
Prin grija administraţiei ' zile, îa punctul de cblec* 
pieţelor şi a companiei tare s-a strins o cantitate 
tipografice „Veroniaa* din mare de haine pe care 
Hunedoara, în clădirea salariaţi ai companiei „Ve- 
pieţei Obor din localitate ronica", după cum se ve- 
s-a deschis şi juncţionea- de şi în imaginea alătu- 
Ză, de circa o săptămînă, rată' le-au sortat pe căţe
ii» punct de colectare a gorii de articole, mărimi 
ajutoarelor pentru sini- şi gen. Ih 12 august, prin 
straţii de la inundaţiile grija societăţii de trans- 
din Moldova. port. auto „Corvin Trans",

La deschidere, amintita primul transport cu aju- 
companie (director — dna toare a plecat spre MoL. 
Doroteea Tu za) a venit cu do va. 
o contribuţie in valoare „Vrem să mergem per- 
de 50 000 lei, iar salaria- sonM cu ajutoarele, să ţe 
ţii administraţiei pieţelor înmlnăm noi celor in ne» 
— cu 5000 lei. Contribu- voie" ~~ ne spunea dl 
ţîa lor a fost folosită pers- Adrian Nisipescn. şeful 
tru cumpărarea de tm- administraţiei pieţelor, 
mente. ION CJOCUEI,

In decurs de eîtcva Fota PAVE LAZA Ajutoarele pentru, sinistraţi se sortează cii grijă.
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INDEMNIZAŢIE 
Şl SPORURI 

PENTRU INVALIZI, 
VETERANI Şl VĂDUVE 

DE RĂZBOI

loccpînd cu 1 august a.c. 
se acordă pensionarilor in
valizi, veteranilor şi vă
duvelor de război o in
demnizaţie după cnm ur
mează : invalizilor de răz
boi — 2 000 Iei lunar, pen
tru mutilaţi şi Cei încadraţi 
în gradul 1 de invaliditate 
— 1500 Ici lunar, pentru cei 
încadraţi în gradul II dc 
invaliditate — |  200 lei lu
nar. Veteranilor de răz
boi — 1000 lei tunar ; vă
duvele de război, invalizii 
şi veteranii derăzbsiprl- 
mese pe lingă aceata...in
demnizaţii un spor de cite 
240 lei lunar pentru pri
mul an de participare Ia 
război {isdtterent de du- _ 
rata participării) la care. 
se mai adaugă câte-20 Iei 
pentru fieacre lună de 
participare la război care 
depăşeşte un an calenda
ristic. Aceste indemniza
ţii şi sporuri se acordă la 
cerere. Dovada calităţii de 
veteran de război şi a pe
rioadei de participare la 
rSi$ei se (ace de către per
soanele interesate, cu acte 
oficiale, eliberate de Mi
nisterul Apărării Naţionale.

Voturi corupte
t

Trebuie să ne a şteptăm 
cd viaţa parlamentară a 
unei ţări să fie in situaţia 
să se confrunte, «îteodată, 
chior cu forme de corupţie-, -- 
în parlamentele cu veche 
tradiţie, sfnt «moseute în- 
tîmplârile cu deputaţi aduşi 
din concediile dulci ala 
plajelor sau direct de pe 
paturile spitalelor, cu căru
ciorul, pentru a întruni o 
majoritate pusa în primej
die. de libertatea opipiilor 
exprimate în luările de 
cuvînt. • '

Noi nu-avem, dpp'gur,
0 experien}ă completa în 
aceste fizionomii disimulate - 
ale realităţii comportamen
tului- parlamentar, însă anu
mite cazuri - din practica 
exerciţiului de vot ne ,pof 
trezi bănuiala că nu ne 
aflăm în totală necunoşfin- 

, î 5de  cauză şi cu totul

ÎN S E M N Ă R I DE PARLAM ENTAR.

lipsiţi de talente în* aseme
nea timpuri sălbăticite, prin 
care şerpuiesc drumurile 
puterii. E de înţeles cu lup
ta pentru sipremajia votu
lui se bazează, ca orice 
lupta pe interesul pentru 
întărirea propriilor rînduri, 
pe de o parte, iar pe de 
dţa pentru rărire® .tinsu
rilor adverse. Ca. peste 
tot şi. piai acelea sî«|. me
todele bune, care' duc la 
scop. Şi sînt proaste toa
te -procedeele pe care ie-a 
fluierat arbitri».

La campania pentru vo
tarea Legii privatizării, am 
avut două cazuri de scoa

tere dm joc în şirurile o- 
’ poziţiei.. Unul J-a ilustrat 

deputatul de Timiş, Petrişor 
i : Morar, preşedintele fostului 
' Fronf 'Oemocraţ Român, 
primul'partid afirmat în 

■ toiul revoluţiei _ din ; de- 
cembrie, >.în - chiar. >̂aţiul 

. sacru al. Pieţei Operei din 
Timişoara, în zilele care au 
precedat ziua cea mare. 
Deputatul de Timiş, eco
nomist de profesie, a ră
mas în băncile opoiifiei 

..după ieşirea intransigenţi
lor, dar a ipşit la microfon 
cu o îndărătnicie agasantă, 
pentru a contesta previziu
nile proiectului de privati

zare, rîhd cu rînd. Nu t-a 
putut împiedica nici faptul, 
îndeobşte cunoscut, că ieşi
rile sbte pătimaşe la mi
crofon au trebuit să se 
confrunte chiar cu profe
sorul său, acum preşedin
tele comisiei parlamentare 
de avizare a-Legii privati
zării, profesor universitar 
doctor Ionel Blaga.

Ei bine, tind toată lu
mea aştepta sa sfe întîmple 
o minune cu deputatul de 
Timiş, iată că minunea s-a 
întîmplat. Domnul Petrişor 
Morar a urcat intr-o dimi
neaţă treptele:spre tribuna 
şi a spus cu durere": 
„Domnilor, am. depus toa
te amendamentele în pfîc, 
deoarece din motive de să-

lONfTU

(Continuare în pag. a 3-a)

IN ZIARUL DE «ZI:

CALEIDOSCOP DUMNICAL

-HUWfCW tXCURSIC, ML DUC LA COADĂ ,1A CEC...

Desen de ALEXANDRU RUGESCU

— Şi soţul tău vorbeşte deseori singur ?
— Da, el însă nu ştie. Crede că eu il ascult 

în continuare.

•  DIN NOU DESPRE ACCI
DENTUL AVIATIC. Prăbuşirea 
avionului IL 18 care s-a produs 
îji noaptea de marţi spre miet- 
ctiri. în Munţii Retezat, la 18 
km depărtare de Uricani, aproape 
de Şaua Custurii, în căldarea din
tre vîrjurile Valea Mării, Cuşţu- 
rii si Lazărului, s-a soldat cu 
moartea tuturor celor 9 pasageri 
(5 membri ai echipajului şi 4 
tehnicieni):, în urma cărora an 
rămas familii îndoliate şi 14 copii 
orfani 1 Părţi din trupurile celor 
din aparat, bucăţi din fusdajul 
avionului, piese şi scaune dez

membrate au fost împrăştiate pe 
o măre suprafaţă din această 
„căldare", în care, la 3 martie 
1987, şi-cai .mai găsit moartea cei 
4 alpinişti din Petrila. „Cutia 
neagră" din avion a fost găsită 
şi t̂ axţşporbftă la BucureşiL Ana
liza înregistrării poate dezlega 
cauza acestui grav accident evia- 

■ tic. ... . .. ; ; v.V V

•  FĂINĂ FOARTE BUNĂ. 
Moara fraţilor Dobra din Băiţa 
este foarte solicitată, aici venind 
să-şi macine- bucatele' oameni 
din foarte multe'sdie din jur. Pen. 
ttu a face faţă solicitărilor, pro
prietarii au supraetajat sitele şi 
au montat încă iln valţ. Cei ce 
vin la moara din Băiţa spun că 
aief sa face o făină foarte bună.

