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Plouă cu conferințe de presă! Nimic 
nefiresc, ba dimpotrivă! Chiar dacă în
treprinderea ce face obiectul rîndurilor 
de față s-a petrecut înaintea debutului de- 

clahșării campaniei electorale. Doi dintre cei 
-f, 48 candidați la președinția României au fă

cut act de prezență la Brașov. Este vorba 
despre dl Viorel Sălăgean, independent, 
și despre dl Lucian Cornescu Ring, can
didat din partea Partidului Social De
mocrat Tradițional. Deoarece întîlnirea 
gazetarilor cu eandidații a cunoscut, două 
reprize — prima într-un cadru neorgani
zat și a doua într-o atmosferă oficială — 
îmi voi îngădui, la rîndu-mi, o anume 
dihotomie absolut necontradictorie. Sîm- 
bătă seara, salonul roșu (nu încercați, vă 
rog, nici o speculație !) al hotelului ARO. 
Taclale de-ale gazetarilor, la finele con
gresului. Atmosferă degajată. Se răsu
flă, în sfîrșit, ușurat, de către cei care 
s-au temut de eventuala realegere a fos-

- tei conduceri. în salon își face apariția 
dl Viorel Sălăgean, în elegantă ținută 
estivală. Se cunoaște cu cei măi mulți 
de-acolo. Deh, ca-ntre colegi... Este pre
zentat unei jurnaliste din presa maghia
ră de la Oradea — vecină mie de masă 
— care dorește un interviu în exclusivi
tate. După prezentarea în românește, dl 
V.S. propune să se vorbească ungurește, 
domnia sa, ardelean, fiind bun. cunoscător 
al acestei limbi.

La scurt timp sosește dl Lucian Cor
nescu Ring, în nelipsită companie femi
nină („la milioanele lui, ar fi putut fi

ELECTORALĂ
mai arătoasă", s-a comentat răutăcios). Cu 
morgă de englez — ajustată de pulovărul 
alb — arată mai tînăr decît în aparițiile tele
vizate. Intră repede sub stăpînirea dnei 
Perdichi de la Radio. Deci, ne-am văzut...

Duminică. Blițuri, „tunuri" de filmat, 
risipă de reportofoane. Moderator al con
ferinței — dl Sergiu Andon. Impresie 
(personală) de ansamblu, după mai bine 
de două ceasuri de întrebări, răspunsuri, 
mici răutăți, zîmbete, — sincere sau de 
conveniență: dl Cornescu Ring este mai 
bine informat asupra stării de lucruri din 
țară și de-afară.

S-ă răscolit public trecutul fiecărui can
didat. Viorel Sălăgean. în spatele cam
paniei-sale electorale nu stă PSM. Nu 
stau de fapt nici un partid și nici o altă 
forță ocultă din țară sau de aiurea. Con
tează însă pe „partidul'* ziariștilor, al 
cărui membru este de 26 de an: Nu can
didează pentru a-i asigura voturi dlui 
Iliescu (zvon cu valoare de inepție, de 
altfel, deoarece orice candidat nu poate 
decît să diminueze șansele celuilalt — 
n.n.). Dimpotrivă, condamnă politica ac
tualului președinte și campania electora
lă continuă și neloiâlă pe care și-a fă- 
cut-o. „Nici Ceaușescu n-a ajuns la Ca
lafat ! Iliescu, însă, da !" Lucian Cornes
cu Ring. Fără deceniile de gazetărie ale 

preopinentului său, dar fiul unei persoa
ne cu preocupări jurnalistice (tatăl, Ring, 
a scos gazeta „Semnal"), și nepot al stră
lucitului gazetar Brunea Fox. Om de a- 
faceri, milionar trăitor în Occident, ple
cat din țară cu opt ani înainte de eveni
mente, permanent în legătură cu România. 
„Bravo, vin și eu!“ afirmă a-i fi spus 
telefonic dlui Iliescu, în primele ceasuri 
de după 22 decembrie '89. De origine e- 
vreu, căsătorit într-o catedrală catolică 
din Paris. Dorește o alianță electorală cu 
FDSN-ul, ceea ce înseamnă „o logodnă 
și nu o căsătorie". „Din contacte întâm
plătoare șe face sida !" (Ștefan Stoian — 
Baricada).

