demo
craţia poate f i  promova
tă altfel, decit prin regu
la votului. Dar de ieşit 
nu ieşea nimeni. Sau mai 
exact, aveau loc numai 
părăsiri pu ţin  semnifica
tive. Ieşea un grup care

ÎN S E M N A T ?! D I N  P A R L A M E N T U L  R O M Â N IE I

Proiectele şi legea 
eea mare

set considera ofensat de 
o  luare de cuvint, insă 
revenea imediat. Ieşea, 
cineva pentru că nu do
rea să-l asculte pe alt
cineva, • părăsea unul par
lamentul descoperind că 
th  afaceri se cîştigi mal 
bine, sau altul descope
rind că la Viena maga
zinele sînţ mai pline. A l
ţii au părăsit ca să in tre  
în guvern sau in  admi
nistraţia locală, sau ca-

să-şi refacă sănătatea şi 
uneori, pur şi simplu- ca » 
să ajungă în lumea celor 
drepţi

Toate aceste cazuri au 
fost rSate. Si multe alte
le la fel. Dar cazul unei 
părăsiţi te  bloQ pentru  
motive politice este un  
caz în premieră. Au ajuns 
M un an şi jumătate de 
la Revoluţie, vocifcrînd 
despre necesitatea- priva

tizării ta toate intersec
ţiile, fără să cUbă un pro- 
ieet de lege 9 - privatiză
r i i  In  a  iest tim p guver
nul a lucrat tn  văzul lu
m ii la un asemenea pro* 
iect, 9  convocat specia- 
'lipii £in ţtmă şi din orga
nismele internaţionale. « 
predat proiectul comisiei 
decisă de parlament şl a 
participat cu receptivita
te totală pînă în ultima 
clipă a dezbaterilor cînd 
au fost redactate repoar- 
tele şi a fost recomandat 
proieptul pentru dezbate
rea in  plen.
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In definiţia 'manogemen- 
ttitiui, *i /FriCderfcj Aţ%lfS*; 
omdkidăit t e  fhod sintetic 
di fiind Atm de « şti fwe* 
ci» elt
mal bine şi mai Ieftin". 
Transpunerea de către spe- 
dafişti « ac es te i definiţii 
In managementul dezvol
tării ■ se ■
concretizează în necesita- 
tea d e o p ă s i m m r t u l  .cel, 
mai favorabil între icosul

susţine prin numeroase e -  
iem ple. Astfel, componen
tele de circuite integrate 
japoneze^ care in  1980 a- 
veau circa 700 rebuturi la 
un milion, au  ajuns in 1908 
la numai 38, ia r ţ i  1191 te 
numai 100 rebuturi la  un 
miHflttf de pieŞs.

Alunecarea îîTsei %»cie»4ti 
In zona noncafităţii aetivi- 
tăţilor se poşte 
Ir-un conâi&a deTo?prejd-‘

abordării ş l implementării 
unei strategii a  Calităţii 
care să propulseze sisţe- 
« til  economleo-soclal pa o 
trăiectorle aSCoidenţă, 

tn  ţările ; Şî«
sBrtjrienţă în calitatea ac-: 
tirităţilor, s-a atins un ca
racter participativ şi fede
ra l  ^  oşdităţii din partea 

.ţtţturo? cetăţenilor, a  nu- 
eleetar sociale. ; devenind 
cvasiunlversală şl cu o cu-

Sestiunea calităţii în cadrai pracasuSui 

de Florină a societăţii româneşti (II)

şi calitatea produselor. 
Este de reţinut faptul că 
în sfera de acţiune a ştiin
ţei moderne a managemen
tului in tră ' - âtît produsele 
şi Serviciile, cit şi relaţii
le  umane. în teoria japo
neză ş  calităţii, se preve-r 
de că' nu poate fi numit 
un conducător al unei în 
treprinderi cel care nu are 
specializare managerială în. 
probleme de calitate.

Nivelul de calitate a 
produselor, : serviciilor şi 
relaţiilor umane are o in
fluenţă hotărîtoare asupra 
reuşitei reformării societă
ţii, asupra duratei şi cos
tului terapie; de reformă. 
Preocupările pentru o stra
tegie a-, calităţii -existente 
fn ţările avansate se pot

ră ri şi factori dintre care 
deficitul cadrului legislativ 
de acte normative are o 
pondere însemnată, pe 
lingă factorii educaţionali 
şi de nonmotivaţie a sus
ţinerii promovării unei 
strategii a calităţii.

Este necesară cuplarea 
tuturor vectorilor de di
recţie şi sens spre nivele 
superioare de calitate cum 
sînt cerinţele de satisfac
ţie şi protecţie a consuma
tei ilor, a mediului ambiant, 
îmbunătăţirea calităţii vie
ţii, satisfacerea aspiraţiilor 
umane.
I In ştiinţa managementu
lui dezvoltării societăţii 
este deja recunoscut că 
necesitatea supravieţuirii 
este motivaţia majoră a

prindere a  tuturor laturi
lor societăţii.

Interferenţa ştiinţei ma
nageriale referitoare la  
dezvoltare mi domeniul ca
lităţii a  structurat etape 
şi cerinţe care obligă la 
trecerea de la  simplul con
trol al calităţii la  ut) sis
tem de asigurare a  calită
ţii şl, în final, la gestiunea 
totală a calităţii.

Comunitatea Economică 
Europeană a hotărît ea de 
la data de 1 ianuarie 1993 
să impună obligativitatea 
respectării normelor de a* 
sigurâre şi de Certificare a 
calităţii, precum şi a acre*

Dr. mg, AlEXANOW POP

(Continuare In pag. a  3-a)

O  IN V E S T IŢ IE  P E N TR U  C A R E  
N U  V E Ţ I R EG RETA :

ABONAMENTUL LA ZIARUL 
„OMNTUL LIBER"

Prin abonctjnfinkjl la ziarolnosfr vă a- 
frîmirea zilnică In locul de muncă sau . 

la domiciliu a celor mai noi veşti din judeţ, din : 
ţarâ.cfin lum e. 1

•  Publicăm scrisori de io  cititori, raiduri 
anchete, articole de opinie pe marginea celor

; MCti a z â t o n e  probleme cu care se confrunta 
judeţul, oraşele şi satele dumneavoastră -  ci
titorii noştri.

•  Vă oferim, de asemenea, cronici şi clasa
mente de fa competiţiile sportive, programele 
Televiziunii Române, cronici teatrale, articole pe 
teme de literatură şi artă, anunţuri de mare şi 
mica pubRcitate..

•  Un om bine informat este cel care citeş
te zilnic „Cuvîntuf liber".

•  Abonamente se fac la oficiile poştale, 
factorii poştali şi difuzorii din întreprimbivi şi 
 “  lîe 1991,instituţii, pînă în data de 27 iulie inclu
s i v .

Lă Haţeg, domnul A urel Zepa a desch isde  cu- 
rînd O. unitate Alimentara. Aveţi în imagine interio
rul noii unităţi. Foto AUREL ANCA

FLASH !

*LA  COSTEŞTI — COPII 
ROILOR DIN REVOLUŢIE. 
f a  tabăra de la Costeşti se află,’ 

la  ora ăctuală, ZSO de elevi, în 
■ general ■ veniţi din judeţele de 

gte ţării. &Q dintre aceştia 
aU venit ţâin Crucea Roşie din 
România, fiind copii ai eroilor 
căzuţi tn Revoluţia din Decern- 
brie 1989. Musafirii taberei de 
la Costeşti au un program bogat 
in  manifestări, ce le oferă pe
trecerea inlr-un mod plăcut şi u- 
til ă timpii lui cit vor sta aici.