•  DE PESTE DOUĂ DECE
NII... d-na Kdreckeş Mar ia vinde 
presă. Dimineaţă ăe dimineaţă 
se află la prima oră la chioşcul 
dîn Autogara. Hunedoara, oferin- 
du-ne ştiri proaspete, veşti din 
fără şi din lume. Numai din 
,/Cuvîtm.l Liberi* vinde zilnic cite 
250 de exemplare. „Dacă ar sosi 
la ora da aş vinde chiar -350 de 
exemplare din cel mai solicitat 
ziar judeţean'' — spune ea.

•  APĂ CALDĂ -IN PERMA
NENŢA. Din iniţiativă Primăriei, 
în oraşul Brad se livrează apă 
caldă în permanenţă. In primele 
zile consumul de apă a crescut,' 
dar mai apoi s-a stabilizat. Se 
pare că in viitor va scădea. Deşt 
sînt- şi oponenţi, marea majorita

te a locuitorilor din blocuri a- 
probă această măsură,

•  OBLIGAŢIE UITATĂ. In 
spatele blocului N de pe b-dul 
Decebal din Deva au fost, de 
curînd, astupate cu asfalt nişte 
gropi. -Este un lucru bum Rău 
este însă că întreaga suprafaţă 
din spatele acestui bloc, dată în 
folosinţă acum şase ani şi folosită 
ca parcare pentru, autoturismele 
locatarilor, a fost uitată. Să 
sperăm că nu... definitiv.

reporter

FLASH!
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■  SCHIMBURI ECONO
MICE. In cadrul recentului 
Acord încheiat între Româ
nia şi Republica Moldova, 
s-a convenit, printre altele, 
asupra conlucrării în in
dustria textilă, inclusiv 
prin cantităţi de bumbac 
preluat de Moldova din re- 
publitile asiatice. In pri
vinţa .schimburilor în do* 
meniul construcţiilor de 
maşini sini deja identifica
te cel puţin 40. de repere 
ce pot ii livrate în schim
bul unor autoturisme - de 
teren ARO*

" ■  FUNDAŢIA „DINU 
LIPATTr. Din iniţiativă 
Uniunii Naţionale â Oame
nilor de Ştiinţă din Româ
nia şi a celor zece ligi bila
terale pentru ştiinţă; artă. 
filosofia ştiinţei (din Spa
nia, Italia, Vatican.Elveţia, 
Gennanîa, Grecia, ddna. 
Japonia, Canada, Marea 
Britanie) a luat fiinţă Fun
daţia muzicală „Dinu Li- 
patti* — instituţie negnver- 
namentaiă, apolitică, inde
pendentă, dedicată memo
riei marelui pianist român 
de faimă mondială. Pre
şedintele biroului de con
ducere - al fundaţiei psto 
muzicologul Viorel Cosma.

H RESTRICŢII BlNR- 
CUVINTATE. Conform Le
gii 48 din 16 iulie , 1991, 
pentru completarea şi mo
dificarea unor dispoziţii le
gale privind înflereâ, străi
nii sau cetăţenii români cu 
dom'ciiiul sau reşedinţa In 
străinătate pot adopta nu
mai copii aflaţi îa evidenţa 
Comitetului Român pentru 
Adopţii. Şi nu orice copii. 
Doar cei ce în intervalul 
a şase luni; de caid au fost 
luaţi în evidenţă n-au piitut 
fi încredinţaţi sau adoptaţi 
în ţară. Printre alte amă
nunte, poate fi consultat 
Monitorul Oficiiil a?. 147/ 
17 iulie l99l. . '

0  ELEMENT ÎNCURA
JATOR. Israelul Va face 
tot posibilul' să-l sprijine 
pe secretarul general al 
O.N.U.. JavterPerez de 
Cuellar, în eforturile sale 
de eliberare a prizonierilor 
şi pstaticilor, a declarat mi
nistrul israelian al apărării, 
Moshe Arens. In cursul u- 
nui interviu televizat el a 
spus că mesaj«il Jihadului 
Islamic adresat secretaru
lui general al O.N.U. „com
portă un element încura
jator" prin faptul că el 
urmăreşte o reglementare 
globală a  problemei prizo
nierilor şi ostatceilor. Vom 
vedea. ■ m

1 " '■ \.'
■  „EFICIENŢA" LUI 

• PjNATUBQ. Preşedintele 
Filipinelor, Corazon Aqui- 
no, a larisat an proiect vj- 
zînd utilizarea cenuşa pro
venite din erupţiile vulca- 
nulni Pinatubo în scopul 
obţinerii de beneficii pen- 
tcu ajutorarea victimelor 
rîurilor de lavă, relatează 
agenţia France Presse, ci
tind; un comunicat prezi
denţial. Documentul inti
tulat simbolic „Bani din 
cenuşă" prevede printre al
tele fabricarea de materia
le de construcţii dih aceste 
resturi vulcanice.
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REFLECŢIA ZÎLEI
„Izvoarele adevărului sînt încă închise, arhi

vele politicii, '"Hizclc secrete ale atîtor fapte, dove
zile atîtor ai. ' i, şiretlicuri, greşeli, speranţe pră
buşite, toate sînt încă tăinuite".

VOLTAIRE

DESPRE. POEZIE

„Cremenea şi dintele plugului rezistent se, 
consumă cu timpul, dar poeziile sînt scutite de 
moarte”.

■; -i. . '  Ovidius
•  „După cum pe pîrîul lucitor ca oglinda plu

tesc jucînd malurile variate, roşeaţa amurgului, cîm- 
pia cu flori, aşa străluceşte în viaţa aceasta me
schină lumea voioasă de umbre a poeziei".

Schiller
•  „Poezia este o marmură cioplită tu  dălţile 

de aur ale inimii şi minţii. Uneori, pe marmură, 
picură sîiige. Picăturile de sînge se şterg cu lacri- 
mile poetului".

Levon Esacianian
•  „Poezia este pentru ştiinţa omenirii ceea ce 

este iubirea pentru celelalte pasiuni",
G. A. Becquer

•  „Poetul este singura fiinţă vie căreia îi este 
dat să tune şi să şoptească, avînd în el, ca şi na
tura, bubuitul norilor şi freamătul frunzelor".

Victor Hugo
•  „Poezia e muzica sufletului, şi, îndeosebi, a

, , -i isibile".
Voltaire

•  „în poezia mea am cules zilnic primul mister 
al creaţiei — ivirea luminii — şi 'ultimul mister 
al creaţiei' — nectarul iubirii”,

Tagore
•  „Poeţii văd ceea ce nici soarele nu vede".

Proverb bengalez 
Selecţie de ILIE LEAHU

mm* ' -  Mă mir, mamă !
-  De ce ?
-  Cum de n-dm văzut-o şi 

pe a doua ?...

Cugetări

-  Spune sincer. Ionele, te 
ajută cineva la lecţii ?

