
Sfinții apostoli Petru
)
I 
l

1 I n popas duhovnicesc 
l i .emnat in curbul anu-
i lui bisericesc este și tăr-
' hăloarca Sfinților apostoli
\ Petru si Pavcl. Biserica
i nr r'stru ortc.loră a rînduît
i a ax’fl'fil sărbătoare să 
j jic precedată de o peri-
\ ou ță de mai mult.: Zile
ț de post, perioadă care
; constituie unul dintre CC-
' le patru posturi mari de
\ .-•4e an. De numele fi
. lucrarea apostolilor Pe-
’ tru si Parei se leagă pro-
\ patrâduirea si răspindirea
* l-i angh<‘H,-: la începuturile 

Hi cried. Biferh a își 
’ nsteyte sfinții sui, în- 
1 tre care un loc aparte il 
ț -upu vei doi corifei prăz- 
t 'utili ia 29 iunie a fic-
’ cărui an. Minunea cu-
’ eririi luminii antice de 
\ partea Evangheliei lui
. llristos este si ca semn
’ de necontc tat al prezen-
\ t i Duhului Sfint. Aflăm
i de la Sfinții apostoli un

iu ru itrcm de impor- 
’ pc-nt'u toate timpu-
-. rj’.> c!l c.'.J m ; mult
. Țs- itru rrc-nutile noastr,-: 

■jt n.'u p .nis.'nriuiri;

predicii noastre poate ve
ni numai de la Duhul lui 
Dumnezeu. Pentru ca 
predica lor să fie con
vingătoare, apostolii nu 
se inrjrijaau di- mijloa
cele Tctorice, fără de 
care cm de neînchipuit 
vorbirea în public a fi
losofilor sau a retorilor a- 
cclor timpuri și nici nu 
respectau canoanele lo
gice ale omiliei, cu multă 
strictețe elaborate; „Căci 
llristos m-a trimis să 
binevcstcsc, dar nu cu 
înțelepciunea curtatu
lui..." scrie Sfînfu1 Pavcl 
corintenilor (l Corinteni 
1,17). Nici n-ar fi avut 
de unde împrumuta teh
nica vorbirii atit de a- 
vansatâ in lumea antică 
acești oameni simpli, pes
cari de la Marca Galilcil, 
dintre care Mintuitorul 
și-a ales cei mai mulți 
ucenici. Iar în ceea ce-l 
privește pe Sf. Pavcl ca
re era beneficiarul unei 
culturi, se pare destul de 
bogată, el însuși ne măr
turisește, și scrierile sale 
o doi-ef. — tă nu a-

și Pavel
ceasta învățătură l-a a- 
Șutat in misiunea sa, ci 
puterea de a se fi lepă
dat de ca. Nimic mai 
actual pentru noi, cei 
de astăzi, care ne zbatem 
să arătăm a fi puternici 
in lumea noastră, înțe
lepți, instruiți în stare 
de multe, suficienți nouă 
înșine, recunoscind cu 
greu limitele, și slăbiciu
nile noastre. Vrem să fim 
tari, și de aceea sîntem 
slabi în llristos. Propo
văduitorii cuvlntulul lut 
Dumnezeu, ai Evanghe
liei lui llristos, vor trebui 
să arate că trăiesc reali
tatea lumii lui Dumnezeu. 
să arate că sînt ai lui 

Hristos, pentru a convinge.
Acest lucru nu se poate 
realiza fără asumarei 
crucii, a dispoziției de 
sacrificiu, dună cuvin
tele Sf. Pavcl: „Iar cei 
ce sînt ai lui H-is'os lisu-' 
și-au răstignit trupul îm
preună cu patimile și cu 
poftele".

FAX
■ ISTANBUL. — Tri

mișii Rompres transmit : 
Un important grup de zia
riști s-au plasat îi* fața 
sălii unde președinții 
României. Moldovei, Ucrai
nei și Rusiei urmau să 
discute despre ce se în- 
timplă in Transnistria, în
că pe cînd saia era cu 
desăvârșire goală.

Președintele Kravciuk a 
venit primul. Domnii Ilies
cu și Snegur au sosit îm
preună, venind din biroul 
președintelui român, unde 
avuseseră o convorbire în 
doi. La ora fixată, reu
niunea sta să înceapă. Nu 
erau însă de față toți pro
tagoniștii. Mai exact, lip
sea delegația rusă. în frun
te cu domnul Elțin. Vor 
sosi cu cîteva minute în- 
tirziere și Cele patru de
legații se vor așeza față în 
față. Domnii Iliescu și 
Kravciuk, față in față, la 
riirdul lor, domnii Elțin și 
Snegur.

Două ceasuri a durat a- 
Ccastă reuniune a celor pa-

FAX
tru președinți. La sfîrșit, 
ziariștii, care cunoșteau 
subiectul, le-au ieșit în fa
ță șefilor de stat pentru a 
afla unde s-a ajuns.

Pc Boris Elțîn nu l-a 
putut opri nimeni. A tre
cut nonșalant peste cîte
va umbre de ziariști, care 
țineau morțiș să-J chestio
neze. Colaboratorii săi au 
scos ia vedere argumente 
care si. motiveze această 
răceala față de presă, în
deosebi chestiuni de pro
gram.

Președintele Kravciuk, în
trebat despre cum a mers, 
consideră că rezultatul este 
bun. prccizînd că, atunci 
cînd se adună Ia un Ioc 
patru președinți. rezulta
tele nu pot fi altfel deci! 
bune. Ne-am înțeles în 
legătură cu cele mai im
portante probleme, a adău
gat cl. A apărut președin
tele Snegur și au fost tri
mise în direcția lui între
bări numeroase, în același 
timp. „în rusește, vă ru
găm !". Nu acceptă. LePreot (ORNEL II 1( \
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i „Ecoul unui
I

siIMVrX RIDAI riE, 
| această scrisoare este o- 
. coul unui suflet trist ca- 
I re, p< zi ce trece, >>i 

pierde din speranțe, cite
■ puțin, și care aproape nu
■ mai cred,- in fericirea lui 

viitoare. Numele acestui
I suflet este Murinda Gro- 
' zi. ) â scriu pentru că 
I suit sigură că in situația 
' mia se află multi alți 
' tineri din micul oraș 
I Brad. Acum un an, mi-am 

.■lăturat viața de cea a 
| lui Radu. De atunci. îm- 
. preună sperăm intr-o mi- 
I nune. Sperăm să avem o 

locuință a noastră. Am 
i făcut mai m’lPe mcer-
• cări pentru a ne face 
J rost de un mic sparta

m<nt, dar am avut parte
• doar de eșecuri. P nă ți 
| actuala conducem a pri

mărie) ne-a spus că nu
I avem nici o șansă, că ar 
, fi bine să nicer ăm să
■ ne construim.
' Nu știu dacă soluția pe 
' <arc am găsit-o este 
I bună, dar „încercarea 

moarte n-ari Deci, da- 
I

suflet trist" i
I 

că am face o asociații . » 
ni s-ar construi un bloc I 
cu maximum 20 de a- x 
parlamente, in Schimbul | 
unui anumit numîr de •
certificate de propri -late, >
aproximativ 60—80 de I
bucăți (?). in cazul in '
care s-ar găsi un șantier | 
care să construiască, ar « 
putea publica un anunț I 
in zi irul „Cuvântul li-, 
her". i

Am speranța că in- J 
țelege situația in cari . 
se află atitea familii ti- I 
nerc, fără o locuință, fă * 
ră un viitor, ți V 'ti pu- . 
blica scrisoarea mwi in J 
ziarul dumneavoastră. > 
Sint șomeră cu tcrmiiiul I 
expirat și nu-mi pot per I 
mite să public ua aiiuiit | 
la ,.mka publicitate' ți * 
nici n-aș putea spun, to- | 
tul în 1—.» noduri.

mulțumesc p -ntru | 
iuțeli gere ți vă urez suc- J 
ces in activitate ! ■

l ii r< spi i | ’
MXRINEI.A ți RXDI J 

GtcO/X. I
Brad

I

Prețul nesăbuinței
9 9

» t

Fura doar și poate, noap
tea aceea va rămine, pen
tru cele două eleve ale 
Liceului Industrial Nr 1 
din Hunedoara, o noa.zte de 
coșmar de care ar vrea 
să uite, dar n-o să poată. 
S-au dus, intr-o seară, la 
discotecă, împreună cu mai 
multe colege de internat, 
ți au stat acolo piuă a ve
nit noaptea. Cinci au ieșit, 
au rămas derutate în stra
dă, întrucit, necunoscînd 
municipiul de pc Cerna, 
nu știau încotro s o ia. 
Cristian Oltean, . Danie1 
Simion și Dnni.t u-'r.su 
le-au văzut și s-au apro
piat. Au intrat in vorbi'

— Ce faceți fetelor

— încotro ?
Au rămas derutate, a- 

poi una dintre ele a zis :
— Am vrea a mergem 

la internat și nu știm pe 
unde.