•  RECORDMANUL. In 24 
iulie a c. — aşa cum ne-a spus

dl. Nicolae Popa, şeful Centrului 
2î| Contractare ş t  Preluare a A - 
nţmalelor Brad aici s-a tn* 
tîm plăţ un  lucru domn de toa
tă  lauda. Dl. Roman Papei din 
Uibăreţti a predat, stabilind un 
adevărat record, 6 capete tineret 

vin, care au însumat cantita- 
'4a de 2631 kg carne preluată, 
pţn tru  care a tncăgat suma de 
137 658 lei. Cu asemenea oameni, 
bUni gospodari, intr-adevăr te 
poţi lăuda.

•  CURSURI DE INSTRUI
RE. Universitatea Tehnică din 
Petroşani (fostul I.M.P.) ti orga
nizat cursuri- de instruire îneve* 
Acrea atestării cunoştinţelor pen
tru activitatea de programare cu 
ajutorul minicdlculatoarelor com
patibile cu sistemul propriu.

•  „CORABIA DE AUR?. în  
aceste zile se desfăşoară la Co- 
r-abia. (Qltf festivalul de muzică 
populară f i  uşoară intitulat „Co
rabia de flur*. La acest festival 
oârti şi tin h  solişi % Clu
bului eSidcrurgistuI’ Hunedoara. 
La secţia de fnitUdeS populară —  
Elena Smădoi şi Alin Ienciu, iar 
la secţia de btuzică uşoară — 
Gina Păsat. Le urăm succes !

# ,  IN IŢIATIVA. Secţia maro- 
chinărle a Cooperativei Meşteşu
găreşti „Drum: Nou" din Hune
doara şi-a diversificat gama sor
timentală, intfoăuăiiâ  te  fabri
caţie un model nou de sacoşă, 
confecţionată dîntr-un material 
nvaţlasaţ rezistent, UşOr şi lăva- 
bU. Iniţiativa aparţine responsa
bilei, d-na Aurelia Corcodel.

•  TRANDAFIRI SAU SCA
IEŢI. Inspirată arhitectura stră
z ii  ce poartă noul venit dinspre 
gară, spre m im a urbeiI Inspira
tă  şi amenajarea florală de la 
baza clădirilor. Deloc inspirată, 
însă... ikebana de superbi tran
dafiri, şi prosperi şi viguroşi sca
ieţi d in  rondowri. Temeinicia — 
sau nontemeinicia — Opiniei re
porterului se pot verifica, la ori
ce oră din zi şi din noapte, pe 
b-dul devean al Libertăţii...

REPORTER

FLASH !

ARA
•  COMISII. Ii* '/«foi-ra 

aplicării Legii fondului 
funciar, au fost constituite 
2 949 de comisii şi s-au în
registrat 6 236 507 cereri» 
Pînă acum, doar aproxi
mativ 2/3 dintre comisii 
au  afişat propunerile de 
reconstituire a  proprietăţii 
şi aptfckrea legU este 
in  întirZiere cu 40—45 <ie 
zile. Situaţia este compti- 
ra f î  şl do făptui păttte 
57 000 ba au foit prehiâtc, 
in mod ilegal, din fo^dulţ 
funciar a l fostelor CAJP* 

auuerc fn |te- 
sesie’ S  fnccikut doar în &  
de comune. , . ’

talul

* 4

■  PIERDERI. Totalii 
pierderilor ţte  “anii 1989 
1990, pe Care, pent|u  
meni, Stalul nu a  
sibifitâtea financiară să ilţ 
acopere, provin daria urt 
număr de 3035 ir. 
dori din toate ram plile e- 
conomiet şi se ridică ia 
* i i "  miliarde lei fQniPn! 
celor mai ; rw tâb ll# 'iş fc s i ': 
l aderi este, totuşi. Sine 
d efin it: 454 de intCeplih-
deri- din întreaga ţară au 
înregistrat pierderi fii va
loare de 39,2 miliarde Ifei. 
închiderea lor a r  geiiera, 
insă, ttsemkmeâ efcAc -so~ 
ciale, incit o atare solu
ţie nu este, pentru mo- 
ment aplicabilă.

H  AUTOSTRĂZI. Pia-
‘ «Urile de realizare a  celor 

doul autostrăzi Oradea — 
Cluj — Sighişoara — fira- 
şov — Ploieşti — Bucureşti ’ 
— Constanţa ; Bucureşti — 
Giurgiu şi Arad — Timi- 
şoara -i- Deva -~ SlbiU — 
Piteşti — Bucureşti a r pu
tea fi realizate prin consti
tuirea a două societăţi 
mixte — cu firmele IN
TERNATIONAL SYSTEMS 
(partener rom ân: CON- 
TKANSIMEX S. A.) şi 
FIDEL (partener roman : 
Administraţia Naţională a 
Drumurilor). I»  acest fel, 
România va dispune de 
două autostrăzi — de 880 
şi 620 km intr-un timp re
lativ scurt (4—6 ani), fără 
a rambursa investiţia, ca 
fiind acoperită prin con
cesionarea taxelor de tre
cere către respectivele so
cietăţi mixte pe termen de 
30 ani, sistem practicat în 
lumea întreagă. Utilajele, 
tehnologia, amenajările vor 
fi asigurate de partenerul 
străin, iar mina de lucrii 
(inclusiv în obiectivele tu
ristice pe parcurs), va fi 
prioritar românească. . Ac
ceptul de principiu al Exe
cutivului a fost dat deja.

«FIDEL CASTRO NU 
*>&T SOLICITAT r e 
şedinţele Columbiei, Cesar 

Gaviria, a negat că şeful 
statului cubanez. Fidel Cas- 
tro, a r fi mediator în pro
cesul de pace dintre gu* 
Vertinl CoUnftbian ş | Coor

donarea guerilei Simon Bo- 
«var (CGSB). Preşedintele 
columbian ,a făcut această 
punere la  punct in cursul' 
unei conferinţe de presă 
în qare s-a referit )a relua
rea relaţiilor Consulare cu 
Cuba, după întrevederea a- 
vUfii cu Fidel Castro, cu 
ocazia primei jntîlniri la 
nivel înalt iberc - iamerica- 
ne, de la Guadalatera (Me
xic).

D.îvl LUME
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REFLECŢIA ZILEI

#  „-A pune stavilă dorinţelor, a ne înfrîna pof
tele, a ne stăpîni tnînia, adueîndu-ne totdeauna a- 
minte că nimeni nu poate dobîndi decît o foarte mică 
parte din lucrurile dorite, pe cînd trebuie din contră 
să se aştepte la multe rele, aceasta este o regulă, 
fără a cărei pază ne vom simţi nefericiţi, oricît 
de bogaţi şi de puternici am fi".’

CU ARTHUR SCHOPENHAUER
1788—1860, FILOZOF GERMAN

'#  „Nu gloria, ci însuşirile prin care se dobîn. 
deşte, s ta t  lucrul cel preţios", ■

#  „«Ce este viaţa ?» — La această întrebare 
ne dă răspuns perfect valabil, într-un fel specific, 
orice *peră de artă, autentică şi reuşită".

9  „O nefericire care ne loveşte cu totul fără 
vină noastră şi de din afară, o răbdăm cu mai mult 
cumpăt decît pe cea provenită din-vina- noastră".

#  „Omul cel mai măre nu c cuceritorul, ci acela 
care se stăpîncşte pe sine însuşi".

^  „Cu cît cineva arc mai mult în sine însuşi, 
cu atît cere mai puţin de la alţii”.