-  Mă mai ajută şi rpămi- 
ca, că tăticul nu poate face 
totul singur...

-  lonescule, spune-mi o
propoziţia simplă !

iafră".

-  Cine ascultă mqi mult 
pe marna ?

-  Tata, domnule profqmr»

-  Gigele, cum te strigă
doamna educatoare la gră
diniţă ? V

-  Popescule, la colţ.

-  Mămico, ce e acela 
„Bar" ?

- Un local în care fatăl 
tău intră, întotdeauna, pen
tru ultima oară I...

—, „Cîinele
-  Bine. Să-mi spună şi 

Popescu !
-  „Cîinele latră". ■
- ?! .
-  Nu vă miraţi, domnule 

profesor. Asta e alt cîine !...
T; .  -

-  Tăticule, cînd s-a inven
tat praful de puşcă?
■ -  înaintea laptelui praf.

Tăticule, ce înseamnă 
un .holtei ?

- Un bărbat demn de in
vidiat, dar să nu ne audă 
mămica.

-  De cîte ori firam spus 
să nu te mai joci cu chibri
turile ?

-  Nu mă jucam, tăticule ! 
Îmi aprindeam o ţigară...

Mămica : Cum se poate, 
Gigele, ca tu să fii ultimul 
din clasă ?

Gigei : Nu-i vina mea, 
mămico, celălalt era bol
nav.

- Crezi că dacă faci urît 
şi plîngi îţi iau cqva ?

-  Dar ţip- cum. îţi io tăti
cul cînd fagi: eo mine S

-  .
- Nicuşor, m frigider erou 

două felii de tort şi acum 
e doar una !

_ Copilul vine de la şcoală 
şi-i întinde mamei carnetul 
de note.

- Dă-mi voie. să-l văd eu 
mai înfîi - interveni tatăl ! 
Să văd cît mi-au dat pe te
ma de la matematică.

Culese şi prelucrate de 
IUE LEAHU

Inconştientul (imagina
ţia) este totdeauna mai 
tare dccît voinţa, fără ex
cepţie. •  Şcoala vieţii se 
învaţă şi ia «ara* ţi ia fără 
frecvenţă. •  Extremismul 
îşi are rădăcinile In lipsa 
de respect. •  Scepticismul 
odată zdruncinat se îm
prăştie ca fumul. •  De obi
cei, treci drept nebun ă- 
tunci «.'ini îndrăzneşti să 
formulezi idei cu care lu- 
miea nu-i deprinsă. i> Lim- 
b s este •> sabie ca 
tăişuri : unul repară, ce
lălalt distruge. •  Din 
punct de vedere cultural 
şi moral, lumea este for
mată din două clase- de 
^oameni: înapoiaţii, care 
nu sînt in stare să înţelea
gă. ce Ii se spune, şi din 
cei care nu vor să înţe
leagă. •  Nu putem avea 
în minte decît o singură 
idee deodată ; ideile se suc
ced. hu se suprapun. •  
Dacă nu-i şi un pic de 
venin, mierea dragostei se 
transformă în peltea. •  Nu 
putem gîndi decît la un 
singur lucru deodată. •  
Cînd în realizarea unui 
lucru există şi o îndoială, 
rezultatul nu este bun. •  
Bolile fizice se vindecă, de 
obicei, mult mai uşor decît 
suferinţele morale. •  Sim
plifică mereu şi 'nu com
plica niciodată. •  Dinain
tea prostului să te dai Ia 
o parte; te reţine să-ţi 
demonstreze că este deş
tept.

10AN MATEI: Porumbei,

I. manoiu

Apa — din punct de 
vedere al alcoolicului 
— lichid lipsit de 
grade.
Căsătoria — Divina 
Comedie inversată: la 
început Raiul, apoi 
Purgatoriul şi în cele 
din urmă, Iadul. 
Chirurgul — persoa
nă care in prealabil 
s-a spălat pe mîini. 
Degetul — stiloul anal
fabeţilor.
Dragoste la prima ve
dere — mare econo
mie de timp şi de 
bani.
Echilibru — taina, al
coolicului.
Filosoful — persoană

obligată să gîndească 
în timpul lucrului 
Galanterie — atitudi
nea Tui Adam faţă de 
Eva pînă în epoca 
mărului

Dicţionar
anapoda

•  Hobby — paşnică ne
bunie în limitele" bu
nului simţ.

<9 Inepţie — idee care-i 
vine în minte subalternu

lui.
0  Fericitul — persoană 

care ia dorinţa drept 
realizare iar realiza

rea drept dorinţă. 
Iad — încăpere cu 
cazane, care dracu 
ştie unde este. 
înţelepciune —- bagaj 
care cu cit este mai 
mare, cu atlt este mai 
uşor: ' *
Limba — organul din 
pricina căruia omul 
trage cele mai multe 
ponoase.
Microb — făptură 
care poate să Vadă 
molecula cu ochiul 
liber.

Prelucrare de IUE LEAHU, 
după o antologie de 

„Umor bulgăresc"

Printr-o întîmplare ‘ fe
ricită, am ajuns, după 
mulţi ani de bune inten
ţii, să fac o excursie în 
Maramureş. Oşenii, oa
meni harnici şi aprigi, ga
ta oricînd de muncă dar 
şi iuţi la minie. după o 
„drinkăleală". construin- 
du-şi case frumoase cu 
porţi cioplite în lemn, 
purtîndu-se uneori în 
veşmintele păstrate din 
străbuni, şi-au aşezat sa
tele pe malul Izei, între 
munţi, avînd distanţe con-r 
siderabile de străbătut 
pînă la primul oraş.

Vestitul. „Cimitir veselM 
se află în mijlocul satu
lui Săpînţa, atît de renu
mită* acum mai ales pen-

CIMITIRUL
VESEL

tru incidentele ce au a- 
vut loc. Renumitul cio
plitor în lemn, Ion Stan 
Pătraş, a inventat stilul 
unic în- Europa al crucilor 
de lemn cu imagini cio
plite şi epitaf, care evocă 
defunctul cu mult haz, 
dină în vileag atît calită
ţile dar mai ales defec
tele principale „cit in 
viaţă am trăit...M

De la paznicul cimiti
rului am aflat cu triste
ţe că cimitirul este tot 
mai puţin vizitat, că ni
meni nu îi mai face re
clamă, că nu sînt vopsele 
pentru renovarea crucilor 
bătute de ploi, arse. de 
Soare. Ar fi păcat ca 
acest „Cimitir vesel" unic 
in Europa, să fie dat ui
tării... Merită să faceţi o 
excursie pînă acolo!

INA DELEANU

V W W W W V W W W W W W W /W W A W W M W iW i

PLANTE MEDICINALE

URZICA MOARTA ALBA 
fLamium album}

Se recoltează florile, în 
perioada apriIie-septembrie.

Râspîndirea t creşte în în
treaga ţară, în locuri um
brite (marginea pădurilor, 
în şanţuri umede, pe lîngă 
garduri şi drumuri).

Recoltarea s florile se 
recoltează cu mîna, prin 
ciupire, fără caliciu.

Uscarea : la soare sau 
în locuri încălzite, pe ra
me sau pe hîrtie, cît mai 
repede pentru a-şi păstra 
culoarea.

întrebuinţări: din flori se 
prepară un ceai care cal
mează sistemul nervos.