Restul întrebărilor — puse cu gînd cu
rat sau altfel, pot fi subsumate următoa
relor categorii • Care au fost raporturi
le celor doi cu securitatea ? Biografia mea 
e albă, nu am avut nici un fel de con
tacte, în pofida zvonurilor grosiere din 
presă. (V.S.). Răspund cu o glumă ! Gen. 
Caraman (fostul șef al SIE — n.n.) pre
gătise un dosar din care reieșea că am 
fost cooptat de KGB în 1972, de securi
tate în 1973, și, ulterior, de serviciile fran
ceze. Dosarul urma a fi prezentat după 
completarea listei de 100 000 de semnă
turi. Am declarat că mă deranjează in
criminarea pentru doar trei colaborări și 

că recunosc a fi aderat la toate serviciile 
secrete • Categoria umană cea mai pena
lizată in prezent. Tinerii, făptuitorii schim
bărilor din decembrie, acum excluși și 
derutați (V.S.). Vîrstnicii( oameni care 
nu vor avea haine pentru la Iarnă (C.L.R.) 
• Pîrghii economice pentru redresarea ță
rii. Programul agrar coerent și foarte bi
ne articulat. în prezent, asistăm la jec
mănirea țăranului de către industrie, în 
fapt, a doua jecmănire a sa, după colec
tivizare (V.S.). Consolidarea industriei 
mici și a celei mijlocii, slab reprezenta
te la noi, singurele capabile să acopere 
șomajul. împrumuturi pentru țărani, cu 
dobînzi foarte mici. (L.C.R.). • Măsuri 
-pentru diminuarea spionajului străin în 
România. Nu cred să se ridice la cote 
semnificative (V.S.). Banatul și Ardealul 
prezintă o situație specială. Bătălia se dă 
atât pe plan religios (dovadă conflictul 
dintre biserica catolică și cea ortodoxă), 
cit și economic (Transilvania prinsă în 
Trilaterală). Sînt consecințe ale teoriei 
Dominoului. Cînd bătăliile se sting un
deva, se reaprind altundeva, (fosta Iu
goslavie e aproape, Transnistria Ia fel) 
(L.C.R.) • Despre Constituția actuală. Es
te gîndită cu drepturi largi pentru pre 
ședințe, după modelul Republicii a cin- 
cea franceză (L.C.R.). E bună, nu trebuie 
schimbată, referendumul pentru forma 
statală (republică sau monarhie) nu e 
necesar (V.S.).

• A consemnat
NATALIA VASIU

■ P.A.C. apreciază că 
după aproape 3 ani de la 

' evenimentele din decem
brie 1989 vechile structuri 
nu au dispărut din țara 
noastră, relevînd existența 
unui risc real pentru con

fruntări majore. Astfel face 
apel Ia toate 
fundamentale 
să coopereze 
gurarea, in 
luni, a unul climat de în
țelegere și toleranță.

instituțiile 
aie statului 
pentru asi- 
următoarcie

■ FJS.N. și-a deschis 
campania electorală, 
prilejul conferinței 
presă sâptăminale. ■ Cam
pania electorală a fost ca
racterizată de Petre Ro
man, liderul formațiunii 
politice, ca o înfruntare^m- 
tre schimbare și nemișca
re, iar Caius Traian . Dra
go mir, candidatul la < pre
ședinție, după cum a de
butat campania, exprimă 
clar dorință de schimbare 
în această țară.

cu
de j

din| Un comunicat 
partea comandamentului ar
matei sîrbe a dezmințit ca- ' 
țegoric știrile ce anunțau 
încheierea unui acord cu 
armata eroată privitor la 
evacuarea trupelor federa
le sîrbești din jurul por
tului Dubrovnic, informea
ză RFI. Comunicatul pre
cizează că nu se are în 
vedere o asemenea posi
bilitate, in actuala conjunc
tură.

■ In Ceho-Slovacia a 
avut loc, ieri, cel de al 3-lea 
scrutin parlamentar pentru 
desemnarea unui președin
te al țării pentru perioa
da pînă la separarea celor 
două republici componente. 
Ca și primele două tururi, 
și această rundă s-a în
cheiat neconcludent, nepu- 
tînd fi desemnat un suc
cesor al președintelui Va
clav Havel. Următorul tur 
de scrutin va avea loc 
data de 6 august a.c., 
nunță RFI.

la 
a-

■ Camera superioară a 
Parlamentului Spaniei a 
aprobat, joi, un amenda
ment la Constituție care se 
înscrie pe linia prevederi
lor tratatului de la Maas
tricht. Amendamentul per
mite cetățenilor din alte 
state ale C.E.E. să candi
deze la alegeri municipale 
in Spania, transmite Reu
ter.
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Scurtcircuit la Dobra
I