#  „Prin nimic nu scăpăm mai uşor de stăpî- 
nirea altora, decît prin stăpînirea de sine".

•  „La bătrîiVpţe nu c mai frumoasă mîngîiere 
decît a ne fi întiţupat toată puterea tinereţilor în 
nişte opere, care nu îmbătrînesc ca noi".

Selecţie de ILIE LEAIIU 

m * * • • m m m m m m m m m m m m m m r n m m m m m m m m t

COPIII PĂMÎNTULUI

La mirarea mea in faţa 
buruienilor ce creşteau 
mult mai viguroase decît 
plantele de cultură, bu
nicul mi-a spus c ă : •.bu
ruienile sint copiii dulci 
ai pămîntului Iar plantele 
puse de mina omului sint 
copiii vitregi şi ca orice 
mamă şi pămlntul îşi iu
beşte mai mult copiii 
naturali".

Noi oamenii încet ne 
transformăm in copii vi
tregi, departindu-ne de 
natură, de tot ce e na
tural. Omul a inventat o 
mulţime de . înlocuitori, 
de produse sintetice, în- 
cercînd doar să imite 
naturalul. Ih-eferăm să 
mtncăm to i soiul de pre
parate, invenţii ale chi
miei. bem sucuri' rezulta
te din prafuri şi coloranţi 
uitind adevăratele sucuri 
de fructe, Cind sîntem  
bolnavi cine îşi mai a-

minteşte de învăţăturile 
din bătrîni, de ceaiurile 
de leac ? Înghiţim pastile_ 
mat mult sau mai puţin 
prescrise de medic. De la 
îmbrăcămintea din in, li
nă, bumbac şi cincpă am 
trecut la firele sinteti
ce. Unei excursii la iar
bă verde preferăm sta

tul în faţa televizorului, 
o baie la ştrandul supra
aglomerat sau terasa unei 
berării. Uităm să ne în
văţăm copiii să iubească 
Natura ca pe o a doua 
Mamă, uităm să le spu
nem că Natura trebuie 
păstrată şi ocrotită de 
industrializarea vieţii, că 
altfel, într-o zi ne tre
zim copiii vitregi ai 
Pămîntului.

INA DELEANU

— •  — • -----

MĂRINIMIE

IMPRESIE GREŞITA

— Am impresia că lo
godnicul tău întîrzie cam 
mult seara, îi spune un 
tată fiicei lui.

—  Dă de unde, tată, 
cîteva minute, doar, pro
testează fata.

— Bine, bine, s-o lăsăm 
baltă. Roagă-1 numai să 
nu-mi mai ia ziarul de di
mineaţă cînd pleacă. .

— Cît costă şifonerul 
ăsta-'?"

— Vi-1 las cu 10 000 de 
lei.

— La preţul ăsta vi-1 
las şi eu.

MODESTIE

— Spuneţi-mi, vă rog, 
cine joacă cel mai bine 
şah în clubul dvs. ?

— Ca să fim obiectivi, 
Popescu. Dar eu ii bat 1

C.ulcse şi prelucrate de 
ILIE LEAIIU

•  O linguriţă de unt sau 
de gălbenuş proaspăt „as-- 
cuns» în cana cu lapte 
cald oferită copilului va 
aduce organismului aces
tuia mai multe elemente 
nutritive decît laptele sim
plu. ">

la sticla de ulei. Prin des
chiderea obţinută, uleiul se 
va scurge uniform şi cîte 
puţin (aşa cum trebuie 
picurat uleiul cînd se 
pregăteşte maioneza).

•  Puneţi o sugativă pe 
fundul borcanului în care 
ţineţi zahăr, sare sau orez. 
Aceasta Va absorbi umidi
tatea şi produsele vor fi 
bune de folosit.

•  Privite în lumină, ouă
le vechi au nişte mici 
puncte negre.

•  Dacă constataţi că aţi 
depăşit greutatea admisă, 
faceţi vara, două zile pe 
săptămînă, cură de fructe. 
Se vor consuma fructe de 
cinci-şase ori pe zi, cîte 
S0P gr. - w b/X-yi't-x-ii-TZ. .-v,

•  Crestaţi un dop de. 
plută de-a lungul, scoateţi 
un sfert din el şi puneţl-1

ILIE LEAIIU

w u w w w w v W w v u w w ,

GLOANŢE 
DE CATIFEA

I

î

I

\
I

I

l

© Navigator ratat nu e 
acela care se scufun
dă, ci acela care ră- 
mîne pe ţărm.

© De obicei tinereţea 
ţi se dă atunci cînd 

, nu ştii s-o foloseşti.
© Drumul drept este a- 

cela care ştie s-o co- 
tească atunci, cînd 
trebuie.

© Caută adevărul inte
reselor sale, nu ade
vărul, ; v:

© Dacă nu ştii să-l stă- 
pîneşti, înaltul e tot o 
prăpastie.

© Nu abuzaţi' de drep
tul de a fi fericiţi. 
Orice abuz duce la 
nefericire.

© Viaţa-i un monolog. 
Viaţa - fericită -  un 
diolog:

O Luciditatea dusă-n ex
trem te pulverizează-n 
neant.

© Natura nu poate fi 
cunoscută decît prin 
ochelarii pe care tot 
ea ni i-a pus la dis
poziţie.

© Cele două verighete, 
pînă la urmă, s-au 
transformat într-un

I

I

I

I

r

i
in t e r v iu l  s e c o l u l u i

Desen de IOAN COSMlN DRAGOMAN

I

Prin strănut se înţelege 
eliminarea cu zgomot pe 
nas sau pe gură, a aeru
lui din plămîni, printr-o 
mişcare bruscă şi involun
tară a muşchilor expirato- 
rii. Strănutăm cînd ne ui
tăm în soare (fără oche
lari de protecţie), cînd ne 
smulgem un fir de păr din 
nas şi care ne provoacă 
imediat o durere, cînd se 
nţiroasă o subştapţă -.iri
tantă etc. Nu numai omul 
strănută ci şi unele ani
male (pisica, clinele etc.). 
Încă din antichitate se 
practica obiceiul de a ura 
unei persoane care strănu- ' 
ta  următoarele cuvinte: la 
greci, „Să t r ă i e ş t i s o c o -  
tindu-se strănutul ca un 
semn bun ; la romani. „Să 
te păzească Juplter !*. Dâ- 
că un roman strănuta în
tre  prînz şi miezul nopţii, 
strănutul era considerat ca 
o prevestire bună şi ca un 
semn rău în restul zilei. 
Italienii spun „Felicita !*

SUPERSTIŢIILE

STRĂNUTULUI

I

I

I

I

I

)ug.
I

I

I

I

I

© Nu cumva înainte de 
înaintea erei noastre 
a fost o eră la care 
noi nici n-am ajuns ?

© E celibatar convins 
fiindcă nu iubeşte fe
meia. Iubeşte femeile.

© De cînd e mereu de 
aceeoşi părere cu 
mine, a început să mă 
plictisească.

© Se înţeleg perfect: 
vorbesc amîndoi deo
dată fără să se audă 
unul pe altul. ■■

I

I

I

I

I

I

I
G A V C O  {

— i
*1 1* 1 !• 1

___ fl__-------

MAMI, îSTl SIGURA CĂ PE COPII 
li ADUCE 6AR2A /?...