VW/AVrtWrtWWJWAViVVWA.V.V.VAW.’.V ^ .

T A T O N A  R I
ORIZONTAL : 1) învaţă după program; 

2) Prinsă de urechi — Comic de situaţie ;

\
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10

\
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3) înscris la drept — Vot nefavorabil; 4) 
Lucruri de nădejde — Cuprins de beţie!;
5) Mai mult ca nouă -— A întări spusele;
6) Trecut de mai — Semnul mirării; 7)
Origine străbună — Expresie de putere 
nulă; 8) Prinsă Ia vinclu — E la dispozi
ţia publicului; 9) Boală răspîndită pe glob 
— Ieşit din anonimat; 10) Cuvînt de o-
-noare.

careuluiDezlegarea 
„ORNAMENTE

apărut în ziarul de sîmbâta trecută

2. T a 3 mat
1. . . . . .  C 5
2. D : b 5' mat,

2)VERTICAL: 1) Tip de anticipaţie ;
Pe unde merge... se face ascultat — Fire 
de vulpoi; .3) Dat la iveală — Ameţesc 
repede ; 4) Bază de lansare a sondelor în 
spaţiu Legătură de limbă ; 5) Proiec
tată în spaţiu — Dă ordine în companie • 
6) Corzile i ingului! — Se-ntîlnesc la nivel 
înalt; 7) Blazonul candorii — Trecut prin
foc şi apă ; 8) Primii fulgi — Lipsită de 
claritate ; 9) Aşezare polară— Deplasat pe 
jos ; 10) Plecate de la centru.

1) LOCALITĂŢI; 2) ETIC! — LACOM; 
3) GIR — COPITA ; 4) ATACATI — IG; 
5) LACAT — TI — I; 6) I — IM — 
PELIN ; 7) TU — AMARITA; 8) AMO
RAŞ — CIT ; 9) TARAG — TIRI i 10)
ERADICATIE.

MAT TN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:
ALB : Rf 6. Df 3, Nh 2, Ca 5, Ce 5 
NEGRU: Rd 6, Tb6.

Soluţia problemei din 
nr. 423 al ziarului :

1. Df 1 ! Ra 6
2. Ta 3 mat
1.............Ra 4
2. D ai mat
1. , „ . . . N : fl

9,
10,
10,
11,

11,
12,
13,
14, 
14,

14,
18,

19,
19,
20 , 

20,

21

22

23
23

10

10
11

12

13
14

14
14,

18,

19,

20,
20,

22,

22,
23,
23,

VASILE MOLODEŢ m u
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V oturi corupte
ÎNSEMNĂRI DE PARLAMENTAR

(Urmare din pag. 1)

notate mă aflu .în imposi
bilitate să le mai susţin". 
Şi a coborît podiumul şchîo- 
pătînd din greu- Cum se 
constatase pe coridor că şi 
un alt deputat prezenta 
aceleaşi sfmptome,' curiozi
tatea n-a mai putut fi ma
nipulată. Adevărul a-.ieşit, 
ia iveală în toată ,/cruzi
mea" lui. Cu o zi înainte, 
deputatul de Timiş căzuse 
victimă „măturătorilor" :fc- 
seni şti, la marginea unei

păduri din centura de vest 
a Capitalei, într-un meci 
de fotbal care avea să-i 
cauzeze... tăcerea.

Celălalt caz l-a prezen
tat deputatul de Giurgiu, 

: , trecut cu arme cu tot în 
tabăra feseniştilor din 20 
mai -  doctor Dimiţrie Ga- 
briel Nicolescu. L-a pus 
Dumnezeu să se urce in
tr-o după-dmiază, tocmai 
cînd cauza voturilor era 
pe ral, pe acoperişul casei, 
pentru a repara un horn 

.dărimat. Nimenea nu ştie 
exact ce s-a înfîrriplat I ă- 
colo. De pe acoperiş omul

a nimerit exact la spital, 
declarîndu-se în incapacitate 
de a se exprima deodată 
cu ceilalţi colegi de dizi- 
denţă. Poate, .faptul: real, 
pe care-l - ştie toată lumea, 
că respectiva casă era a 
unei mătuşi feseniste, să 
aducă puţină lumină în 
acest caz „absolut miste
rios". Dar mătuşa, după 
cum spun vecinii, nu se 
afla pe acoperiş la ora 
impactului, aşadar p con
cluzie sigură ‘e încă prea 
devreme să formulăm. Deşi 

. gurile r€le pretind că mă
tuşa putea manipula foar
te bine; şi dacă nu se urca 
neapărat pe acoperiş y era 
suficient să se afle în pod. 
Ceea ce,_ este adevărat, 
n-ai cum să conteşti. Cine 
mai poate garanta ceva 
în ziua de azi ?

■jiLw'i.jKwniini

Propunere pentru „supravieţuiri1 
blocurilor noastre

Pentru motive dependen
te sau independente de 
viaţa noastră, nu toată lu
mea are fericirea să lo-, 
cuiască întf-o casă proprie
tate, prevăzută cu toate 
accesoriile: acoperiş în două 
sau mai multe ape, cu ţi
glă de Jimbolia, pivniţă, 
curte, grădină etc.

Cei mai mulţi dintre Ia
ca tarii oraşelor locuim în 
blocuri ce depăşescv ade
sea, un sfert de veac de 
existenţă, fiind ajunse deci 
la scadenţa reparaţiilor ca
pitale. Cînd şi cum vor 
fi efectuate aceste repara
ţii, greu de anticipat, mai 
ales cînd ţara este secătui
tă. Pînă atunci, facem o 
propunere, menită să ducă 
la supravieţuirea blocurilor 
în care trăim, cu condiţia 
însă de a fi însuşită şi 
demarată de R.A.G.C.L. 
indiferenf de titlul cu care 
locatarul deţine aparta
mentul • (proprietar sau 
chiriaş).

Din cauza aburilor, 
dar mai ales datorită apă-' 
lor ajunse în subsoluri, se

distrug instalaţiile existen- 
te, dar, mai cu seamă, se 
degradează fundamentul 
blocurilor (adesea „reali
zat” din piloni). Reducerea 
aburilor este o chestiune 
care mă depăşeşte. Ea ră- 
mîne Insă cu atît mai 
stringentă, cu cît în pre
zent averii apă caldă ziua- 
şi noaptea. Jn schimb, a- 

. pele Care băltesc - în j urul 
blocurilor în care locuim 
pot fi îndepărtate prin două, 
operaţiuni distincte.

Prima operaţiune constă 
în reaşezarea plană a plă
cilor din jurul blocurilor, 
plăci care, fie că n-au fost 
aşezate cum se cuvinte îna
inte de recepţie, fie că, pe 
parcursul celor 25 de ani, 
s-au denivelat. în funcţie 
de această indispensabilă 
operaţiune (nivelarea plă
cilor) devine posibilă şl 
necesară cea de-a doua o- 
peraţie, respectiv coborirea 
zonei verzi cu 5 cm-sub • 
nivelul plăcilor. în caz 
contrar, diferenţa de nivel 
'dintre zonă verde şi plăci 
rămîne Sorgintea bălţilor

de apă, cu consecinţele a- 
rătate mai sus,„fără să mai 
vorbim de existenţa ţînţa- 
rilor. '

Oricît de binevoitori şi 
operativi ar fi locatarii, a- 
ceştia nu pot întreprinde 
insă nimic fără sprijinul 
tehnic şi material (cel 
material constînd în nisip 
şi plăci) pe care trebuie 
să-l dea R.A.G.C.L.