— (Jooo, nu-i nici o pro
blemă. Vă conducem noi.

Cei trei tineri și însoți
toarele lor au luat-o spre 
cartierul Micro 5. Aici 
au intrat intr-un bar pri
vat — fetele mai mult cu 
forța deeit de voie. Ele

au servit cite un suc, 
ci, la grup alâturindu- 
se și Cornel Ladi, Mircea 
Copaci. Marius Mihai, 
Claudiu Ioana și Florian 
llorvat, au consumat ..Ba
rack palinka". După o 
vreme, fetele au inceput 
să se roage :

— S-a făcut tirziu și...
— Vrem să mergem la 

internat...
— Vă însoțim cu toată 

plăcerea, s-au oferit Cris
tian Oltean ți IJaniel Ursit

Cei doi, urmați la o oa

recare distanță de ceilalți, 
le-au plimbat incă o vre
me. Fetele au simțit că se 
pune ceva 'a cal'.- ci ele. 
Ar fj vrut să fugă dar nu 
știau în ce direcție.

— Nu mai ajungem la 
internat ? au întrebat.

— I’ăi ne-am îndepăr
tat de el, a zis C. Oltean. 
Acuma veniți cu noi

TR\f\N BONDiiR

declară că limba sa este 
limba română.

Consider că schimbul 
de păreri în problema con
flictului din stingă Nistru
lui a fost constructiv, a 
declarat domnul Snegur. 
Toți cei patru președinți 
sînt pentru aplanarea con
flictului pe calc pașnică, 
sînt pentru încetarea ime
diată a focului, pentru 
dezangajarea forțelor. Dom
nia sa a explicat ziariștilor 
că in cursul întilnirii s-a 
expus rugămintea pre
ședinților către Parlamen
tul Republicii Moldova de 
a examina și hotărî în pro
bleme care privesc statutul 
raioanelor din estul Nistru
lui. în legătură cu arma
ta a XlV-a, a menționat 
domnul Snegur, „rămîne 
să se purceadă la nego
cieri pentru a preciza sta
tutul acestei armate — un 
statut de neutralitate — 
și etapele de retragere de 
pe teritoriul Republicii 
Moldova".

a CAP ( ANAV ERAI 
— Cei șapte astronauți a- 
flați la bordul navetei spa
țiale Columbia, lansată joi 
după-amiază de la Cap 
Canaveral, s-au plasat per
fect pe orbita dinainte sta
bilită. Ei vor proceda în
dată Ia realizarea progra
mului lor de cercetări 
științifice, in cursul zbo
rului de 13 zile in jurul 
Tcrrci, cea mai lungă du
rată de pină acum a nave
telor spațiale — relevă a- 
genția France Presse.

Q ( AIRO. — Un tri
bunal din Cairo a |)ro- 
nunțat, joi, condamnarea 
la moarte a șase cetățeni 
străini — cinci sirieni și 
un saudit — asupra căro
ra s-a găsit o cantitate de 
7 kg de heroină, introdu
să in Egipt, relatează Al P. 
Valoarea drogului se ridi
că la aproximativ 7 mili
oane dolari. Condamnații 
au maj fost, totodată, obli
gați Ia o amendă de un 
milion dolari.

I
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(Continuare în pag. a 2,a)
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— ( e dorești tinere ?
— Diimnezi ii m-a trimis la dumneavoas

tră, ca să-mi dați de lucru, domnule director.

fUSH!
0 ESTI.I K A ifRUMf'RII.OR. 

Acum, în ptiu sezon estival, sta
rea drumurilor județului este in- 
nrijorătoarc. Da ă în a- castă pri
vință fm'măriite locale nu pot 
face marc lucru, era de aștep
tat ca cel puțin .ă se preocupe 
de a.pcctul lor estetic, in sensul 
de a organi.a > urățirca șanțu
rilor, cosirea ierburilor, t ăruin ii 
pomilor șa. Speram că primarii 

or fi rcceplh-i la semnalul nos
tru, intervenind cu măsuri <b 

igoare pentru <a cei ca ne. îi-' 
Zfteată ju t.-'ul să ^t formeze o

altă Impresie despre cel ce gos
podăresc loi alitățile hunedorene 
IN.V.)
0 FA.se/ VllVTA IIEVĂHSARE 

de culoare, formă și jrarfum I In 
generosul spectru, ocfiiul regă
sește cu bucurie armonioase a- 
ranjamente festive, interesante 
Ikcbana, cotidianul buchet... Din 
- ele mai frumoase flori I Vesela 
gerbera și dl .tin ril crin re.gal, 
eleganta gladloltl șl parfumatul 
trandafir nelipsita garoafă... 
Toate in c.r/roziția florala de la 
parterul completului comercial 
i r ntral (pia> deschisă intre 
29—28 iulie, riircnt. Speranța 
noa.tră: dna Doina Pădiireanu, 
patron al .S.C. „Ilortenzia" S.IȚI 
să facă din a tfei de manife'driri 
o tradiție (N V.)

0 ORICIT am evita repetiția, 
celebrul titlu .Binccut’întați ani
malele ji copiiirevine ca în
dreptățit lalt-motlv. Inimoșii ș) 
activii membri ai clubului „Ei- 
de.lius” au fost gazde jientru 
triștii copil români din Trans
nistria, aduși in (ară de doar 
cîteva zile. I,a sediul din strada 
Oarlflu 5, copiilor le-au fost pre
zentate rase de dini și. ca o 
contrapondere la un posibil mi- 
rilt canin, ll s-au oferit dulciuri. 
Mulți dintre cel prezcnțl au luat 
la casele domniilor lor micuți ba- 
sarabeni ,cărora intenționează să 
le ușureze dorul de casă, păs- 
lrindu-l întreaga uacanță. 
deoarece dor de. casă înseamnă, 
în primul riad, dor de mama șl 
de tata, generoșii membri ai

clubului Intenționează sa aducă | 
in țară și părinții, refugiațl a- g 
cum la Chișinău. (N.V.) |

0 l'ONCT DE SCHIMB VA- I 

I.VTAIZ, Firma „Seven l’ing" a I 
deschis la Deva, str. 1 Decembrie ' 
nr. 13, camera -ll, un punct de I 
schimb t’alutar. Programul de J 
funcționare este zilnic, inclusiv | 
ximbăta, între orele 9—17,30. Cei | 
interesați în asemenea tranzacții | 
sint. așteptați cu solicitudine la | 
adre a respectivă. (N.T.) •

FUSH!

(I ț

I
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j
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1 
La sfirsit !

de săotăminăț
• Duminică, 28 iuniej

a.c., in satul Crișan se) 
va oficia o slujbă deț 
sfințire a locului undei 
se va ridica o mănăsli-1 
re, loc unde «uităturile^ 
arheologice efectuate del 
dr. Adrian Rusii și? 
Glicorghe Petrov, de laj 
Institutul de Arheologiei 
și Artă din Cluj-N.apoca. ’ 
loachim I azăr, muzeo- ’ 
graf la Muzeul .ludc-ț 
țean din Deva, au scos, 
la iveală urmele unei 
mănăstiri din secolul al) 
XVII-Ica. (M. B.). I

• Simbată șî dumi
nică, Casa 
Hațeg oferă 
de vară 
practicării 
de agrement : șah. rum
my, popice, proiecții de 
filme. Celor care pre
feră această modalitate 
do petrecere plăcută a 
timpului liber, porțile ) 
le sint deschise ! (M. B.I. (

• Duminică, 28 iu- * 
nie a.c., la Tr. Severin .' 
Se desfășoară meciul de i 
fotbal Termoconstrucția | 
—■ Mctaloplastica Orăș- i

din turneul de ba- 1 
pentru promovarea 

divizia R. Pentru 
care doresc să vizi- 

acetistă atractivă

(■linii- 
de Cultură’ 

la teatrul . 
posibilitatea ' 

ui»or jocuri 
t I j
1
i

tie, 
raj 
iu 
cei i 
teze 
Partidă, se organizează o 
excursie, cu plecarea 
duminică dimineața, la 
ora 6. din fața stadio
nului „Dacia” Oiâșlic. 
Prețul, ieftin GUi) Ici. 
(S. < ).