Desen de AL. RUGESCU

— Fericire, sau „Salute 1”
— Sănătate. Tot cu „Sşnă- 
•ţate !“ urează şi germanii. 
La noi, cînd ; cineva stră
nută i se spune „Noroc!”, 
„Noroc şi sănătate!".' iar 
alţii, după strănut îşi fac 
semnul crucii şi zic „Doam
ne ajută I". «Pe vremuri, la 
unele popoare din Africa, 
cînd strănuta regele, popu
laţia capitalei afla urgent 
de acest strănut şi strigau 
apoi „Trăiască regele E- 
xistă multe popoare pe 
glob care dau diferite in
terpretări strănutului. Pre
judecata care decurge din 
credinţa primitivă, înapo
iată, în semne prevestitoa
re bune şi rele ale strănu
tului nu mai este credibi
lă azi decît de un număr 
restrîns de oameni. S tră
nutul este un act fiziologic 
cu cauze multiple şi nu 
trebuie să fie interpretat 
ca un semn prevestitor de 
bine sau de rău. Atunci 
cînd strănuturile se fac „în 
lanţ", trebuie consultat un 
medic pentru depistarea 
cauzei. ' ; -

L M A N O IU

S I M I L I T U D I N I
ORIZONTAL: 1) Figuri de stil 2)

:

inclus pe viaţă — Spaţiu de manevră ; 3) 
Noutate pentru puşti — Masa umbrelor 
(pl.); 4) Concurent la prăjină — Anima
tor cu lovituri' de efect — Ai carte... ai 
parte ; 5) Impulsuri nervoase exterioare ■; 
6) Conducătorul unui personal bancar; 7) 
Ras cu spumă — Iese la spălat — Ele
ment de surpriză ; 8) Strictul necesar — 
Rezultatul unei împărţiri ; 9) \Se prezintă 
cu rezultate fructuoase — A da de rău ; 
10) Are dresuri imposibile.

VERTICAL: 1) Fac parte din familia 
şopîrlelor ; 2) Program de masă — Pose
sor de obligaţii ; 3) Bunul nostru comun 
— Cu strîngere de mină (p l.); 4) Negativ 
în reacţii — Scos în urma unei lovituri';
5) Punct de fierbere — Cută la talie !;
6) Cuprins de m ilă ! — Strînge p lusu l;
7) Lucru mecanic — Cinstită cum se cu
vine ; 8) Ceva mai altfel decît astfel — 
Ţip de proprietate privată ; 9) Gen de

—- rnlppfiw  rta bază la servi-

DEZLEGAREA CAREULUI „IPOTEZE* 
APĂRUT IN ZIARUL NR. 413 V

1. . . .  h5
2. Cg5 mat.

1) TRIMITATOR ; 2) RINIT — TOGA ; 
3) EMERIT — NAP ; 4) FEL — N ITU RI; 
5) IL — CEŢOS — D ; ■«) L — SĂRUT 
— B l ; 7) ANIMAL — SAT ; 8) TUR — 
RAFALA; 9) OLAN — RĂGET; 10) RI-. 
GrlDITATE.'  V.

MAT TN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:

Alb : Rf4, De4, Tg8. 
Negru : Rd7, p : c7.

SOLUŢIA PROBLEMEI 

DE SÎMBATA TRECUTA:

contrabas — Colective de bază la servi
ciu : 10) Fără şanse de absolvire.

VASILE MOI.ODEŢ
1, Cf3 R :f3
2. Ng2 mat

“TT-?
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Proiectele şi legea 

cea mare
(Urmare din pag. O

Din acest moment în
cep încurcăturile U.D.M.R. 
care participă cu recep
tivitate ia efortul comisi
ei, prezintă, în ziua in
trării proiectului pe or
dinea de zi a lucrărilor 
plenare, propriul său pro
iect. A  doua zi, P.N.Ţ.-c.d. 
înaintează şi el un pro
iect. Adunarea este pro
vocată să-şi întrerupă 
programul, comisia de 
specialitate este obligată 
să-şi anuleze lucrările 
(care au cumulat sute de 
ore de muncă), pentru a 
lua totul de la capăt. E 
clar că pentru asemenea 
variante vei găsi foarte- 
puţini entuziaşti. De ce 
nu s-au înaintat aceste 
proiecte timp de un an 
şi jumătate ? De ce nu 
s-au înaintat ele pe tim 
pul lucrărilor comisiei de 
specialitate ? Misterul 
poate fi  soluţionat cu o 
judecată comună: ele nu 
existau şi au fost redac
tate pe baza dezbaterilor 
din comisie, pe baza so
luţiilor refuzate de comi
sie. Ceea ce ar însemna 
că avem un proiect al 
grupului majoritar din 
comisie şi cel puţin două 
proiecte ale grupurilor 
minoritare. Aceasta ne-ar 
duce la soluţia dedubla
tă a comisiei pentru ana
liza evenimentelor din 
13—15 iunie 1990, cînd 
am avut practic două ra
poarte oficiale.

Dar e mai greu să a- c 
vem  două legi de priva- I 
tizare (cel puţin pentru ] 
că nu este exclus ca şi \ 
liberalii să aducă un pro- « 
ieet după ce vor constata I 
că au puncte de vedere [ 
care nu coincid cu cele | 
trei in discuţie). Şi dacă J 
e mai greu înseamnă că i 
e totuşi mai uşor să a- I 
vem o singură lege. Nu j 
ştiu cum va arăta ea. Da- | 
că aş şti acest lucru ar ' 
însemna că trec la pre- I 
şedinţia partidului ante- [ 
mergătorilor. Ori un ase- j 
menea partid noi am a- J 
vut şi n-a sfîrşit bine. A - i 
şa că personal nu sint I 
predispus pentru o astfel > 
de preşedinţie. Mai de- | 
grabă cred că va trebui J 
să ajungem la înţelepciu- | 
nea compromisului. Ştiu  < 
asta din istoria familis- I 
mului european. De cîte \ 
ori nu este confruntat bie- I 
tul om, în familia lui, cu \ 
situaţia în care, întors de | 
pe cîmpul de luptă grea I 
şi cotidiană, în loc să fie  J 
aşteptat cu masa întinsă, | 
îşi găseşte nevasta hotă- j 
rîtă pentru protestul de- | 
finitiv : părăsire ! Omul < 
puternic are atunci o ■Gin- I 
gură soluţie, dar omul \ 
înţelept are atunci două j 
soluţii sau mai multe. In- ' 
să nu ştiu dacă asta se j 
potriveşte şi pentru via- ! 
ţa noastră parlamentară, ] 
în relaţiile dintre mată»-1 
ritate şi opoziţie. Care • 
sînt, ipso fado, amin- \ 
două, de gen feminin.

I

Gr fu s i chihlim bar
încă din copilărie 

m-au fascinat holdele 
aurii tivite cu iarbă ver
de şi presărate cu maci 
de foc şi flori albas
tre. Intram desculţi în 
lan. şi ... fărîmiţam cîte 
un spic pirguit, lăsînd 
să ne curgă printre de
gete boabele-i grele. Le 
desluşeam chipul cu 
bucuria şl mulţumire, 
le savuram dulceaţa. 
Binecuvîntat bob de 
griu, plinea noastră!

Cînd. cei mari termi
nau de aşezat snopii 
-în cruce", pe mijlocul 
ogorului, mergeam la 
adunat de spice, himă-

nunchem spic lingă spic, 
cu grijă să nu-l risipim.

La asfinţit, cînd ul
timele raze ne-nvăluiau. 
cu nuanţe de chihlimbar 
şi seara se lăsa în li
nişte peste întinderi, 
ne despărţeam de cîmpul 
singuratic urmărind din 
depărtare jocul licuri
cilor şi cîntecul greie
rilor. .

Aveam chipul de bronz 
şi sufletul încărcat de 
m ulţum ire; răsplătisem 
şi noi truda ' părinţilor. 
pentru plinea noastră. 
Şi truda pămîntului...