Am semnalat acest mare 
neajuns pîecînd — cauzal
— de la grabă cu. care s-au 
construit blocurile (de par-, 
că ar fi băgat Dumnezeu 
zilele în sac), cel mai ade
sea cu deţinuţi şi ajungînd
— în antiteză — la cultul 
pentru lucrul bine făcut ce 
caracterizară poporul ni
pon. Am citit Undeva că 
fiecare nipon, în aştepta
rea următorului cutremur
— care, în Japonia, se ci
frează în medie la 1500 pe 
an r— are un adevărat cult 
pentru lucrul pe ‘ care-l 
execută.

CONSTANTIN PREDA, 
pensionar

Salariile via din realizări, iar realizările

Pe dl. Ionel Lazăr, di
rectorul Exploatării Minie
re Mintia—Veţel, l-am gă
sit în biroul său, aplecat 
asupra unor situaţii statis
tice, la lumina palidă a 
unei veioze. Faţa îi trăda 
oarecare insatisfacţie. „E 
vreun necaz, dle director,?". 
„Sînt mai multe. Am înche
iat luna iulie mai slab de
cît oricare alta de pînă a- 
cum, din acest an". „Exis
tă, probabil, unele cauze”. 
„Fireşte că sînt, dar orica
re ar fi ele, cauzele nu ne 
mulţumesc, atîta vreme cît 
nu ne realizăm programe
le de producţie şi oamenii 
nu pot lua salarii cores
punzătoare".

Stăm de vorbă pe înde
lete. Din vorbele cumpă
tate şi din cifrele pe care 
le are în faţă, îi desluşesc 
motivele nemulţumirii. Du
pă Revoluţia din decem
brie 1089 şi. E.M. Mintia-^ 
Veţel a cunoscut un recul 
în desfăşurarea activităţii. 
Chiar destul de serios. 
Mulţi oameni buni s-au 
pensionat, slăbind şi dezor- 
ganizînd producţia, iar cei 
rămaşi nu s-au mai mo
bilizat toţi Ia lucru intens,

din munca
eficient. S-a adăugat ac
centuarea crizei în apro
vizionarea tehnico-materia- 
lă — ca urmare a efortului 
diminuat în producţie în 
întreaga economie naţiona
lă — precum şi restrînge- 
rea anumitor activităţi, 
care aii făcut ca bentonita 
de Gurasada să nu mai fie 
solicitată de beneficiari de
cît în cantităţi de mai pu
ţin de jumătate decît în 
1989, de exemplu/

*— Treptat, lucrurile au 
început să revină la nor
mal — ne spune dl. Ionel 
Lazăr. Oamenii şi-au dat 
seama că şansa noastră de 
a exista este numai mun
ca, S-au depus eforturi 
conjugate de organizare a 
activităţii şi de stabilire a 
unor volume de producţie 
la nivelul real ăl posibili
tăţilor tehnico-materiale a- 
le unităţii, de identifica
re şi materializare a dis
ponibilităţilor de reduce
re a cheltuielilor, a costu
rilor în general. De aseme
nea, am lărgit sfera iniţia
tivelor şi răspunderilor fai 
adoptarea deciziilor pentru 
conducerile de sectoare şi 
brigăzi, fie6arc avînd per

sonalitatea lui, forţa lui de 
acţiune în producţie- Din 
păcate, realizările n-au fost 
spectaculoase, şi, deci, sa
lariile nu s-au ridicat la 
sume prea însemnate, da
că ne raportăm la alţi mi
neri, la alte categorii de 
salariaţi din industria ro
mânească.

Credem că oamenii de la 
E.M. Mintia-Veţel au drep
tate. Ei cfştigă acum 
mai bine, este. adevărat, 
dar sînt discrepanţe cam 
mari între ei şi alţi mineri.' 
Treburile se Vor regla în
să. Totodată considerăm ne
cesar ca ei — în mare par
te avînd gospodării ipdivi- 
duale şi, deci, şi treburi a- 
le pămîntului — să fie mai 
prezenţi la lucru la exploa
tare, eu forţe sporite, asi- 
gurîndu-şl, prin muncă a- 
siduă, realizări superioare, 
salarii corespunzătoare. 
Din partea consiliului de 
administraţie al întreprin
derii am constatat că e- 
xistă preocupări în acest 
sens. Să-şi strîngă şi mun
citorii rîndurile. Se poate. 
Au dovedit-o de multe ori.

DUMITRU GHEONEA

SĂPTAMINA LA TELEVIZIUNE 
(Program ele I şi

LUNI, 19 AUGUST 199f

PROGRAMUL I

• 14,00 , Actualităţi •  14,10 Calendarul 
zilei •  14,20 Copiii noştri -— viitori muzi
cieni •  14,40 Casa şi grădina •  15,10 Cam
pionatul european de nataţie. Transmisiu
ne directă de la Atena •  16,30 Muzica 
pentru toţi •  17.00 Ştiri •  17,05 Emisiunea 
în limba maghiară •  18,35 Drumuri in 
memorie •  19,00 Tezaur. Tradiţii vîlcene

• (D •  19,30 Desene animate •  20,00 Actua
lităţi •  20,35 Sport •  20,45 Studioul eco
nomic '•  21,15 Ora adevărului • 21/45 Tea
tru Tv. „O dragoste de milioane* de 
Claude Magnier. Premieră Tv. •  23,45 Ac
tualităţi •  0,00 Campionatul european dc 
naiaţie (rezumatul zilei).

PROGRAMUL II
•  16,00 Actualităţi •  16,10 Recoman

dări din programul zilei « 16.15 Desene 
animat'e • 16,40 Tradiţii •  17,10 Veniţi cu 
noi pe programul doi... Ia Ploieşti! •
20.00 ^uper Channel • 21,00 BBC World 
Service • 21,30 Magazin auto-moto •  22,00 
TV 5 Europe • 22,35 Studioul muzicii de 
cameră.

MARŢI, 20 AUGUST 1991 ' -

PROGRAMUL I
•  ,10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul 

zilei •  10,20 Film artistic. „Clara şi băieţii 
de treabă”. înregistrare de pe Canal Fran
ce International •  12,05 Super Channel •
12.30 Desene animate •  13,05 Ora de mu
zică •  13,55 Actualităţi •  l<05 Vîrsta a 
treia • 14,35 Muzica pentru părinţi * 14,55 
Tradiţii •  15,15 Rapsodia Ungară •  15,30 
Confluenţe •  16,00 Cursuri de limbi străi
ne » 16,30 Muzica pentru toţi •  17,00 Ştiri
•  17,05 Salut, prieteni! *19,00 Serial ştiin
ţific * 19,30 Desene animate •  20,00 Ac
tualităţi •  2045 Sport •  20,45 Studioul 
economic •  21,15 Ora adevărului • 21,45 
Telccinemateca. „Cu orchestra pe strada 
Principală* (U.R.S.S., 1986). Premieră tv.
•  2340 Actualităţi * 23,30 Campionatele 
europene jde nataţie (rezumatul zilei).