v
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paradă a modei, 
de un mare nu- 

spectatori.
-a k-rulnm un 

sjltc’.acihdui 
14 societăți co- 

a'c din Deva și din 
'■'aiitați hunedorene, 

s-a '•oalizat pre-
i de 

Des- 
socic- 
S N.C 
Hune- 

îre prin mudelelc 
de tinere fete 

elastice mulate, ma- 
cu spate decoltat, 

a incălțăm ntei 
-, dar și a vestimcn- 
pfiT.ru copii, ;’ii adus 

de farmec vieții

Casa de Cuitura din De
va a g izduit recent, in or- 
gani.- oaa Camerei dc Co
merț i Induși.te, împre
ună i Stu boul TV Deva, 
.» reușită 
vizion ită 
m ir ' - 
ln< r ■ m
- p i. f n a) 
ix-ezen'.'i dv 
mcrri.
,il t. 
prin c.!i-

jiv >rc., potențial im 
cr • tie ai iildet'.llui. 
:h:d? . ni făcut-o
•ățib ..Marschall" I 
,i ,< oi vinul", din 1 
doara.
pre, trntu 
f’ a-tc

i mri 
mini o; e), 
il'-j-'r 
țață i 
un plus

■ >tidi«nc.
Frumusețe, tinerețe, dc- 

i.attțe. prospețime — a 
:n.-.emmt colecția de mo
dele a firmei „Stil” S A 
■'ulean, are ne-a amintit 

ă mătasea *i bumbacul
■ int din nou la modă. „Se 
poartă etichetele" — spune 
prezentatoarea. Da, da, nu 
*.ă șperiați. Și încă s-atime

■o minecă...
Roșu și negru, o combi

nație la modă — ne suge-
■ ază cooperativa „Arta 

modei". Dar și alb-negru, 
■ a și ■ ombinațiile de tricot
ii dantelă, bluze cu bro-

dern strălucitoare, rozul 
pentru tinerele fete, ne
gru) strălucitor pentru 
seară.

Ținutele sport, prezen
tate de firma ..Coratrans", 
in colaborare cu 
niț.T din Caracal, 
îmbiat la o ținută 
plăcută, comodă. 
Aceeași sugestie ne-o face 
firma „N.igy & Zsoc" Con-

„Roma- 
ne-au 

ușoară, 
lejeră.

și rafinamentul. Delicata 
rochie vaporoasă, cu măr
gele fine, ne amintește dc 
ținuta romantică, pe gus
tul caracterelor melanco
lice.

O colecție de vară, u- 
șoară, eleganță, vaporoasă, 
in care predomina roz- 
albul, verdele, galbenul, 
dar și combinațiile de ne
gru — albastru — alb, ne

Parada modei la Deva

Armonie, delicatețe, 
eleganță, rafinament

tapex S.R.L. Deva, aducind 
un plus de puritate și 
strălucire cu albul trenin
gurilor confecționate din 
fiș. Tricotaje moderne — 
jachete lungi, bluze viu 
colorate ori negre — a 
prezentat „Mcropa" S..A 
Hunedoara.

Cc’e 11 modele, 
lecția „Melanie" 
de modele ing. 
Mirza), prezentată
ma ..Revcom” S.R.L. 
meria, au fost tot atitea 
unicate. Prin aportul ingi
nerelor Corina Piloiu și 
Aurora Rudeanu s-au adus 
in scenă, în aplauzele pu
blicului spectator, eleganța 
șl armonia, tinerețea și 
originalitatea, bunul gust

din co- 
fereator 
Melania 
de fir- 

Si-

amintește că „tinerețea-i în 
pas cu moda și moda în 
pas cu tinerețea". J.J.I’. 
Internațional ne spune că 
„vara este la noi“, aducînd 
in scenă ținute de casă, 
salopete de vară, modele 
pentru ocazii deosebite, în 
care îmbinarea de î.vgru- 
alb și negru-argintiu mar
chează personalitatea. A- 
cceași societate prezintă 
modelele agenției „Ela- 
mod" Ora ’ a : creații din 
mătase vegetală, ample, 
fermecătoare, ?n ctlori vii, 
tinerești.

Rochii multicoloie, fuste 
sexy, șic, decoltearl f:ne 
dar nu vulgare, fustite tip 
„lambada”, fuste-pan talon 
cu bluze asortate cu glu-

ga sint doar citeva din
tre modelele propuse do 

„Miss Alicia" IMPEX S.R.L. 
Deva, despre care prezen
tatoarea spunea că „au ce
va tainic”. Compleuri de 
mare ținută, toalete ro
mantice, dar și combinații 
îndrăznețe de culori a 
prezentat „Uniconf" S.R L. 
Deva.

„Frumoase ca un vis 
frumos” — astfel au fost 
apreciate superbele rochii 
de mireasă oferite de fir
ma .,Simona și Dorina’ 
de la 
vârâtă 
neasemuita atracție, a con
stituit-o de altfel întreaga 
colecție a creatoarelor, ce 
au dovedit o măiestrie cu 
totul aparte.

zXprecicin în plus 
de umor cu care a 
presărată întreaga 
nerc și care, împreună cu 
tinerețea și muzica, au 
înviorat, timp de trei ore, 
existența noastră cenușie.

Manifestarea a fost plă
cut îmbogățită cu un mo
ment inspirat de dans mo
dern din Brad, cu elevata 
prezență a formației mu
zicale hunedorene „Canon”, 
care și-a lansat cu 
prilej și 
cit și 
carte Și 
vînzare, 
Iul așezâmîntului de 
tură.

ÎNSEMNĂRI

I.P.II. O 
surpriză,

j” 
ade- 
prin

nota 
fost 

expu-

acest
primul său disc, 

cu expoziții 
vestimentare, 
organizate în

de 
cu 

ho- 
cul-

ESIERA SIN 1

„Gita SRL" sau prețul 
succesuiui ?

Primul Întreprinzător 
particular din Deva, care 

pus baza unui atelier dc 
producție, a fost dl Gheor- 
ghe Cornel Gita. Chiar are 
tutorizuția nr. 1, din data 
le 2 aprilie 1990. Școlit in 
irta prelucrării 
■hiar 1 ■. o șcc dă de 
,i mc 
mutei, 
rienlâ 
pc care t 
deplin in

A tir i, 
urmă, ai 
prindere mică, devenită 
mai ipoj S.C. ..Tîmplărie 
universală" Gita S.R.L. 
Deva, . .. cum se numește 

i azi. Și-a făcut și un 
mic at *lier de timplărie, 
intr-un spațiu dintre blo- 
uri. in cartierul Bejan, 

pc care l-a dotat modest, a 
ung | <t cițiva meseriași și 
a im eput treaba. Afacerea 
a prosperat rapid, ceea ce 
l-a determinat pc patron 
•..i-și mărească efectivul și 
•î-.i diversifice producția. 

Azj are 28 dc angajați, 
care realizează articole 

■Ic tîmplărie. tapițerie și 
•roitorie — producție dc 
circa 3 milioane de lei pe 
lună. Nu duce lipsă nici 
dc m.itcri.Jc, nici de co
menzi. Ba a inceput să li
vreze marfă și la export, 

beneficiarii din 
dacă i-aș putea 
și încă ar fi des- 
spune dl Ghcor- 

ghe Cornel Gita. Am însă 
contracte și cu parteneri 
lin Franța, Suedia. Norve
gia Dar nu pot dcocam- 
da i mai mult. Trebuie să 
mă dezvolt '.

lemnului, 
arte 

•rii, dl Gita a acu- 
în timp, și o expe- 

• ilidă in domeniu, 
și-o pune acum 
i v doare. Cum ?

cu doi ani in 
injgheb it o intre- 

mi'.â 
j S.C.

Cita

..Numai 
Ungaria 
satisface 
tu), ne

Ca urmare, a inccput 
construi-ția unui nou sna- 
țiu de producție, cu două 
apartamente la etaj. Este 
o clădire aspectuoasă, că
reia un lolcctiv al Filia 
lei nr. 1, din cadrul S.C. 
„Condor” S. A. Deva, îi 
apropie finalizarea cu fie
care zi. Și fac treabă ex
celentă acești meseriași. 
„Patronul plătește. dar 
vrea lucru de calitate, măr
turisea maistrul 
Simon. N-ai pc 
ța...”.

La rindul său,
- întreprinzător 

mist — ne spunea :
— Aș vrea ca de la 1 oc

tombrie să lucrez în ate
lierele noi. Voi avea do
tare modernă, străină, vreo 
90 de angajați și voi aco
peri o gamă largă de pro
duse : mobilă de bucătărie, 
camere de zi. dormitoare, 
sufragerii, tapițerii. len
jerie de pat ș.a.