ESTERA SÎNA

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

S I T U A Ţ I A
locurilor libere pentru concursul de admitere şi .probele de cunoştinţe din sesiunea

august -  septembrie 1991

Nr.
crt.

Unitatea de 
învăţămînt

CLASA A IX-a ŞCOALA PROF. CLASA A XI-a ŞC. POSTLIC. MAIŞTRI

zi seral
cu abs. 
cls.
a VlII-a

cu abs. 
cls. 
a X-a

zi seral zi seral zi seral

i. Liceul Teoretic 
Nr. 1 Deva 72 30 30 36

2. Liceul Teoretic 
Hunedoara 22 m 7 36 •w* MM MW

3. Liceul Teoretic 
„A. lancu" Brad 54 30 m . 37 36

4. Liceul Teoretic Ilaţcg 25 30 — — 17 35 — ' — — MM .
5. Liceul Teoretic Uia 16 — — — 9 18 — MM
6. Liceul Teoretic 

„A. Vlaicu" Orăştic 18 mm —• _ 22 23 'mm MM
7. Liceul de Muzică şi 

Arte Plastice Deva 10 , - m- n j_ MM ■w
8. Liceul*de Educ. Fizică 

şi sport Deva 14 — _ — MM mm' M»
9. Liceul Sanitar 

Hunedoara 31 mm ■ mm. 180 MM M- M*
10. Liceul de Informatică 

Petroşani 13 •M» — — MM MM
11. Grupul Şcolar 

Minier Deva 91 W» 15 107 72 30 MM 90 W.
12. Grupul Şcolar 

Energetic Deva 55 19 7 108 30 . __
13. Grupul Şcolar Matcr. 

de Construcţii Deva 6 74 . 28 . .. 78 •mu 30 MM 30
14. Grupul Şcolar Constr. 

Montaj Deva 26 . : '» 32 — ' 35 56 30 MM - Ţ 30
15. Grupul Şcolar Auto 

Deva , 40 - , , .. f 72 ■ - , _
16. Grupul Şcolar 

Metalurg. Hunedoara 146 30 36 ■ 52 92 30 60 MM 60
17. Grupul Şc. Industrie 

Uşoară Hunedoara 103 30 tmmm 44 14
• MM — Mae

18. Grup Şcolar Constr. 
Metalurg. Hunedoara 57 125 _ - 90 30 MM' MM

19. Grup Şcolar Minier 
Petroşani 86 30 136 _. - 58 67 MM 30

20; Grup Şcolar Minier 
LupCiii 28 - 41 - «m. 57 io i 60 MM MM 30

i i . f Grup Şcolar Chimic 
Lupcni 79 T - 33 ■M 31 51 Mm - -

22. Grup Şcolar Constr. 
Maşini Petrila 81 ,_. __ 28 22 99 MM MM 30

23. Grup Şcolar Minier 
Vulcan 62 25 102 31 59 L 30

24. Grup Şcolar Minier ■ 
Barza '25 14

.*
37 21 T

23. Grup Şcolar Metalurg. 
Călan 69 69 18 33 . . 30 30

26. Grup Şcolar Chimie 
Orăştie 5 18 9 71 .

27. Grup Şcolar Agricol 
Gcoagiu 55 20 r , _ - 36 _

28. Şcoala Normală* Deva _. ■ - — •-- 16 --  . MM MM —
29. Grup Şcolar Economic 

Petroşani _ . _ 8 25 30 30 _ •W»
30. Grup Şcolar Transport 

Simcria - . 13 47 MM 30
31. Şcoala Profesională 

Orăştic _ 59 _ — __ _
32. Şcoala Profesională 

Sibişcl — — 27 — — ’ — - - ■ ~ — —

NOTA: — Pentru clasa a iX-a şt a Xl-a cursuri de zi şi seral, înscrierile se fac în perioada 15—26 
august 1991, cu excepţia profilurilor la care se susţin probe de aptitudini, unde înscrierile se 
fac pînă la 21 august, inclusiv. Probele de concurs se susţin în perioada 27—30 august 1991.

— Pentru anul I şcoală (irofcsională cu promovaţi ai clasei a VlII-a, concursul de admitere se 
desfăşoară în peripadâ 4—7 septembrie 1991.

— Pentru şcolile postliceale, concursul de admitere se organizează în perioada 9—13 septembrie 
1991, iar la şcolile de maiştri in perioada 1—4 septembrie a.c.

Relaţii suplimentare sc pot obţine la secretariatul unităţilor de învăţămjnt. (440)
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Promptitudine, calitate
mai au ca activităţi, fabri-

(Urmare . din pag. 1)

di tării,'unităţilor şi specia
liştilor de certificare pen
tru  recunoaşterea recipro
că eu străinătatea.

(Jn sistem de asigurare 
a calităţii cuprinde norme, 
proceduri, examinări şi 
măsuri de ameliorare, res
ponsabilitate, siguranţă în- 
tr-un climat general de 
încredere şi participare la : 
gestiunea calităţii, pereni
tatea precum şi o miză mo
bilizatoare : obţinerea cer
tificării de reputaţie exce

lentă a colectivelor din 
fiecare activitate. Manage
mentului calităţii trebuie 
să i se ofere un' maxim 
cîmp de acţiune, acum 
cînd România este în pra

gul deschiderii spre Euro
pa, cînd Comunitatea Eu
ropeană esţe tn demaraj 
spre constituirea celei mai 
mari pieţe unificate din 
lume, începînd cu anul 
1993.

Congresul' Organizaţiei 
Europene pentru calitate 
de la Dublin (15—21.09.
1990) a concluzionat că 
accesul pe piaţa mondială

să-l aibă doar produsele 
şi serviciile certificate con
form normelor internaţio
nale. Deducem că factorul 
decisiv în revoluţia mana
gerială, cu adînci implica-:

ţii în reforma economică şi 
socială pe care o traver
săm, este calitatea. Orice 
latură a  activităţii soctal- 
economice care este negli
jată  de managerul refor
mei cade In zona noncali* 
tăţil, cu repercusiuni greu 
de remediat şi pare consti
tuie o frînă în dezvoltarea 
viitoare, conţinînd germe
nii compromiterii reformei.

. Din dialogul purtat cu 
dl. ing. Ioan Sterea, direc
tor tefinic al -Uzinei de 
Piese de Schimb şi Repa
raţii Utilaje şi Echipamen
te Electrotehnice V ruere 
dis P troşar« am ^ mp s t 
că promptitudinea şi -cali
tatea reprezintă una din 
caracteristicile esenţiale a - " 
le activităţii celor 2 000 de 
salariaţi ai acestei unităţi, 
ce face parte din Regia- 
Huilei Petroşani. Ponderea 
producţiei o deţin, ca şi 
pînă acum, reparaţiile şi 
întreţinerea utilajelor mi
niere şi de preparare, con
fecţiile metalice (armături, 
plasă şi altele), fabricarea 
pieselor de schimb pentru 
utilajele miniere, repara
ţiile la motoarele cu carac
teristici antigrizutoase. De 
asemenea, salariaţii uzinei

carea stîlpilor hidraulici 
> e c h i p a m e i  aftsre rit 
isţim ii % Hi iduale ve- 

r *i' ii şl epare ţ VMO, 
prestări de diferite servicii 
pentru unităţile miniere.