După cum am aflat 
primăria comunei ~ 
„scurtcircuitul” în 
electrică a iluminatului 
blic s-a produs după 
Consiliul Comunal a 
mis o adresă cu nr. 801 
13 mai 1992 către 
la Rețele Electrice 
prin care arăta că nu a- 
chită factura nr. 13434 în 
care se prevedea costul e- 
nergiei electrice pe-trimes
trul I 1992 pentru ilumi
natul public, in valoare de 
316 112,70 lei, întrucît ci
tirea contoarelor nu s-a e- 
fectuat de către reprezen
tantul F.R.E. Deva în pre
zența delegatului consiliu
lui. Neachitînd factura, con
ducerea F.R.E. Deva a de
cis, așa cum e legal, să 
întrerupă furnizarea ener
giei electrice pentru ilu
minatul public în Dobra. 
Numai că primarul, vi- 
ceprimarul și secretarul 
consiliului demonstrează că 
factura a fost „umflată**, 
că prețul înscris nu ar fi 
cel real. În primul rînd, 
contoarele s-au citit de 
unul singur, fără repre
zentantul consiliului. Că 
s-a întocmit factura super
ficial o atestă și următo
rul exemplu: pentru ilu

la 
Dobra, 

rețeaua 
pu

ce 
tri- 
din 

Filia- 
Deva,

satul
pri-

minatul public în 
Stăncești-Ohaba, în 
mul trimestru al anului, 
trebuia să se achite suma 
de 28 000 de lei, ori în a- 
cest sat nu există nici un 
bec pentru iluminatul stra
dal și, deci, nici contor! 
Tot în această perioadă, în 
satul Pane, contorul elec
tric a fost schimbat fără 
înștiințarea consiliului co
munal. Să adăugăm fap
tul că, deși unii cetățeni 
și-au instalat la porți cor
puri de iluminat, fără a- 
vizul consiliului și F.R.E. 
Deva a fost sesizată, 
s-a luat nici o măsură 
potriva acestora. Ba 
mult, la 20 iulie 
a fost întreruptă și ener
gia electrică Ia consiliul 
comunal. însă după 3 zile 
au venit și 
F.R.E. Deva 
să se. emită 
ră cu costul
trice pentru iluminatul pu
blic pe perioada ianuarie- 
iulie a.c. A trecut deja o 
săptămînă, dar nici un 
semn de a ’ se aprinde un 
bec în satele comunei Do
bra și la consiliu, spre ne
mulțumirea cetățenilor...

0 RECEPȚIE. Ieri la Hune
doara au fost prezentate pentru 
recepție beneficiarului — 
R.A.M.G.C.L. — lucrările de mo
dernizare și reparație capitală a 
sistemului de încălzire a locuin
țelor din cartierul Micro 3. Mo
dernizarea și reparația capitală 
constau din trecerea de la siste
mul de încălzire prin hidroeleva- 
tor la încălzirea prin puncte de 
termoficare și din înlocuirea to
tală a rețelelor termice exte
rioare. (I. G.j.

0 DELEGAȚIE IN FRANȚA.
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Chemarea pămîntului
O mireasmă de flori de

Blă- 
de 
nu 
în- 
lo-

.-■B

nu 
îm- 
mai 
a.c.,

»

i

timp plutea peste 
jeni într-o dimineață 
iulie. Nici o adiere 
tulbura pacea adîncă 
stăpînită peste aceste
curi de legendă și isto
rie, Nici măcar prezen
ța oamenilor plecați fie 
la mină fie la 
timpului. O oarecare 
nimație exista 
Primărie, locul 
converg toate 
le comunei.

— La noi sînt oameni 
'buni, harnici și cumse
cade — își prezenta cu 
mîndrie consătenii dl Pe
tru Polverea, secretarul 
Primăriei. Peste 90 la 
sută din bărbați au du-

lucrul 
a- 

doar la 
spre care 
probleme-

blu statut: muncitori la 
mină ori' la U.U.M.R. și 
țărani, in această din ur
mă calitate, oamenii noș
tri se ocupă cu priori
tate de creșterea anima
lelor. Efectivele de bo
vine aU crescut, lunar 
predîndu-se la stat 12, 
14 capete. Probleme cu 
aplicarea Legii fondului 
funciar nu am avut, fiind 
zonă necooperat ivizată.
Urmează doar să punem 
în posesie cu pădure pe 
foștii proprietari. Alte 
probleme ? Se fac repa
rații capitale la liniile e- 
lectrice. Nevoia perma
nentei legături cu lumea 
se face tot mai simțită 
și la noi, din cele 630 de 

' gospodării, peste 500

vînd televizoare, radio- ' 
casetojoane sau aparate de 
radio.
sit și 
pă de 
rilor, 
du-se ,_____ . .
brăcăminți asfaltice, 
drumurile sătești 
pietruit cu ajutorul 
menilor. Nu pot eviden
ția pe cineva anume, pen
tru că cei mai mulți sînt 
gospodari și gata în ori
ce moment să dea o mi
nă de ajutor și pentru 
comună.