— Am auzit că aveți 
ginduri și mai îndrăznețe.

— Da. e->te vorba despre 
constituirea unei societăți 
mixte cu un patron din 
Suedia. La sfirșitul lunii 
iulie a c., vine să parafăm 
documentele. Cred că va 
ieși o treabă bună, cu 
perspective încurajatoare, 
intr-un viitor apropiat, 
pentru întregul nostru oraș.

Asemenea oameni dina
mici. ingenioși, merită sus
ținuți. ajutați. Pentru că 
ei produc... Cu elt mal 
mulți, cu atît mal bine 
pentru țară, pentru noi

Ladislau 
■rine tri-

dl
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Situația pensionarilor
ț 
ț 
ț 
ț

De la Direcția Județeană de Statistică am primit ț 
informație potrivit căreia in trimestrul I al acestui ț 

an in județul nostru existau 89 1D6 pensionari de a- 

sigurări sociale de stat. 1 675 pensionari din sectorul 
cooperației meșteșugărești, 8 123 țărani pensionari, 577 

beneficiari de ajutor social dc stat și 816 pensionari 

I.OA .R.
Referitor la |>< nsia medic lunară, aceasta este cu 

6,3 la sută mai marc decit media pc țară 

narii de asigurări sociale dc stat și cil 1 
pensionarii I.OA .R., la celelalte categorii 

tuindu-sc ușor sub media pe țară. (N.T.)
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Prețul nesăbuinței
(Urmare din pag. I)

Fetele au inccput să 
plingă și să se zbată. Fără 
succes, țari indivizii le 
țineau strim dc brațe. 
fc>-au trezit duse cu forța 
Intr-un apartament al blo
cului din apropiere. Ce li 
s-a Intîmplat în noaptea 
ce a urmat e<tc greu de 
redat ,1, de fapt, creionul

refuză să pună pc birlic. 
' ci opt indivizi au intrat 
— fie pentru participare la 
viol colectiv, fie pentru 
complicitate — în arestul 
poliției și, fără îndoială, 
Î J vor primi răsplata pen
tru fapta lor. Cele Rouă 
liceene însă au rămas cu 
sufletul mutilat pentru 
toată viața — poa e prețul 
nesăbuinței lor dr r, clipă.

1

SEMAFQR

In luna iunie, traficul 
rutier a cunoscut o inten
sificare pe arterele hunc- 
dorcnc. Dar nici surpri
zele nu au lipsit. In județ, 
de la începutul lunii și 
pină acum s-au comis 16 
accidente grave, soldate cu 
moartea a 6 persoane și 
rănirea gravă a altor 13.

Cauza principală a aces
tor accidente a fost vite
za sau, în unele cazuri, 
ncadaptarea el la condiții
le dc trafic. Un caz mai 
semnificativ este cel pe
trecut la data dc 4 iunie 
1992, pc raza orașului 
Orăștie.

Muntcanu Sînziana, de 
31 dc ani, patroană la un 
bar din localitate, cu în
cuviințarea proprietarului 
autoturismului 3 HD-9582, 
s-a urcat la volan și a 
pornit la drum, bineînțeles 
sub supravegherea celui 
care poseda autoturismul, 
și anume 1IECIIEL IOAN, 
de 40 dc ani, din Orăștie 
— muncitor la S.C. SU1N- 
l’ROD SA, Orăștie

Intîlnind o porțiune dc 
drum cu criblură, a pier
dut controlul volanului și 
s-a oprit într-un copac. 
fn urma impactului, pro-

prietarul autoturismului a 
fost grav accidentat. Cei 
doi au părăsit locul fap
tei. Urmează s fie trimiși 
în judecată pentru săvîrși- 
rca infracțiunii de conduce
re fără permis, vătămare 
corporală gravă, părăsirea 
locului accidentului, încre
dințarea conducerii auto
vehiculului unei persoane 
care nu posedă permis de 
conducere. Instanța de ju
decată își va spune cuvin
tui.

Un tragic accident s-a 
comis pe raza orașului Si- 
meria. Conducătorul unui

Desființam 
înființăm I

Eu zic, dacă greșesc pri
mesc să fiu contrazis, că 
vremea condicilor de pre
zență a apus. De mult I 
Dar nu peste tot. Oare, 
stau și mă gindesc, oțela- 
rii, furnaliștii, cocsarii, mi
nerii, constructorii, energe- 
ticienii, cei de la Salva- 
mont ori Salvamar, omul 
dc specialitate chemat la 
o naștere, la o moarte etc. 
etc., semnează condica de 
prezență ? Nu ! Sint la da- 

C'ine a înființat a- 
dc prezen- 
sperietoare

torie I 
tunci condica 
ță ? Această 
nocturnă. Pentru unii 1

Sună deșteptătorul. Fugi, 
dai din coate, mai 
vorbă dc duh și la 
semenului tău... Să 
condica I Ce facj 
apoi ? Este o altă 
te. „Ce vrei, die ? Mai aș
teaptă” — ți se spune la 
un ghișeu unde dna a... 
semnat condica. Ce rețete,

zici o 
adresa 
prinzi 

mai 
poves-

condicile 7 
omen a ?

coafu ră, 
fixativuri 
în ultima 
tea afla 
dumneaei
natară. Dar e corectă. A 
semnat condica 1 Cafeaua 
se bea, bine, mulțumesc, 
țigara c țigară. Funcționa
rul, pus și (bine) plătit 
să servească omul, își rîn- 
duiește hîrtiile și. 
vedem noi. 
trebi din nou : 
ființat condica 
zență ? Pentru 
tru ce ? Oare 
menii punctuali, 
cinstiți ?! Pentru care da
toria, slujba, oricare ar fi 
ea, e sfîntă, e lege ?! 
Dumnealor nu semnează 
condica de prezență, ci una 
de omenie, pe care trebuie 
să o învățăm mai bine cu 
toții ! Ceilalți...

Bazinul vă
La sfatul medicului, 

m-am deplasat la bazinul 
acoperit 
nedoara 
gramul 
Dar un 
că bazinul este neîncălzit 
pe termen nelimitat din 
lipsa agentului termic 
oprit dc combinat, te în- 
tîmpina de la intrare". 
Acesta este în esență me
sajul scrisorii trimise nouă 
de dna Emilia Sîrbu din 
Deva, in numele părinți
lor ai căror copij au ne
voie să practice înotul 
pentru remedierea unor 
probleme de sănătate.

Am fost și noi la amin
titul bazin. Afișul incri
minat dispăruse. In schimb, 
apăruse agentul termic. 
Iar de la dl Radu Bătăiosu, 
șeful Bazei sportive Hune
doara. am aflat și mo
tivul închiderii temporare 
a bazinului. Au existat 
ceva divergențe privind 
decontarea cheltuielilor 
pentru furnizarea 
tiilui termic ivite

de înot din Ilu- 
spre a-i afla pro- 
de funcționare, 

afiș, care preciza

agen 
intre

înma-

acce- 
partea 

tam- 
cu o 

cir-

autoturism „Audi”, 
triculat in Turcia, apăsind 
puternic pedala de 
ierație, a ajuns pe 
stingă a drumului, 
ponindu-se frontal 
autobasculantă care
cula regulamentar din fa
ță. Conducătorul autotu
rismului șl mama acestuia 
au decedat pe loc, iar so
ția șoferului a fost ac
cidentată grav. O impru
dență care a costat scump 
pe automobilistul străin.

Informăm pe această 
cale autornobiliștii care 
tranzitează DN 7, că pe a-

modă, sprayuri, 
etc. a descoperit 
vreme vom pu- 
din conversația 
cu altă... sem-

SÎMBĂ

mai
Stai și te în- 

cine a în
de pro- 

cine ? Pen- 
pentru oa- 

corecți,

GII. I. NEGREA

așteaptă

a- 
datorită 

la rețeaua 
a muni-

am mai
pc-

C.S.H. și R.A.M.G.C.L. A 
cestea au fost soluționa
te, însă, așa că, după o 
săptămînă de întrerupere, 
bazinul și-a reluat activi
tatea . Apoi alte 3-4 zile 
s-a sistat furnizarea 
gcntului termic, 
lucrărilor făcute 
de termoficare 
cipiului.