Dotarea tehnică a uzi
nei şi profesionalismul sa
lariaţilor permit să fie sa
tisfăcute şj alte cerinţe a- 
le beneficiarilor, ţinlnd 
seama de faptul că tehno
logiile de producţie sînt a- 
daptate pentru seriile. mici 
şi unicate, făcînd posibilă 
schimbarea rapidă a fabri-_ 
caţiei. De menţionat şi 
faptul că se acordă toată 
atenţia onorării contracte
lor încheiate cu partenerii 
străini, în special a celor 
pentru armături de mină. 
în  acelaşi timp, sînt aco
perite, Ia preţuri mai re 

duse d e o î t  c e i e  ale agen
ţilor economici cu profij 

.similar, orice alte solid» 
ţări în domeniile arătate,: 

Desigur, mai sint şi u- 
nele dificultăţi inerente în 
realizarea programului de 
p od - ;i u n apar go 
luri în aprovizionarea cu 
unele materiale, , îndeosebi 
cu cupru, ce se obţine Ia 
schimb cu deşeuri din a-; 
celaşi metal, cît şi cu alte  
materii prime. Ca şi la  
alţi ageriţi economici, se 
depun strădanii în vederea

r  urh n  f I / r  g w ’.  *■
rate de bloca >>l financiar 
in: lanţ. Dincolo, de toată 
acestea — aşa cum ne’ re 
lata interlocutorul — im
portant de . relevat est© 
că s a l a r i a ţ i i  de lă 
U.P,S.R,U,EJ:.M.. Petroşani 
îşi pun în valoare, cu prl- 
eepep| • şi - conştiinciozitate, 

ofenţlal î tehnic i umani 
1 cart i i ,  s ■<> . J i r " .

NICOLAE TWCOB

6estihnea calităţii în cadrul procesului 

de reformă a societăţii româneşti (ti)
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LA TELEVIZIUNE

(P rogram ele I ş i II)
LUNI. 29 IULIE 1991

PROGRAMUL I
•  1L00 Actualităţi •  14,10 Calendarul

..__ •  14.20 Worldnet Usla •  15,20 A-
yanprcmlcra săptămînU •  15,10 Copiii noş- 
t t |  — viitori muzicieni •  16,00 Cheia şuc- 
«Ufeului. O  afacere reuşită •  <6,30 Muzica 
pentru  toţi •  17,00 Ştiri •  17,05 Emisiu- 
» fa  in limba maghiară •  18,35 Dosarele 
ItgorieL Labirintul fricii •  19,00 Tezaur 
Jp. tMITDcscnC animate. Averifurierii Spa- 
jtttfu i •  20,00 Actualităţi •  20,35 Sport 
fljT 20.45' StudiShl ecortOmic. S.O.S. catlta- 
« # !  •  21,10 Teatru Tv. începutul sfîrşi- 
fefMui sau s-a sffrşit cum a început de Scăn

Premieră pe ţară  •  22,20 Muzee- 
ţ w r  .  22,35 Profil 'muzical. Soprana 

Ina Cîrstea •  23,00 Actualităţi * Cro- 
PSrlamentului •  23,30 Repriză a 

ia. Emisiune sportivă.
'  . • PROGRAMUL i i

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene. a- 
>ate. Bugs Bunny •  16,40 Tradiţii •

Veniţi cu noi pe programul doi,.. Ia 
“ixul cultural sportiv studenţesc 

! •  20,00 Sint Iarba.» Spectacol dedi- 
croilor din Decembrie 1989 •  20,45 

:r Channel •  21.00 BBC World Ser- 
•  21,30 Magazin auto-moto •  22,00 
Europe •  22,35 Studioul muzicii de 

4 |m e r l .

s î MARŢI, 30 IULIE 1991
PROGRAM UL!

10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul 
. 10,20 Film artistic. .Criminalii]... 
u t?  (Franţa, 1988) •  11,50 Super 
•  12,35 Desene animate, Lidia 
lumii •  13,10 Ora de. muzică •  

Actualităţi •  1440 Virsta a tre ia  •  
Muzica pentru părinţi •  15,00 Tra-

__  A, 15,20 Avanpremieră Ţv. •  13,30
(Ainflucriţc •  16,00 Cursuri de limbi străi- 
â k  9  16,38 Muzica pentru toţi-v 17,00 Ştiri 

17,05 Salut, p rie ten i! •  19,00 . Serial
iiţritc •  19210 Desene animate. A ren 

ii  spaţiului •  20,00 Actualităţi •  
Sport •  20,45 Studioul - economic •  
Telecinemateca. Strategia păianjc- 

50talia, 1970) •  23,00 Actualităţi •  
Un strigăt pentru tine (II).

5 PROGRAMUL II
•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a» 

driblate» Bugs Bunny - •  16,40- Documentar 
gttinţific •  17,10 Studioul de literatură 
•  16 ,0  Film serial : Aşii cerului albastru. 
0 p. 16 •  19,10 Muzica uzi •  19,40 Ţribu-

8non-eonformiştilor •  20,00 Canal France 
tem a t ion al •  20,30 Sport magazin •  

«B C  World Service •  21,30 De-ale 
ţe i- tn  economia Capitalei.' S ă-ţi'fac i 

Vlkra» sanie •  22,00 TV5 Europe •  22,35 
Armonii corale.

MIERCURI, 31 IULIE 1991
PROGRAMUL I

•  <9,00 Actualităţi •  10,10' Calendarul 
•  10,20 La Sept •  12,35 Desene ani- 

;e. -fcidia in  jurul lumii •  13,10 Oră' de 
ică •  14,00 Actualităţi •  1410 Viaţa 

ituală •  14,40 Tineri interpreţi de mu- 
populară •  15,10 Avanpremiera Tv. 

£  15,20 S.O.S. N a tu ra ! Ocrotirea speciilor 
•urnii vii •  15,50 Cursuri dc limbi străine 
ş  16,20 Stadion. Emisiune dc actualitate 
Sportivă •  16,50 Tragerea Pronoexprcs •  
*7,00 Ştiri •  17,05 Convieţuiri •  17,33 Tc- 
Hviziunea vă ascu ltă! •  18,00 Forum •  

35 Reflector. Ce faceţi, domnilor, cu 
. ?î~. •  19,00 Arte vizuale % .0 4 0  
ne animate. Aventurierii spaţiului 9 

K M  Actualităţi •  20,35 Sport •  20,45
Studio ui economic I  21,10 Film serţaL 
SNeh, vânător de capete •  22,15 Uniţ 
CUMMţterii •  23,00 Actualităţi * 
■tariam entulni •  23,30 Pro musica." 

i • PROGRAMUL II 
ISW  Actualităţi •  16,15 Desene a- 

Bugs Bunny •  16,40 Emisiunea 
maghiară •  18,00 Emisiunea Stu-

BBGffe ttM  de Televiziune Deva •  31,00 
•S n M  Service •  21,30* Dialog CU idilfl

22,00 TV 5 Europe •  22,35 Bi- 
futerii muzicale.

: JOI, 1 AUGUST 1991
PROGRAMUL I

•  . 18,08 Actualităţi •  1040 Calendarul 
Zilei •  t# J0  TeJe-vacanţa şcolarâ •  11,50 

. fS u # tr  Chahnel •  12,35 Desene animate. 
-ftW i h  jurul lumii 9  13,10 Ora de mu- 
B W ă l 4 . 0 0  ActuaHtăţi •  1410 Oameni 

r S ţ  l h ţ ă  hol — sub semnul lui IOV •  
*440 Jazz-magazin •  1540 Elveţia, Do- 

j fh m a ita r  •  15,30 Medicina pentru toţi. 
! B IM i fea — o problemă de sănătate ©  
•  K M . C ursuri de litnbi străine •  16,30 

? Slozifea pentru toţi •  i f j t o Ştiri •  ITfiS 
I f e r i tM tfH >  1485 Reflecţii rutier* •  

tH840 Reporter ’9I * 19,00 Cultura în lu

me •  19,30 Desene animate. Aventurierii 
spaţiului •  20,00 Actualităţi •  20,35 Sport 
«  20,45 Studioul economic •  2448 Film 
seriaL Dalias. Ep. 45 •  22,15 tn  faţa na
ţiunii, Partidele politice •  23,00 Actuali
tăţi * Cronica Parlamentului a 23,30 Stu
dioul şlagărelor.