' PROGRAMUL II
•  16.00 Actualităţi * 16,10 Recoman

dări din programul zilei * 16/15 Desene 
animate • 16,40 Documentar ştiinţific •
17.10 Studioul de literatură * 18,10 Cam-, 
pionatul european de nataţie •  19,10. Film 
serial.« „In viitoarea timpului” (Franţa, 
1988). Premieră pe ţară. Episodul 1 •  20,10 
Studioul muzicii contemporane •  20,40 Tri
buna non'-conformiştitor, m 21.00 BBC 
World Serviee. Telejurnal * 21,30 De-ale 
pieţei în economia Capitalei % 2240 TV 5 
Europe. Jurnal •  22(35 Armonii corale.

MIERCURI, 21 AUGUST 1991

PROGRAMUL I
• 10,00 Actualităţi • 10,10 Calendarul 

zilei • 10,20 Canal France International •
12.30 Desene animate * 13,10 Ora de mu
zică •  14,00 Actualităţi •  14,10 Viaţa spi
rituală • 14,40 Tineri interpreţi de muzică 
populară * 15,10 Avanpremieră Tv • 
15,-20 Documentar ştiinţific • 15,50 Cursuri 
de limbi străine •  16,20 Jazz într-o zi de 
vară * 16,50 Tragerea Pronoexpres •
17.00 Ştiri •  17,05 Convieţuiri •  17,35 Cărţi 
Ş*_ idei • 18,00 Forum •  18,35 Televiziunea 
vă ascultă ! •  19,00 Arte vizuale • 19,30 
Desene animate « 20,00 Actualităţi •
20.35 Sport • 20,15 Studioul economic •
21,15 Memorialul durerii •  22,25 Univer
sul cunoaşterii « 23,10 Aetualităi-I •  23,25 
In memoriam Cella Delavrancea « 0,25
Campionatul european de nataţie.

PROGRAMUL II
_ • M40 Actualităţi « 16,10 Recoman

dări din programul zilei « 16,15 Desene 
animate * 16,40 Emisiunea în limba ma
ghiară •  18,00 Emisiunea Studioului de 
Televiziune Deva •  21,00 BBC World Ser
vice. Telejurnal * 21,30 Dialog cu edilii 
Capitalei •  22,00 TV 5 Europe. Jurnal •
22.35 Bijuterii muzicale. *

JOI, 22 AUGUST 1991 
PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul 
zilei. « 10,20 Tele-vacanţa şcolară • 11,50 
Super Channel * 12,30 Desene animate •
13.10 Ora de muzică •  14,00 Actualităţi *
14,10v Oameni de lingă noi • 14,40 Jazz — 
magazin • 15,20 Avanpremieră Tv • 15,30 
Medicina pentru toţi •  16,00 Cursuri de
limbi străine • 16,30 Muzica pentru toţi *
17.00 Ştiri •  17,05 Pro Patria •  18,05 Re
flecţii rutiere •  18,30 Reporter ’91 •  19,00 
Cultura în lume *19,30 Desene animate
• 20,00 Actualităţi •  20,35 Revoluţia

română în direct. Episodul 9 •  21,35 Fiii»! 
serial. „Dallas”. Ep. 51 •  22,35 Iii faţa
naţiunii. Partidele politice • 23,20 Actua* 
lităţi •  23,35 Campionatul european d* 
nataţie (rezumatul zilei).

PROGRAMUL II
•  16,00 Actualităţi •  16,10 Recoman

dări din programul zilei •  16,15 Desen* 
animate * 16,40 Motor! • 17,10 Emisiunea 
în limba germană •  18,10 Club S.F. *;
18.30 Festivalul muzicii de cameră, Bra
şov, 1991 * 21,00 BBC World Service. Tele
jurnal • 21,30-Campionatul european de 
nataţie .* 22,00 TV 5 Europe. Jurnal .*;
22.35 Muzica populară în concej-t.

VINERI, 23 AUGUST 1991

PROGRAMUL {
• 10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul 

zilei « 10,20 Film artistic. „Bolero” (Fran
ţa, 1942). Premieră pe ţară. •  11,55 Cam
pionatul mondial dc atletism. Transmisiu
ne directă de la Tokio •  14,00 Actualităţi
•  14,10 Mapamond • 14,35 Documentai! 
artistic • 15,00 Mondo-muzica • 15,20 A- 
vanpremieră Tv « 15,30 Patrimoniu *
16,00 Limba noastră •  16,30 Studioul mu
zicii uşoare •  1640 Tragerea Loto * 17.0Q 
Ştiri * 17,05 Emisiunea în limba germa
nă • 18,05 La răscruce de vremuri •  18,35 
Tele-discul muzicii populare *.-19,00 Gong!
•  19,30 Desene animate * 20/00 Actualităţi
•  20,35 Sport •  20,45 Studioul economic
• 21,15 Film serial. „Destinul familiei
Howard. Episodul 16 * 22,15 Simpozion, 
Revistă dC literatură şî arte • 23,00 Ac
tualităţi •  23,15 Vîrstcle peliculei * 0,00 
Campionatul european dc nataţie •  0,35
Tele-top. -

PROGRAMUL 11
•  16,00 Actualităţi • ' 16,10 Recoman- 

dări din programul zilei •  16,15 Desene 
animate •  16,40 Tradiţii » 17,10 Magazin 
sportiv • 20,00 Pagini coregrafice •  21/00

• BBC World Service. Telejurnal •  21,30
Super Channel • 22,00 TV 5 Europe. Jur
nal • 22,35 O muzică, o ţară: Turcia.

SlMBATA. 24 AUGUST 1991

PROGRAMUL I
• 9,00 Bună dimineaţa ! •  10,00 Actua

lităţi * 10,10 „Oglinda fermecată* * 11,10 
Descoperirea planetei •  11,30 Interferenţe 
spirituale •  12,30 Desene anijnat« •  13,10 
Ora dc muzică • 14,00 Actualităţi •  14,10 
7X7 • 14,35 Tele-club * 18,00 Incearcă-ţî 
norocul! •  19,00 Melodii îndrăgite •  19,15 
Telernciclopedia • 20,00 Actualităţi •  20,35 
"Film serial. „Maddic şi David". Ep. 6 •  
21,'40 Campionatul mondial de atletism 
(rezumat). Transmisiune de la Tokio •  
22,20 Cafeneaua actorilor •  ”23,20 Actuali
tăţi •  23,35 Film artistic. „Crimele de pe 
staţia Zeţa (SUA, .1980). Premieră pe ţâră. 
înregistrare de pe Super Channel • 1,10 
Emisiunea Studioului de Televiziune Deva,

' ' PROGRAMUL i'l
e 10,00 Emisiunea Studioului de Tele

viziune Deva * 16,00 Actualităţi *16,10 
Recomandări din programul zilei •  16,13 
Desene animate • 16,40 Cercetarea ştiinţi
fică agricolă • 17,10 Campionatul european 
dc nataţie. Transmisiune directă de Ia 
Atena • 19,00 Opera în capodopere • 21,00 
BBC World Service. Telejurnal • 21,30 
TV 5 Europe • 22,00 TV 5 Europe. Jurnal 
0  22,35 Serenada... estivală.