De la dl R. B.
reținut că în afara 
rioadelor obligatorii de go
lire a bazinelor în vede
rea curățirii și dezinfec
tării lor nu v mai fi 
perioade dc întrerupere a 
programului de funcționa
re decit atunci cind agen
tul termic va fi oprit din 
cauza lucrărilor din oraș 
De aceea, ar fi bine ca, 
mai ales cei care nu lo
cuiesc in Hunedoara, sa 
se intereseze telefonic dc 
funcționarea bazinului. 
Baza este direct interesată 
să aibă cit mai mulți 
clienți. fie abonați sau 
ocazional i. (V. ROMAN).

cest traseu sc execută in 
mai multe porțiuni caro
sabile imprășticrca do cri
blură.

Rugăm 
volan ca 
țiuni să 
pentru a evita 
parbrizelor, 
nimente nedorite, dc genul 
celui dc pe raza orașului 
Orăștie.

pc cei de la 
in aceste por- 
rcducă viteza 

spargerea 
sau alte eve-

( pt. MIRI EA NEGRU,
Serviciul Circulații* 
din Inspectoratul 

Județean de Poliție

19,00

19,30

22,30
22.41»

20.20
20,50

11,00
11,10
11,30
18,15

Fotorcporterul nostru PAVEE LAZA a surprins, in ziua de 24 iunie a.r., 
la citeva secunde de la producere, un accident de circulație in centrul De
vei. Mai precis, in inter secția din fața Hotelului „Deva", autoturismul 1-AB- 
7027, condus de Octavian Vințan, n-a respectat seni nul „cedează trecerea" și a 
intrat îi> autoturismul 1-1ID-1024, care circula regulamentar. Din fericire acci
dentul nu s a soldat eu victime.

27 IU5

PROGRAM

9,00
9,50

10,00
10,10

11,10
12,00

12.30
13.30
11.00
vr
11,20

14,15

15,15

16,15

16,15

17,00
17.30
18,00

18,15

19,30

20,20
20,50

23,00
23,10

23,30

1,00

Bună dii 
Șahul d 
la Z
Actualii 
Univers 
șotron 
Alfa și ( 
Itinerari 
spiritua 
Ora dc r 
7x7.
Actualit 
Reflecții 
rutiere 
Ecran d 
vacanță 
Magazin 
cincmat 
Campioi 
internaț 
de atlcti 
Românii 
Alutoilc 
nf ial 
Al, >da 
Concurs 
Festival 
Internaț 
„Cerbul 
Gong !
Mapamc 
Concurs 
și Foștii 
Internaț 
„Cerbul 
Telcenci 
dia 
Film soi 
„Twin 1’ 
(S.U.A.). 
Aetdalit 
Concurs 
și Festii 
Internaț 
„Cerbul 
Actualii 
Săptămi 
sportivă 
Concurs 
și Uițli’ 
Iiilf nat 
.1 ml 
* Recitr 
T ransmi 
directă. 
TV DEt

PROGRAM

6.30
8.30
9.30

10,50
11,00

12,00
13,30

23,00

TV DEI 
Bună di 
Ecran <1 
vacanță 
Actuali 
Lumină 
lumină 
Viața s 
Izvoare 
fermecr 
Actuali 
Atlas 
Vidco-u 
Concur 
Festival 
Interna 
„Cerbul 
— Bra.ș 
Români 
Convor 
de dum 
Film sc 
„DAI.L 
Ep. 110 
.Actuali 
Gala la 
Concur 
Festival 
Interna 
„Cerbul 
— Braș 
Român 
<X.'uali 
Dumini 
sportiv. 
Concur 
Festiva 
Interne 
„Cerbu

/
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Reflecția zilei
• „Chiar și zeii luptă 

in zadar cu prostia".

Fr. Schiller
9

FILOSOFIA LUI 
PITTACOS

Pittacos, filozof grec, 
care a trăit pe la anul 
600 înainte de llristos, 
spunea : ,,lertarca c mai 
bund decit căința" sau 
„E greu să fii cu ade
vărat bun",

11 citează și Platon în 
Protagora : „Nici zeii 
nu luptă împotriva ne
cesității". Mai spune: 
„La putere cunoști o- 
mul". Odată fiind în
trebat carc-i lucrul cel 
mai bun, a răspuns; 
„Să faci bine lucrul 
ce-ți încape pe mină”. 
Iar cînd Cresus l-a în
trebat carc-i cea mal 
bună domnie, el a răs
puns : „Aceea a lem
nului bălțat", prin a- 
ccasta voind să înfe- 
leagă legea.

LI atribuia oamenilor 
înțelepți datoria de a 
prevedea greutățile îna
inte de ivirea lor, spre 
a le evita, iar celor 
curajoși, să le înfrunte 
cum trebuie, dacă nu 
le-au putut ccoli. 

Selecție de
AVRAM PETRIC 

l 0 — Mai este nevoie de
> vreo probă ca să fie cos-
ț tumul gata ?

— I)e probă, nu. De
> alt material, da !

• — Dragă nes astă, 
l iar mi s-au rupt cio- »
. răpii !1

\ — Bine, mibre am să-ți
\ Cțmpăr o pereche nouă.

Știi că nu suport să te 
văd cîrpind ciorapii !

0 — .Mari parșivi ăștia 
cu legile lor. Iutii, dia
volii scumpesc băutura dc 
trei ori cit era. Apoi Io 
scumpesc și po toate ce

ILUZII

ORJZONTAI 1) Un fel bale c|rU. 
morile ; 2) Călcatul pantofilox,,, ficirț _ 
Ieșit din caicul ; 3) Oul pus Socoteală 
— Asigură o bună respirație ; ■ face 
autostopul — Pișcă la limbă , - or(jjn 
dc chemare la armată — Grafic dc,jrcu_ 
lație a personalului (pl.); 8) ^nsf,Snre 
dc drum lipsite de inițiativă — AprSj,. 
părute prin evaporare !; 7) Consemkj

DESPRE PROSTIE
• ,,Esle de prost gust să reduci la tăcere un prost, 

dar este primejdios să-l lași să vorbească".
IJ. Franklin

• „Intcligcnții se împart in două: buni șl răi. 
Proștii se impart in una : răi".

G. lbrăileanu

• „E firesc ca un prost sa ridă de tine, pentru 
că nu semeni cu ci".

NI. lorga

• „Proștii sint ca hărțile. Spun tot, dar la scară 
redusă1'.

T. Mușatescu

• „Cei mai supărători printre proști sînt spiri
tualii”.

Fr. de Ia Rochefoucauld
• „Proștii se mîngîie cu credința că toate cite 

nu le știu ei sînt niște nimicuri".
T. Arghezi

• „Prostul, înțelept se crede, și numai înțeleptul 
își vede prostia".

W. Shakespeare

• „Prostul te numește frivol fiindcă iei ușor 
lucrurile pe care el le ia în serios.

II. Sanielevici

Selecție de IL1E LEAIIU

lelalte in așa hal, incit 
dc supărare te apuci di 
băutură !

I
0 Un funcționar care 

doarme cu capul po bi
rou se trezește brusc, 
se uită la ceas și ex
clamă :

— „Ea naiba ! Am lu
crat o oră in plus"...

< ulesc și prelucrate de
II.IE LEAIIU

în subsidiar — Colecție de tablouri ; 8) 
Poziționare înspre gură — Unitate pentru 
desfacerea produselor alimentare; 9) 
Tras în afară — Delicatesă dc porc ; 10) 
Decizii dc angajare.

VERTICAL: 1) Rezultate la examene; 
2)A-i face cuiva figura — Schimbat de 
bun ; 3) 11 intră omului în fire — Arici 
de pădure ; 4) A da cu capul — Junghi 
evoluat ; 5) Invitat oficial — Potrivit în 
cuie ! ; 6) Deșert ca atare I — Se dezvoltă 
după transplantare ; 7) Repeziciune flu
entă (pi.) — Cutare sub ochii noștri ; 8) 
Slabe din fire — O contră dată la față ; 9) 
Aflațl departe dc mulțime — Aflat în 
opoziție față de stă; 10) Libelule meca
nice.

VASII.E MOI.ODEȚ

Dezlegarea careului „Volute” apărut
in ziarul nostru «Ic simbătă 

14 iunie o.c.