PROGRAMUL II
9  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a- 

nimate. Bugs Bunny 9  16,40 Dicţionar 
dă  personaje t  17,10 Emisiunea în lim
ba germană •  18,10 O viaţă pentru a  idee
•  18,30 Concertul Orchestrei Naţionale Ra
dio •  21,00 BBC World Service •  21.30 
Lumea sportului •  21,50 Super Channel
•  22,00 TV5 Europe •  22,35 CîntecuJ ini
mii mele.

VINERI, 2 AUGUST 1991
PROGRAMUL I

9 10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul 
zilei •  1040 Film. artistic. Tartarul din 
Tarascon (Franţa, 1934) •  11,50 Super
Channel •  12,35 Desene animate. Ltdia 
în jurul lumii •  1340 Ora de muzică •  
1400 Actualităţi a .14,10 Mapamond. Eve
nimentele externe ale săptămânii •  14,35 
Veşnicul colindător de dram uri e  {*6.10 
Mondo-muzica •  15,30 Patrimoniu •  16,00 
Limba noastră •  16,30 Studioul muzicii 
uşoare e 16,50 Tragerea Loto •  17,00 Ştiri
•  17,05 Emisiune^ in  limba germ api 9 
18,05 Invitatul săptăminil •  18,35 Ţele- 
discul muzicii populare •  19,00 Ecranul 
e 19,30 Desene animate. Aventurierii spa
ţiului e  2000 Actualităţi •. .20,35 «port 
e  20,45 Viaţa Parlam entară •  2140 Film 
serial. Destinul familiei Howard. Bp 13 
9 22,15 Simpozion « 23,00 Actualităţi 9 
2345 Vîrstole peliculei •  OwOO Varietăţi 
muzicale internaţionale •  0,35 Tele-fop.

PROGRAMUL H
•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a- 

alinate. Bugs Buriay. Ultimul episod •  
16,40 Tradiţii •  17,10 Magazin sportiv 9
20.00 Competiţia baghetelor (I) •  21,00 
BBC World Service •  21,30 Super Chan- 
Ael •  22,09 TV5 Europe •  22,35 O mu
zică, o ţară. Itinerar francez.

SIMBATA, 3 AUGUST 1991 
PROGRAMUL I

•  9,00 Bună d im ineaţa! •  10,00 Ac
tualităţi •  10,10 Universal şotron. Ediţie 
specială de vacanţă •  1140 Descoperirea 
planetei •  11,30 Stare de trecere •  12,30 
Desene animate. Lidia in jurul lumii •  
13,10 Ora ţie  murică •  14,00 Actualităţi
•  14,10 7 x 7 . Evenimentele interne Ude 
săptăm inir •  14,35 Tele-club •  18,00 Fan
teziile pehtzei •  19,00 Melodii îndrăgite
•  19,15 Teleenciclopedia •  20,00 Actuali
tă ţi •  20,35 F iln r serial. Maddio şl Da- 
vid. Ep. 3 •  21,40 Săptămlna sportivă #
22.00 Dacă e sîmbătă, e comedie», muzi
c a lă ! •  22,55 Actualităţi •  2340 Film ar
tistic. Să pui mina pe un rege (S.UA„ 
1983) •  0,50 Video-discotecă •  1,10 Emi
siunea Studioului de Televiziune Deva.

PROGRAMUL II
•  10,00 Emisiunea Studioului de Te

leviziune Deva •  1660 Actualităţi •  16,15 
Film artistic. Clara şl băieţii de treabă 
(Franţa, 1981) •  18,05 Opera ba. capodo
pere... •  2065 Campionatele naţionale de 
gimnastică ale României. Transmisiune 
directă de ţa  Constanţa 9  21,80 BBC World 
Service •  21,30 Super Channel •  22/M)
TV5 Europe •  22,35 Serenada.

DUMINICA. 4 AUGUST 1991 
PROGRAMUL I

•  7,00 Emisiunea Studioului de Tele-

hw â în  se
rial pentru copiL VizitatoriL Ep. 6 •  1060 
Actualităţi •  11,00 Lumină dbt lu m b ă  •  
1260 Viaţa satului •  13 ,30  H o r a  « t u l u l
•  14.00 Adtualităţf •  1410 Atlas •  14,33 
Virfeo-magazin •  l«40 C fblri do du- 
mfaică •  19,00 FUm serial. Dalia», tp .  46
•  20,90 Actualităţi. #  2033 Film artistic, 
Băieţii buni erau t e  negru (S.U.A., 19*7)
•  2245 Duminica spertM I 9  22,43 Shou<* 
«d de duminică •  23,35 Actualităţi 9 23,40 
Maeştrii.

PROGRAMUL II
•  16,00 Actualităţi e 16,15 Desene a- 

nimate. Pif şi Hercole •  16,40 Convieţuiri. 
Comunitatea romilor * 1740 Pop-t *
•  1748 Oraşe ş i civilizaţii. Los Angries 
de Iert şi de azi e  1*60 Divertisment in
ternaţional « 18,30 Soiata muzicală TV.
•  2160 BBC World Service o  2160 Su
pt*  Channel e 22,00 TV5 Europe o 22,35 
Jazz-fan.

fn funcţie de evenfmenfele la zl, Ra- 
dioteleviziunea îşi rezervă dreptul de ă 
efectua unele modificări ale programului,

M IC A  P U B L IC IT A T E

■9 CUBSARU Norana, as
tăzi, cînd împlineşti 14 
ani, zl care să-ţi aducă 
num ai raze de lumină, zîm- 
bet şl toate florile din lu
me, multă fericire, „La 
muRi ani I". Lucian şi fa
milia. (3256) _

•  PENTRU Liana 
oricît de dureroasă 

e despărţirea, căsătoria 
aduce un moment al 
visului de fericire. Â- 
cest moment doresc^ să 
fie etern „PADREE".

(3260)

o  VIND maşină de fa
bricat îngheţată. Geoagtu- 
Băi, telefon 48115.

(3248)
•  VlNU înscriere Da

cia 1 300. septembrie 1989 
şi Mercedes» benzină. Si- 
meria, telefon 60014.

(3*47)
9 CUMPĂR dotări ame- 

rican! (200 lei), mărci (110 
lei). Deva, telefon 23926.

(3253)
o  VIND video casetofon 

Reconder Shatp^ star* per
fectă. Brad, telefon 51181.

<3122)
O VIND motocicletă CZ 

176, State bună, piese 
schimb. Slmeria, str. Ho
rea, rfftjA (8243)

o VÎND urgent, convena
bil, damtonetă Î.P.A. Diesel 
8 tone, stare btinâ. Hune
doara, telefon 16657.

(3266)
•  VIND înscriere Da

cia (1989). Deva, telefon 
21511. (3283)

•  VIND înscriere Dacia
— aprilie 1990. Telefon
957/13832. (3262)

»  VIND înscriere ARD 
(1981). Deva, telefonJ7481.

•  VIND D ada 1 100, 
piese şi elemente caroserie 
Dacia 1310. Deva, Ejpines- 
cii, nr. 70, telefon 19346,

(3250)
9 VÎND acordeon Welt- 

meister, 40 başi. Deva, te
lefon 20563, (3251)

•  VÎND apartam ent două 
camere. Deva, Bălcescu, 
bloc 22, telefon 20316.