DUMINICA, 25 AUGUST 199L
PROGRAMUL I

• 7,00 Emisiunea Studioului de Televi
ziune Deva • 8,30 Bună dimineaţa! 0 ,
9.30 Clubul desenelor animate •  10,20 Fillfi 
serial pentru copii. „Vizitatorii*. Ep. 9 * 
10,50 Actualităţi •  11,00 Lumină din llto 
mină «12,00 Viaţa satului • 13,30 Hor» 
satului • 14,00 Actualităţi •  14,10 Atlas V:
14.35 Magazin şi.„ sport • 18,00 Ştiinţă şţ 
imaginaţie. Captain Power • 18,30 Con
vorbiri de duminică « 19,00 Film serial. 
„Dallas”". Ep. 52 • 20,00 Actualităţi 0
20.35 Film artistic. „Despărţirea (S.U.A* 
1978). Premieră pe ţară • 22,20 Duminică 
sportivă • 22,40 Muzicorama •  23,20 Ac
tualităţi •  23,35 Maeştrii teatrului româ
nesc. Ileana Prcdescu.

PROGRAMUL II ' -
• 16/00 Actualităţi •  16,10 Recoman

dări din programul zilei **16,15 Desene; 
animate • 16,40 Convieţuiri •  17,10 Pop- 
magazin •  17,30 Cupa VOLVO — concurs 
hipic internaţional • 18,30 Serată muzi
cală Tv. • 21,00 BBC World Service. Tele
jurnal • 21,30 Canal France International
•  22,00 TV 5 Eirope. Jurnal * 22,35 Cîn- 
teeul inimii mele.
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O INVESTIŢIE: NECESARĂ -Şl UTILĂ
abonamentul la ziarul

„CUVTMTUL LIBER"

.

■ - # Cine doreşte să fie permanent şi bine -informat, 
ţiteşte zilnic ̂ ziarul «Cuvîntul Liber".

* •  Pe lingă scrisori şî opinii ale cititorilor, pu
blicăm ' raiduri anchete, reportaje. Convorbiri şi 
articole de atitudine în care sînt abordate- cele mai 
arzătoare probleme ale vieţii economico-sociale din 
localităţile judeţului nostru. ^

-  •  Do asemenea, yă prezentăm cronici şi clasa
mente sportive, programele Televiziunii Române, 
articole pe teme de literatură şi artă, veşti actuale 
din ţară şi străinătate, precum şi anunţuri-de marc 
şi mică publicitate. : „ , , $ '

•  Abonamentele pcmtru luna septembrie Ip.eşla 
mai accesibile preţuri cu putinţă, se fac la oficiile 
poştale, factorii poştali şi difuzării din instituţii, jre- 
gij şi societăţi comerciale, ptnă la data de 29 august 
1991, inclusiv. \  ,

SERVICII DE MICA Şl MARE 
PU3LICITATE LA HUNEDOARA 

• Venind în întîmpincrea dorinţei locuitorilor 
din municipiul Hunedoara*- înoepînd din 2 
augvsţ 1991, ziarul „Cjvîntul Liber" prestează 
servicii de mica ţi mare publicitate în aceasta 
localitate. Persoanele interesate, preţum ţi 
qgenfii economici din municipiu şi localităţile 
învecinate se pot adresa la chioşcul propria de 
difuzare a  presei, situat in Hunedoara, bulevar
dul Dacia, nr. 1, lîngă florărie şi Oficiul poştal 
sau ta telefonul 957/16926.

t Publicitatea cu qpariţie în ziua armatoare 
prezentam anunţului se p.-eia zilnic între orele 
7,00—11,00, iar cea cu apariţie ulterioara se 
preia între orele 7,00—lf,00 ţ! 14,00—17,00. 
Alte rela}ii\ puteţi obţine la adresa sau telefo
nul indicate.

•  ŞCOALA de şoferi 
■ amatori
Timişoarâ, Filiala Deva 
, fac© înscrieri la cursu
rile teoretice şt-vpr».- 
tice In .vederea obţi
nerii permisului de 

. conducere categoria B, 
pentru luna septembrie 
1991, Angajează, in
structori atesta tl ea 
sau fără autoturism 
propriu. Relaţii la te
lefoanele : 18899, între 
orele 8—14 ; 21837, în
tre orele 16—21. (4371)

V1NZARI-

CUMPÂRÂRt

•  VIND înscriere Dacia 
(octombrie 1989). Deva, te
lefon 1B227, după ora ' 21.

(440 i)

•  VIND înscriere Dacia 
ţiulţe 1990). Deva, telefon 
15995. (4405)

•  VÎND înscriere Dacia 
(decembrie 1987). Deva. te
lefon 12457. 1 . ■ (4367)

•  VÎND albine, 225 lei/ 
rama Dadant; schimb pa
vilion apicol fibră sticlă cu 
antichităţi, mobilier sculp
tat. Arad. Piaţa Veche 18, 
Dehel, telefon 13520. (4322)

•  VÎND video recorder 
„Taurus". Deva, telefon 
18356, după ora 15. (4378)

•  VÎND maşină scris por
tabilă, bufet bucătărie 
lemn masiv. Deva, telefon 
11233. (4361)

•  VÎND cameră de luat 
vederi cu accesorii, marca 
Sharp VLC 73, nouă, ma
şină de cusut electrică, 
nouă „Sanda". Hunedoa
ra,- telefon 15002. (4409)

" •  VÎND avantajos casă 
centrală cu grădină mare. 
Ştbot, ştr. Principală nr, 
13. Informaţii telefon 183 
Şibot şi 916/12737 Constan
ţa, după ora 16, (4411)

-  # VÎND înscriere Dacia 
(mai 1988), achitat 70 000 
Iei. Deva, telefon 22662.

(4412)

•  CUMPĂR pianină. De
va, telefon 24735. (4413)

•  Vî urgent casă, ga
ze, curte, zonă centrală. 
Deva, telefon 22179, între 
orele 8—18. / (1414)

•  VÎND xnotocositoare 
„Carpatina" nouă. Deva, 
telefon 14974/ str. Merilor, 
16. . v t . • (4420)

* VÎND, magnetofon 
„Rostov”. Deva, Dacia, 
bloc 19, apartament 2, du
pă ora 16. (4423)

•  VÎND Dacia 1300 ne
ridicată (înscriere 1986). 
Hunedoara, ţelefon 20540.

' • (159479)'

•  VÎND • Urgent Dacia 
1300, stare foarte bună.. 
Hunedoara, telefon 12134.

~ (159482)

0  VÎND împreună două 
Dacii 1300 (una pentru pie
se- schimb). Hunedoara, te
lefon 957/22330.: (159484)

VÎND apartament 
două camere, parter. In
formaţii zilnic. Deva, tele
fon 21270, (9412)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

• SCHIMB apartament 
proprietate personală Arad 
— două camere, etaj I, ga
ze — cu similar Deva. In
formaţii Deva, 12573. (4415)

•  SCHIMB garsonieră 
etaj IV, Gojdu, cu aparta
ment două camere. Deva,' 
telefon 26113, după ora 16.

(4419)

• SCHIMB apartament 
două camere, confort II, 
Dacia, /Cu garsonieră sau 
apartament, (ofer recompen
să). Deva, telefon 22882.

' - (4*323)

. tii Deva, telefon 14539, du- 
pă ora 16. (4406)

• SCHIMB apartament 
două camere Alba lulia, 
cu similar Deva. Tnforma-

•  OFER recompensă 
15.0 000—200 000 lei peniru 
cedare contract chilie apar
tament 2—3 camere Deva, 
sau schimb garsonieră nouă 
Simeria şi apartament două 
camere Deva (exclus Mi
cro 15). Telefon 954/23101.