]) CIMILITURI; 2) ANALIZABILI 3) 
DJLATAT-VU ; 4) AMARE-ADAM ; 5)
VII-rfURALI; «) ET-SAT-B1N ; 7) RA
TAT—PITA; 8) IBER-SOMAT ; 9) CI
VILIZAȚI ; 10) AI,ITERAȚIE.

| SAprÂiHiitA I 
I UTtâVtZIMt I

LUNI, 29 IUNIE 1992 
PROGRAMUL I

• 11,00 Actualități • 11,10 Calendarul 
zilei • 14,20 Bună ziua, America! • 15,20 
Avanpremiera săptămînii • 15,10 Copiii 
noștri — viitori muzicieni a 16,00 Maga
zin agricol • 16,30 Muzică pentru toți • 
17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea în lim- 
ina maghiară • 18,35 Pro I’alria. Program 
realizat dc Redacția Emisiunilor Militare 
RTV din Ministerul Apărării Naționale
• 19,30 Desene animate. Casa zburătoare
• 20,00 /Actualități • 20,35 ...Această 
poartă a creștinătății. Episodul al VI-lea: 
Fascinații nobiliare • 21.10 Studioul eco
nomic • 21,10 Teatru TV. Berthe. După 
Guy dc Maupassant (Franța, 1986) • 23,10 
Actualitatea sportivă • 23,35 * Cronica 
Parlamentului * Actualități • 0,05 Con
fluențe.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Recomandări 

din program • 16,15 Ecran dc vacanță * 
Atice în Țara Minunilor • 16,10 Tradiții
• 17,10 Film artistic. Elvis (SUA, 1979)
• 18,45 Magazin aulo-moto • 19,00 Sărbă
tori ale muzicii de cameră • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Republi
ca Moldova * 21,30 TVE Intcrnacional • 
22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC World 
Service • 23,05 Tenis — Wimbledon '92 : 
rezumatul zilei.

MARȚI, 30 IUNIE 1992 
PROKRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova. Telcmatinal • 
10,00 Actualități • 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 Ecran dc vacanță. Blackstar • 
11.00 Bună ziua, America ! • 12,10 Ora 
do muzică • 13,00 Interferențe • 13,30 
Muzică pentru părinți * 11,00 Actualități
• 11,20 Tradiții • 11/50 Avanpremiera TV
• 11,55 Preuniversitaria • 15,30 Tcleșcoală
• 16,00 Muzica pentru toți * 16,35 Con
viețuiri * 17,00 Actualități • 17,05 Re
pere transilvane. Emisiune realizată dc 
Studioul dc Radioteleviziunc Cluj • 17,35 
A’ară, vară, primăvară ! • 18,00 Salut, 
prieteni ! • 19,00 Studioul economic •
19,30 Desene animate. Casa zburătoare • 
20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20,45 
Tclecincmateca. Cyrano de Bergerac (SUA, 
1950) • 22,45 Cultura în lume • 23,15 * 
Cronica Parlamentului * Actualități • 
23,15 Jazz-fan.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Ecran dc va

canță * Alice in Țara Minunilor • 16,35 
Studioul dc literatură • 17,35 Film serial. 
Marc și Sophie. Episodul 21 • 18,35 De-alc 
pieței in economia Capitalei • 19,00 Săr
bători ale muzicii de cameră • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Intcrnacional
• 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC AVorld 
Service • 23,05 Tenis — Wimbledon '92: 
rezumatul zilei • 0,05 TV Deva.

MIERCURI. 1 IULIE 1992 
PROGRAMUL I

• 7.00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova. Telematinal • 
10,110 Actualități • 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 Film serial. Veterinarul. Episodul 
5 • 11,30 Bună ziua. America! • 12,15 
Ora dc muzică • 13,05 Familii pentru co
pii • 13,35 Documentar artistic • 11,00 
Actualități • 11,20 Civilizația montană • 
11,50 Avanpremieră TV • 14,55 Preuni
versitaria • 15,30 Tcleșcoală • 16,00 Ti
neri interpreți de muzică populară • 16,20 
Lumea sportului • 16,50 Tragerea Prono- 
expres • 17,00 Actualități • 17,05 Arte 
vizuale • 17,30 15,16,17,18 * 18,00 Reflec- 
toi • 19,00 Studioul economic • 19,30 Desene 
animate. Casa zburătoare • 20,00 Actua
lități • 20,35 Sport • 20,15 Film serial. 
A irginic își face de cap • 21,15 fu fața 
națiunii • 22,15 Pro musica • 22,50 Uni
versul cunoașterii • 23,20 * ( ionica Par
lamentului ‘ Actualități • 23,50 I.urnea 
ideilor.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Recomandări 

din program • 16,15 Ecran dc vacanță * 
Alici’ in Țara Minunilor • 16,10 Emisiune 
in limba maghiară • 18,10 Teatru TV 
...ESC1J de Tudor Mușatescu • 20.45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Intcrnacional
• 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC World 
Service • 23,05 Tenis — Wimbledon '92: 
rezumatul zilei.

JOI. 2 IULIE 1992 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldovn. Telematinal
• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul zi
lei • 10,30 Burtă ziua. America! • 11,00 
Transmisiune directă de la Putna : cano
nizarea lui Ștefan ce| Maro și Sfint • 
13,00 Oameni de lingă no] • 13,30 Jaza- 

magazin • 11,00 Actualități • 11,20 Cob- 
viețuiri • 11,50 Preuniversitaria • 15,30 
Tcleșcoală • 16,00 Agenda muzicală • 
16,30 Televiziunea vă ascultă ! • 17,00 
Actualități • 17,05 Repere moldave. Emi
siune realizată dc Studioul dc Radiotclo 
viziune Iași • 17,35 Tele-discul muzicii 
populare • 17,55 Ștefan, Ștefan, Domn cel 
Marc • 18,15 Simpozion. Revistă de lite
ratură și arte. Creatorii și orașul lor 9 
19,00 Studioul economic • 19,30 Desene 
animale. Casa zburătoare • 20.00 Actua
lități • 20,35 Sport • 20,15 Film serial. 
DALLAS. Episodul III • 21,10 Reflecții 
rutiere • 21,55 tu fața națiunii • 22,29 
Microrecital Chris Normai» • 22,10 Ame
rica la ea acasă (II) • 23,10 * Cronica 
Parlamentului * Actualități • 23,10 Gong.

PROGRAMUL II
• 15,30 Ecran d< vacanță. Alice în Țara 

Minunilor • 16.00 Actualități • 16,10 E- 
misiunc in limba maghiară • 17,10 Tenis 
— AViinbledon '92 : semifinalele feminine. 
Transmisiune directă de la Londra
• 20,15 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova * 21,30 TVE In- 
ternacional * 22,00 TA' 5 Europe • 22,33 
BBC World Service.

VINERI, 3 IULIE 1992 
PROGRAMUL 1

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova. Telematinal e 
10,00 Actualități • 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 Film artistic. Și s-a făcut lumină! 
(Coproducție Franța-Germania, 1989) e 
12,15 Bună ziua, America ! • 12,50 Desco
perirea Planetei • 13,10 Ora de muzică
• 14,00 Actualități • 11,20 Mondomuzica
• 11,10 Medicina pentru toți • 15,10 Arii 
din opere cu soprana Lela ( ineu • 15,29 
Preuniversitaria • 16,00 Muzica pentru 
toți • 16,20 Limba noastră • 16,50 Tragerea 
Loto • 17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea 
în limba germană • 18,30 Magazin TV„ 
Toți pentru 1/1 pentru toți • 20,00 ACi 
tualități • 20,35 Sport • 20,15 Film seria). 
Destinul familiei Howard (Anglia, 1987), 
Episodul 28 * 21,45 Magazin TV. Toți 
pentru 1/4 pentru toți. Partea a 11-a 4 
21,00 Actualități • 0,10 îiitilnirca de 19 
miezul nopții.

PROGRAMUL 11
• 14,55 Tenis — Wimbledon ’92: Semi- 

finalele masculine. Transmisiune directă 
de la Londra. în pauze : * Actualități (ora 
16,00) * Desene animate • 20,45 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republica 
Moldova • 21,30 TVE Intcrnacional • 
22,00 TV 5 Europe • 22.35 BBC World 
Service.

SIMBAtA, 1 IULIE 1992 
PROGRAMUL I

• Bună dimineața • 10,00 Actualități «. 
10,10 Ecran dc vacanță. 7 pitici și o po
veste • 11.10 Alfa și Omega • 12.00 Ifi- 
ncrarii spirituale • 12,30 Ora dc muzică
• 13,30 7X7- Evenimentele interne ale 
săptămînii • 14,00 Actualități • 11,10 Re
flecții rutiere • 11,20 Ecran dc vacanță. 
Desene animate • 11,15 Bună ziua, Ame
rica • 16,00 Magazin cinematografiei 
Vîrstelc peliculei • 17,00 Al doilea război 
mondial. Documentar • 17,30 Festivalul 
dc teatru — Avignon • 18,30 Mapamond. 
Evenimentele internaționale ale săptămâ
nii • 19,00 De dragoste și dor • 19,15 To- 
leenciclopcdia • 20,00 Actualități • 20,39 
Vedete americane în concert • 21,05 Film 
serial. Twin Peaks. Episodul 7 • 22,00 
Săptămina sportivă • 22,20 Trio „Tele- 
Show". • 23,05 Actualități • 23,20 Film 
artistic. Dreptul omului (SUA, 1986) • 
1,00 A’ideo-discoteca • 1,30 TV Deva.