(3257)
9  VÎND Ioc casă în va

lută, la  şosea — Şoknuş. 
Informaţii telefon 68308 
sau Balata 92, după ora 
21. (3209) -

•  CU autorizaţia 3266/ 
17 decembrie 1990, emisă 
de Prefectura judeţului Hu
nedoara, a luat fiinţa Aso- 
Ciaţia Familială „Lebăda 
Or. 00" Hunedoara, avind 
ca obiect de activitate ali
mentaţie publică, produce
rea şl comercializarea ră
coritoarelor, cafelei, pro
duselor din came, băutu
rilor alcoolice, dulciurilor.

(3241) =
•  CAUT urgent asociat eu 

spaţiu adecvat in zona gară
— Izvorul „De ce bal” (ş©- 
seajia de centură) pentru a  
deschide un mlnl-service 
auto, Vulcanizare, schimb 
ulei. Posed depresator au
tomat, cauciucuri şl u ld a r i 
Import. Deva, telefon 
25957.

stră inătate  Deva, A. Vlal* 
cu, rir. ÎSr, ' (3277)

•  PIERDUT în Braşov
geantă cu acte, conlinSnd 
C.E.C. lim ită sumă, seria 
543850—543900 ; ştampilă 
& C. AUTOCOM IMPEX 
S.R.L. Deva. Se declară 
n u le  (3271)

•  PIERDUT ştampilă 
dreptunghiulară a unităţii 
I.C.S.M, Călan, Parfumerie 
nr. 79. O declarăm nulă.

(3270)
•  SCHIMB garsonieră,

confort I, cu apartament 
2—3 camere, exclus Micro 
5, 6, 7. Hunedoara, tele
fon 13886, în zilele fără 
soţ. (3207)

•  SCHIMB garsonieră, 
zonă centrală cu aparta
ment două camere central 
sau Gojdu. Deva, telefon 
17276, informaţii duminică, 
28 iulie 1991.

(3563) ;
•  SCHIMB garsonieră, 

Hunedoara cu Deva. Infor
maţii, Deva, telefon 24988.

(3261)
•  SCHIMB apartament

două camere, confort II, 
Daria, cu garsonieră, ex
clus Micro. Informaţii De
va, bar „Dacia*, Pîrvu 
Constanţa. (3259) .

•  SCHIMB foarte avan
taje» apartam ent două ca
mere, proprietate, cu a- 
partam ent 3—4 camere, 
chirie de stat. Deva, teîe- 
«>fi 29101. (8244)

•  LA 28 iulie se Im- 
pllaescr 6 ani de cînd 
isnida soartă a  răpR un 
suflet drag şi scurhp

MARIUS FLORIN 
. ■ JDRCA,

de 20 anL
Lacrimi ş t  flori pe = 

ihormîntul tău. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace! Mama şl 
buturii. (2940)

•  CU inimile zdro
bite şi lacrimi în ochi, 
soţia, fiica, ginerele şi 
nepoţii anunţă împlini
rea unui an de la dis
pariţia fulgerătoare a 
celui Care a  fost

ION UNGUREANU, 
din Brad, fost miner 
la  I. M. Petrila. Nu 
te vom uita niriodată.

(3268)

•  SÎNT şase săp- 
tâmîni de cînd 9 -treete 
în nefiinţă trandafirul 
nostru, profesoara ;

MARIOARA
CRISTACHE
(CODREANU)

Soţtil şi familiile din 
Dobra şl Bucureşti a- 
nunţă parastasul tn  
ziua de 28 iulie, la Do* 
bra. Lacrimi şi flori 
pe mormîntul ei.

(3267)

•  IN amintirea ce
lor care au  fost ma
mă, frate, soţie şi copii 
după 18 ani de la  tra 
gicul accident care 
le-a curm at viaţa. Nu 
vâ vom irita, Igelaky 
Eugen. (3254)

Ş SOŢUL Roman, copiU 
loan, Roman, Viorel şl 
Cornelia, nora Mia, gine
rele Andronic, nepoţii Nî- 
coleta, Nicuşor, Darius, Da
lia cu aceeaşi nemărginită 
durere anunţă pe toţi cei 
Care au eunoscut-o şi pre
ţuit-o că I3 4 august se 
împlineşte un an de cînd 
ne-a părăsit pentru tot
deauna scumpa noastră 

GALENIA s o n o o  
Parastasul — duminică, 

28 iulie Ţa Biserica Ortodo
xă din Bretea Mureşanăi 

(3269)
j f - ’S V  inimile 2droibite de 

durere, cu lâcrfmi în  ochi, 
comemorăm astăzi un an 
d e  cind o rţidărte fulgeri!-, 
to are  l-a răpit, la  numai 
■39 ani, pe bunul nostru 
fiu şi frate

DORIN ILIA, 
din Orăştie. Dumnezeu să-l 
odihnească! (3285)

•  PERSONALUL 
C.M.J. Hunedoara este 
alături de familia cotor, 
gului Constantin 55aha- 
ria , greu încercată prii» 
pierderea fiicei dragi

, ,  d a n ie l a  ;
Sincere condoleanţe 

şi întreaga compasiu
n e ___________ (3261)

' •  COLEGII <tin pro
moţia 1981, clasa a 
XU-o B a  Liceului 
„Decebal” Deva, aduc 
un ultim omagiu celei 
care a fost ■

inginer DANIELA
c o n s t a n t in »

trecută prem atur şi 
fulgerător in  eternita
te. Sintem alături de 
familie la această grea 
încercare. (3255)

9 SOŢIA şi fiul a- 
dresează mulţumiri ce
lor care au fost alături 
de ci la  marea durere 
pricinuită de dispari
ţia fulgerătoare a 
scumpului' lor 
VLADIMIR PILECKI. 
rUgîndu-i să iiu-1 uite 
niciodată pe VLADI, 
care prin bunătatea lui 
a încercat să-i facă 
fericiţi pe Cei din ju 
rul Iui. (3242)

•  CU inima zdro
bită do durere, soţia 
Marica şl nepoţii anun
ţă  încetarea fulgeră
toare din viaţă a celui 
care a  fost

MIIIUŢ AVRAM
Dumnezeu să te o- 

dihneascâ în pace. în - 
mormîntarea in data 
de 27 iulie 1991, în 
comuna Balşa. Familia.

(3252)

•  MOARTEA nemiloasă 
şi cruntă l-a smuls din

care a fost un bun soţ, 
ta ri, fiii şt frate. .

înmormîntarea . — ari, 
27 iulie. Orii 17, la <3- 
m itirul din Cristiir. (1238)

(3246) •»

_ •  AGENŢIA de tu-

1 ^ 4 0 1  - « D i ’90*
organizează excuriie 

în Turcia, te  periob»

• S r f  f e f r - â f c
21840, după ora 19.

(3239)

9 OFER recompensă 
50 000 — 100 000 iei pentru 
cedLito contract apartam ent 
2—3 camere. Deva, telefon 
28044. (3202)

«  ŞOFER profesionist e- 
stecut cursa ta  ţa ră  şi

'% W ă '

1 • 1 ■ * îo lie  |

In xHele de sîmbătd şi duminicâ,

OEOAOflf-BAI şî RETUR.
după următorul program i 
llki 1 plecare -  ora / O 
Deva 1 solrre -  ora 7,45; plecare -  ora |

7,551 !

I
-  O R Ă ŞTIE -  j

i

iu -tâi : sosire -  ora 9,40; plecare f  
-  ora Î7 ,d0;

Deva ! sosire -  ora 
lila i sosire -  ora

plecare î$,55; I
(450) î
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