(4416)

•  SCHIMB garsonieră 
confort I, etaj II, central, 
cu apartament 2—3 came
re similar (eventual preiau 
Contract negociabil). Hune
doara, b-.dul Ccfrvin nr, 16, 
apartament 27. (159474)

•  CU durere come
morăm în 17 august 
1991 un an de la tre
cerea în eternitate â 
tatălui nostru 

TOMA AVRAM 
Cantor în Hărţăgant 
Marîă şl Ană, (4423)

PIERDERE
D E C E S E

•  PIERDUT . buletin de 
identitate, autorizaţie ¥ de 
funcţionare, trusă de scu
le. Găsitorul este rugat să 
anunţe la adresa : Alexan
dria, stF. Horea, Cloşca şi 
Crişan nr. 123: (4407) ‘

OFERTA

DE SERVICIU

•  CĂUTAM doamnă aju- , 
tor menaj pentru pensiona
ră. Hunedoara, telefon 
13788. (15948?)

COMEMORĂRI

• CU multă tristeţe 
şi durere în suflet a- 
mintim celor care l-au 
cunoscut pe

ŞTEFAN IACOB 
din Boiu de Sus, că / 
astăzi, 17 august, se 
împlinesc doi ani de 
cind moartea nemi
loasă l-a smuls de lin
gă noi, la numai 18 
ani. Lacrimi şi flori 
pe mormjntul său. Ma
ma, tata, fratele şi 
cumnata (4417)

•  CU adincă durere 
în suflet anunţăm stin
gerea fulgerătoare din 
viaţă a Iubitei noas
tre
prof. MARFA MURAR

(născută COLCER) 
înniormîntnrea va a- 

vea loc dumjnieă, 18 
august 1991, ora 14, la 
cimitirul din Sfntu- 
Kalih. Familia îndolia
tă. (4408)

‘ «i FAMILIA îndolia
tă dl; -Marin eseu Ale
xandru, copiii şi nepo
ţii anunţă încetarea 
din viaţă după p lun
gă şi grea suferinţă a 
scumpei soţii, mame 
şi bunici _

GETA-VALERIA. - 
înmormîntarea va a- 

vea loc duminică, 18 
august 1991, ora 14, la 
pimitirul Popa Şapcă 
Hunedoara. (9410)

•  . - CONDUCEREA 
Spitalului ' Munlciphl 
Hunedoara este alături - 
de familia dr.; Mari- 
nescu Alexandru, me
dic primar — director 
al Spitalului Hunedoa- 
ţa, în marea durere 
Survenită prin dispari
ţia prematură a soţiei 
şi mamei dragi. (9411)

•  SCHIMB casă proprie
tate Deva, str. Călugăreni 
nr. 34, cu apartament 3—4 
camere, central. .(4374)

I

„MEMORII" TIMIŞOARA S.R.L. 
prezintă In cadrul expoziţiei din Hunedoara, 
b-dut Libertăţii nr. 3, între orele 10-17, tehnica 
de calcul, multiplicat, birotică ţi produse elec
trotehnice de larg consum (audio si video).
■ Pentru produsele contractate se asigura ac
cesorii consumabile şi service prin specialişti 
cu experienţă în domeniu,-ai filialei locale.

Informaţii suplimentare la telefoanele s 
961/22634 st 957/21956, după, ora 19.

(159485) ţ

A N U  N î I

1
\Membrii Ligii Veteranilor dc Război sînt rugaţi « 

să se prezinte Ia Comandamentul militar judeţean, > 
la dL lt. col. Mihai Luciu, pentru a-şi ridica biletele I 
de călătorie. Programul este următorul: î

*■* joi. 9—13, pentru veterani; |
— vineri, 9—13, pentru văduvele de război; ’

l
EXPLOATAREA MINIERĂ HUNEDOARA 1

. i~ du aceeaşi durere in 
suflet reamintim celor care 
l-au cunoscut, că se împli
nesc 5 ani de Ta prematu
ra dispariţie a neuitatului 
nostru-' :■. : /A

MARCEL IACOB 
Dormi în pace suflet blînd.

(4422)

cu sediul în Teliuc, str. Minei nr. 42, 
telefoane 13520,13521 

organizează în data do 2 septembrie a.c., ora 
10, Ja sediul unităţii

C O N C U R S  
pentru ocuparea urnii post de 

•  analist programator
Condiţii de participare t studii de specialitate.

înscrierea candidaţilor se face pîpo la da
ta de 25 august 1991, Ia biroul personal înva
ţă mint. (499)

I

\

r ■ j  . -

i

i

SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC 
HUNEDOARA-DEVA

I

\
\

I

I

r

vinde la licitaţie publica
#  unele APARTAMENTE situate în locali

t a t e  Deva, Hunedoara. Haţeg care au fost 
evacuate în urma neaehitării la termen a rate
lor de către beneficiarii de credit.

Lic'taţia .va ayea loc în ziua de 21 augyst 
1991) orele 9, la sediul Judecătoriei Deva, bi
roul executorilor judecătoreşti, .

/ teAft. rikflno lil Oft*
.... CEC 
Şi 25360

înt. 19 Sau 39. (503)

I

1

I

\
i

I

l

A.I.LE.L.P.S.P.S. MATRA DEVA 
Exe.cuta următoarele lucrări la unităţi de 

stat şi particulare i
•  instalaţii electrice noi
•  reparaţii instalaţii electrice
•  întocmire documentaţie
•  verificări prize pămint şi continuităţi
•  montare şi fotreţinere sisteme alarmă 
Relaţii sufHimentaiw la .telefon 17901, între

orele 12-22, Deva. (504)

»

\
I

l

i
\

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
COMAT HUNEDOARA -  S-A.

; ca sediul în Deva, sfr. Depozitelor nr. 5, 
organizează în data de 29 august 1991, ora 10, 
concurs pentru ocwparşa postului de 

' •  Şef birou Finanaar-Contabilitate 
Se admit (a concurs numai absolvenţi ai 

Facultăţii de Finanţe-Contdlufitaie, cu o vechi
me de minimum 8 ani în specialitate.

De asemenea angajează :
-----  " ‘ ‘ %  ' ‘

şi pe CFR.
1 mecanic de locomotivă LDH, autorizat

I

«

Relaţii suplimentare la sediul societăţii, bi
roul personal sau telefon s 23350 — .interior 37, 
l£. (497)

I

I

1NT-TRANSAVIA CO S.R.L.

VA OFERĂ UN ZBOR PLĂCUT M !

î

\
I

I
!l
i

I

•  Tn condiţii agreabile, deosebit de avan
tajoase, cu servicii complete şi gratuite la bord 
SIBIU — NURNBERG, MUNCHEN, STUTGAR1

A) Preţ informativ .150 DM +  6000 lei.
•  Pentru călătorii dus—întors şi pentru gru 

puri organizate j e  acorda reduceri.
•  Pasagerii beneficiază de înlesniri pen- 

fru obţinerea vizei (sînt necesare invitaţia, aşi-
iurarea şi depunerea actelor necesare cu 20 
te zile înainte)

Informaţii şi înscrieri i România, Agenţia 
Sibiu, tel. 924(32411 ; Germania, Agenţia Frei- 
burg, tel. 076K41974 şi 0761/46014.

I
Primele curse se vor efectua după cum ur

mează i 20 august, ora 10,00 SIBIU — STUT-

I

I

GART; 27 august, ord 10,00 SIBIU — STUT- 
GART ; 5 septembrie, ora 10,00 SIBIU — STUT 
GART (sînt posibile escale la Numberg).

(142.030)
I
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