PROGRAMUL II
• 9,00 TV Deva • 15,30 Ecran de va

canță. Alice în Țara Minunilor • 16.M 
Actualități • 16.10 Tenis — Wimbledon 
’92: Finala feminină. Transmisiune di
rectă dc la Londra • 18,30 Conviețuiri • 
19.00 Film artistic. Eu și Molly (SUA, 
1915) ■ 20,25 Divertisment internațional
• 20,45 Programul Televiziunii Național» 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
tcrnacional • 22,00 TV5 Europe • 22,39 
BBC World Service.

DUMINICA. 5 IULIE 1992 
PROGRAMUL I

• 6,30 TV Deva • 8,30 Bună dimineața
• 9,30 Ecran dc vacan frl • 10,50 Actuali
tăți • 11,00 Lumină din lumină ■ 12,00 
Viața satului • 11,00 Actualități • 14J0 
Atins • 11,30 Video-magazin • 15,55 Te
nis — Wimbledon ’92 : finala masculină. 
Transmisiune directă de la Londra ■ 
19,10 Film serial. Dallas. Episodul 142 • 
20,00 Actualități • 20,35 Film artistic. Pă
catele tatălui (SU A. 1981) • 22,25 Show
ul dc duminică • 22,50 Actualități • 23,05 
Duminică sportivă • 23,30 Satchmo « 
viață închinată muzicii,

PROGRAMUL II
• 16.00 Actualități • 16,10 Recomandări 

din program • 16,15 Ecran dc vacanță 
Alico în Țara Minunilor • 16,40 Convie
țuiri • 17,10 Pop-Club • 17,30 Orașe (I 
civilizații • 18,00 A'arictăți internaționale
• 18,25 Serata muzicală TA’ • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldovn • 21,30 TVE Intcrnactonfl*
• 22,00 TVS Europe • 22,35 BDC WorM 
Service.
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ANIVERSARI

• t 1 'ATE fl rile din 
lume por.tru Camchti Mi- 
Uăcș, din Clc. Hagii. 1 
Ttnplnirett ■■•’Ier 14 ani. 
împliniri in viață, fericire, 
sânât de Și tradițiimalul 
„La mulți ani I" ii urează 
UT>m?. tpta și frățiorul

(4020)
• CU ocazia aniversării

zilei dc naștere, urez so
țului meu drag, Romică 
Vlaic. și prietenilor Ga
briel.. și Duru Popa, să
nătate și „l.t mulți ani!'* 
M’rio-irn. (1702)

V1NZARI-
CUMPARARI

• NI) ivenabil a-
prui; n 4 camere, bu
cătării mire, hol central, 
două băi. do::ă balcoane. 
Bev i ! ’ Decebal. bl 8.
ap 2 din. . piață).

(4766)
• \*1ND m .inâ tricotat

Toy<-‘ nc i 200 ace. car
telă prn,;r-m Deva, tele
fon 17 <2. (4857)

• DI. vinz- ,-c camionetă 
Mer -i s | tone, camion 
Iveco 6 tone. Volkswagen 
Passat Combi. Deva, tele
fon lfiî‘01. orele 16—20.

14814)

T N 1.1 «. H \ C' )- 
MF.RC1ALA ..CRISTI
NA Deva, ;tr. A. 
Vlait u. nr. lq, telefon 
121 vinde la pre
țuri negociabile per
soanelor fizice și so
cietăților comerciale : 
Renault 5, 1300 cmc,
Volkswagen Golf 1100, 
două uși. BMW 1 800, 
Op Kndct 1 200, 
Volkswagen Golf Die
sel 4 uși.

• VIND garsonieră. De
va, Al. Plopilor, bl G 1, 
âp. 57. (4850)

• ViND apartament 3
camere, decomandate, bloc 
cărămidă. Deva, telefon 
2233,! (1772)

• VINI) la licitație 500 
mp teren, posibilități a- 
menajări turistice, Geoa- 
grtr-B.ii, zonu centrală. Pre
țul inițial, 5000 mp. Tele
fon 956/18202

(4731)
• VIND casa, curte, gra

dină. garaj, anexe. Boș 
— II medoara. Informații 
telefon 957/121)98.

(4160)
• VINI) autobuz, stare 

bună. înmatriculat, 1 050 000. 
Orfiștioarn dc Jos, nr. 38.

(4812)
• VIND video player 

„Orion". sigilat, 75 000 lei. 
Of-va, telefon 28286.

(4833)
• CUMPĂR contract sau 

Apartament proprietate per
sonală. .3-4 camere, con
fort T. Hunedoara. tele
fon 13117.

(4318)
• FIR.MA autorizată vin

de cri gros ulei de floarea 
soarelui Deva, telefoane 
«1143, sau 11856.

(4851)
• ViND Dacia 1310, fa

bricație 1986, cu remorcă. 
Brad, telefoane 50120 sau

51170. (1849)
• ViND convenabil a-

partnmcnt 2 camere, ncu- 
pabi! Imediat. Dacia, De
va. Informații Petroșani, 
telefon 42769. (4844)

• VINI) tobe T:i ' n or
gă Yamaha PSR-ii, efect 
flanger, oiver drive. Dras
tic. telefon 12401.

(4816)
• Vi XI) în valută casă 

mare, încălzire centrală, 
dependințe, grădină mare, 
în Sintandrei, nr. 63, te
lefon 61617.

(4811)
• VIND urgent aparta

ment 2 camere, confort 
I, bdul Bălcescu. Deva, 
telefon 20692.

(4845)
• OFER spațiu pentru

depozitare mărfuri, vînd 
tejghea bar și planetară 
Renault 16. Deva, telefpn 
17557. (4771)

• VIND Dacia 1 300. fa
bricație 1980, 56 000 km. 
preț 250 000. Deva. 27636.

(4858)
• VIND garsonieră, ocu-

pabilă imediat. Deva, te
lefon 17559. (1861)

• VIND apartament 2 
camere, Gojdu, et. 3,. De
va, telefon 21511.

(4860)
e V ÎND apartament 2 

camere, confort sporit. Băl- 
ccscu. Deva, vînd baracă 
metalică Jemontabilâ. în 
Hunedoara, 35/8 m. Infor
mații telefon 956/2i963.

(1863)
• VIND Moskvici 408. 

Deva, str. Bălcescu, nr. 10.
(1865)

• CUMPĂR cadă baie, 
lungime 1 200 mm. Deva, 
telefon 12134.

(4867)
• ViND apartament 2

camere, Zarand, sau schimb 
cu garsonieră. Deva, tele
fon 29501. (1868)

• VIND urgent casă,
gaz, apa, preț convenabil, 
in Deva, str. O. Den.stisia- 
nll. nr 2. (4866)

• V INI) apartament 2 
camere, gaze, central. Orăș- 
tie, Dna. telefon 20815.

(1869)
• ViND mașină spălat 

„Automatic", sigilată. Deva, 
telefon 20815.

(1870)
• VÎND apartament 2 

camere, central, autoturism 
Audi 100, mobilă. Deva. Li
bertății. bl. 1 A, sc. 3. ap 
41.

(1871)
• VIND apartament 2 

camere, ultracentral, con
fort sporit. Deva tel Toane 
11963. 18387.

(1872)
• V INI) chioșc meta

lic Imp, cavou, 3 locuri, 
cimitirul „Eminescu", De
va. telefon 28318.

(4875)
• VIND microbuz Volk

swagen, 8 |-1 locuri și a- 
partament două camei c 
Deva, telefon 11387.

(4871)
• VIND video player 

„Orion” (70 000), joc elec
tronic (20 000). sigilate. De
va, (elefon 15313.

(4873)
• VIND sticlă far Audi, 

Mercedes, Ford, Opel, Volk
swagen, Talbot. Hunedoa
ra, telefon 13651.

(13 !2)
• VÎND casă șl gra

dină. Hunedoara, str. 
Zla.țti, nr. 119.

(4321)
• VINI) convenabil orgă 

Qrurnar, stație Klka, 200 VV,

apartament ultracentral 
(bdul Corvin, et. 1, pro
prietate), combină muzi
cală completă 2 saxotoane 
Mi bemol, vioară, haină 
piele. Hunedoara, telefon 
12231 după ora 17.

(1325)
• ViND video rec...dor 

„Orion", cu telecomandă 
Hunedoara, telefon 21021.

(4327)
• VIND Opcl Record 

Kara van, neînmatriculat, 
stare bună. Hunedoara, te
lefon 11221

(1328)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCIHMB avantajos 
garsonieră, et. -1, confort 
I, proprietate, cu aparta
ment 2 camere, sau gar
sonieră, et. 1, parter. De
va telefon 18272.

(1793)
• SCHIMB apartament

două camere, confort I, 
Galați, cu similar Deva, 
sau Simeria. Telefon 24760, 
Deva (4734)

• SCHIMB apartament 
două camere, confort I, 
Hunedoara, cu similar Alba 
Iulia. Informații telefon 
968/23878. după ora 17.

(4320)
c SCHIMB apartament 

două camere, confort I, 
cu garsonieră Hunedoara, 
bdul Dacia, 12/1.

(1258)

DIVERSE

• DOAMNzY Leonora An- 
drică mulțumește pe a- 
ceastă cale cadrelor me
dicale din secția neuro
logie — medicului Anca 
Mihu, medicului Liviu Rad 
și asistentelor acestei sec
ții, care și-au dat tot in
teresul pentru salvarea so
țului său, Coriolan.

(4847)

OFERTE 
DE SERVICII

• SOCIETATE comercia
lă germană angajează se
cretară. Deva, telefon 
18001. orele 16—20.

(1814)
• CAUT femeie îngri

jire copil (str. Dorobanți). 
Deva, telefon 26559.

('1853)
• S.C. STAR-IMPEX SRL 

Orăștie execută transpor
turi mărfuri .și persoane, 
trafic intern, internațio
nal Telefon 12820/956.

(1851)
• OFER pentru lucrat 

in parte 1.1 ha porumb 
Deva, telefon 21820.

(1859)

COMEMORĂRI

• I LORI înlăcrimate, a-

mintire veșnic vie, la îm
plinirea a patru ani de 
la retragerea în tăcere, a 
celui care a fost

Al.ECU (OȘTEA
Recunoștință celor care-i 

dăruiesc o clipă de amin
tire. Odihnească-se în 
pace I Soția și fiica.

(4848)

• Au trecut șa^e 
luni dc lacrimi și dor 
de cînd dragul meu 
soț,
TR UAN BADESCU, 

m-a părăsit pentru 
totdeauna. Lacrimi și 
flori pe tristul tău 
mormînt. Nu te voi 
uita niciodată ! Soția 
Eleonora.

(4796)

o SE împlinesc șase 
săptămini de cînd a 
plecat dintre noi. pen- 

-tru totdeauna.
DORIN 

STOEN’ESCU
Comemorarea va a- 

vea loc la Timișoara. 
Sora și prietenii din 
Deva. (4861)

• CU tristețe soția 
și copiii aduc ultimul 
omagiu la împlinirea 
a 6 săptămîni de la 
trecerea in neființă a 
celui care a fost
FLORIN FENEȘ.AN
Comemorarea va a- 

vea loc sirnbătă. 27 iu
nie. ora 9. la Biserica 
Ortodoxă din strada 
Libertății. Deva.

(5016)

DECESE

• FAMILIA Cărăbaș 
mulțumește tuturor 
celor care au fost a- 
lăturî dc ea în clipe
le grele pricinuite de 
pierderea celui care a 
fost

FETRU CARABAS.
(1855)

• SURORILE Ma
ria Stoica și Dora 
Duncca mulțumesc tu
turor celor care au 
participat la durerea 
verișoarei noastre Aii 
ce. la pierderea soții 
Iui drag.

T1BI ȘTUREK

• FAMILIA mulțumeș
te tuturor celor care au 
condus pe ultimul drum 
pe cel care a fost

NKOI.AE BOT \
(Ml Iii),

.și in special personalului 
din cadrul secției prestări- 
construcții a II A.G.C.T',. 
Deva, pentru ajutorul a- 
cordat. - (1876)

INSPECTORATUL DE STAT
| TERITORIAL PENTRU HANDICAPAȚI '
2 > |Angajează conform legislației în vigoare : J

• contabil șef (cu studii superioare <■<<»- |
| nonaice);

• revizor contabil (fără antecedente pc- | 
nale și cu vechime in domeniu).

Salarizarea conform H.G.R. Nr. 307/1991,,
1 cu indexările ulterioare. (777) |

S. C. „SIDERMET” S. A. CĂLAN
'iu sediul in sir. Furnalistuhii, nr. 17, Călan «

Scoate la licitație lucrarea de demolare a | 
' cuptoarelor de cocs brichete nr. 1-1.

Licitația va avea loc in data dc 27 iulie I 
I 1992, ora 10, la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la j 
| Serviciul mecano-cncrgetic, telefoane 31180 ■ 
’ sau 30560, 30561, ini. 551. (775) J
I I
*------- -----■ ■ I I"* *■■■ 11 ,
I SOCIETATEA COMERCIALA I
j „BIBLIOFOR" S. A. DEVA

(CEMUUL DE LIBRARII)
| A N U N Ț A |

Închirierea prin lic itație deschisa conform • 
I H.G. 1228/1991 și II.G. 1 10/1991 a două spații I 
7 comerciale situate în localitățile:

• I.ITEM, bdul l’ăcii, nr’. I.
■ * BRAD, bdul Republicii, nr. 9. (

Licitația va avea loc- la sediul soc ietății, J 
l m dala de 13 iulie' 1992, ora 10.

Documentația poate fi procurată contra . 
I cosi dc- la sediul societății, p-(a Unirii, nr. 10, I 
‘ De va, te lefon 1 1155. (776) ,

APEL UMANITAR
r ( 
J

ț
l’tmd iția Județeană a Tineretului Liber din 

județul Hunedoara roagă pe această cale agen
ții economici cu capital dc stat sau privat., per
soanele particulare, să dea o mină de ajutor in 
acest moment crucial fraților noștri dc peste 
Prut. în acest sens, fundația colectează aju- j 
(oare umanitare la sediul din sir. Mihai Emi- ț 
nescu, nr. 2, telefon 11917, p'-ntru a le . tri- t 
mite la Cliișinău. l

L
1

S.C. „MOBIMPEX - FAUR”
S.RL. DEVA

cu sediu! in strada Cernii, nr. 11

ANGAJEAZĂ

• 2 TlMPLARI

Condițiile de salariiare sint foarte a-
\ vantajoase.
<
ț Relații suplimentare se pot obține su- 
i nind la telefonul 956/12053.

i
I
i

(1615)

S.C. „CORVINI L“ S HUNEDOARA

sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr. 8, 
cont B.R.D. 300128301061 I Hunedoara 
în conformitate cu prevederile f.egii nr. 31/ 

1990, H.G. 1228/1990 și H.G. 110/1991. orga
nizează in data de 15 iulie I992,ora 10, la se
diul societății, licitație pentru 
locație de gestiune

• restaurant
• restaurant 

precum și licitație 
fixe (motoscuiore)

Documentele cu privire ,la condițiile de 
participare la licitație pot fi nmsultate și pre
luate de la sediul societății din str. Moldovei, 
nr. 8, telefon 12316. (77 1)

( u

preluarea în 
a următoarelor unități : 
„Poiana Rusca” Ghelari 
„Minerul” Ghețari 
pentru v irizarea mijloaccloij 
disponibile.

t r

i
S. C. „BORCA” S.R.L.

Organizează un 
rare ccdccliș. clii|i.i 
Nr.
ert. Suma depusă Cișlig

1. 2 000 10 000
•> 1 000 20 00/
3. 6 000 30 <Hf»

1 1. 8 000 10 0*°
1 5. 10 000 50 3'0
> 6. 12 000 6(/'00

7. 11 000 7 000
i 8. 16 000 0 000
ț 9. 18 000 .10 000

10. 20 000 , 00 000
Depunerile se fac prin mandat mștal cu 

confirmare de primire la C. P. nr Hune
doara, Oficiul poștal nr. 1.

Cîștigurile se trimit prin matr‘1 postai cu 
confirmare de primire.

După obținerea primului cîdK» firma vă 
înscrie din oficiu cu suma înip' înscrisă.

Repetarea sc face maximin do 5 ori. Ter
menul de primire este dc lO-’-’O z.ile.

(1618)

SOCIETATEA C OFICIA LA 
„CAMPING ST*;r S.R.L. 

sivieria/KC,,e

!

A N G / E A Z A
• uspătarUbiir<nr,> pregătire cores

punzătoare
• paznic
Relații sup|’'<nl‘"c telefon 60581,

(1651)
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