Că oamenii și-au pus

înțelegere am ga
la cei care se ocu- 
repararea drumu- 
în prezent lucrin- 
la plombări și îm- 

iar 
s-au 
oa

VIORICA ROMAN 
•ESTERA SÎNA

reprezentanții 
și s-a stabilit 
o nouă factu- 
energiei elec-

SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2.a) ,

O
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• SĂPTÂMÎNA
LA TELEVIZIUNE

La cc temperatură fierbe apa ?
— La 90 de grade.
— Ești sigur? A, scuzați-mă. La a- 

ceastă temperatură fierbe unghiul drept-.

Nu peste multă vreme, o delega
ție a Primăriei din comuna Bu- 
ceș va pleca la Puylaurens — 
Franța, localitate înfrățită cu sa
tul După-Piatră, aparținător co
munei. Se răspunde 
trei vizite făcute de 
Buceș. (V. N.).

astfel' celor 
francezi la

La Hune-0 BRUTĂRIE, 
doara, pe dealul Chlzid — lingă 
restaurantul „Ciuperca", socie
tatea comercială „Comprodex 
Wikend” SRL a început construc
ția unei brutării cu capacitatea 
de 650 de pîini pe șarjă (21 de 
minute). Noua capacitate de pa
nificație va fi utilată cu agre
gate de fabricație italiană. (I.C.).

0 DE CE ABIA LUNI ? Mai 
mulți cititori ai ziarului nostru

din Crișeior ne-au semnalat o 
nemulțumire mai veche a dum
nealor.' „Cuvîntul liber" de sîm- 
băta-duminica îl primesc 
luni, uneori chiar marți.
în numărul respectiv apare pro
gramul săptămânal la TV, calei
doscopul etc., solicită să se gă
sească o modalitate pentru a 
primi ziarul mai repede. Aștep
tăm... replica domnilor de la di
fuzare. (GH. I. N.).

abia 
Cum

MARI. Aso- 
nr. 2, 6, 12, 
Simeria, sînt 

la

0 CU DEBITE 
ciațiile de locatari 
14, 15. 16 și 17, din 
înregistrate cu debite mari 
R.A.G.C.L. Suma pe care fiecare 
dintre acestea o datorează re
giei de gospodărie a orașului de
pășește în medie 100 000 lei, „re
cordul" detinîndu-l asociația nr.

2 care are
360 000 lei.

o datorie de peste 
(E. S.).

ÎNCHEIAT SECERI-0 S-A
SUL la Bîrcea Mare. . Recolta 
de grîu, orz și orzoaică este a- 
cum în hambarele proprietarilor. 
Pentru ajutorul primit ca grîne- 
le să fie adunate la timp, locui
torii satului mulțumesc mecani
zatorilor și conducerii Secției 
Sîntandrei a S.M.A. Simeria. 
(V. R.).

■R
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I amprenta hărniciei ăsu-
• pra așezării lor, se vede.
I Trecătorului ii fac o im

presie deosebită curățe-\ 
nia, aspectul caselor și

, grădinilor. Dar și ambian- 
I'ța acestor locuri bine- 

cuvlntate se oglindește în
I firea oamenilor-blajini și 

ospitalieri Cum ne spu
nea ajutorul șefului pos-

I tulul de poliție, dl Gheor- 
ghe Neagu, „nu sînt 

, scandaluri și bătăi în co- 
Imună". Nu intenționăm să 

prezentăm idilic viața a- 
i castor oameni. N-ar fi 
I conform cu realitatea. In- 
‘ dependent de voința lor, 
I probleme sînt. Mistreții 
• sînt protejați de lege, iar, 

culturile expuse asaltu- 
, lui turmelor de jivine ca- 
Ire, uneori, coboară pînă 

in sat. S-a închis brută- 
Iria, deoarece Cooperati

va de Consum Crișcior 
nu poate -asigura făină

| subvenționată. Comenzile
• pentru butelii de aragaz 

se onorează cînd-eum. La
. magazinul din centru spa-

țiul e mare, marfa puți
nă. Cel mai greu însă 
le este celor citorva fa
milii care mai trăiesc în 
satul Dragu Brad, aflat 
la peste 20 km de cen
trul de comună, neelec
trificat și fără drum de 
acces.

Unul dintre localnicii cu 
tragere de inimă pentru 
comună este dna Iuliana 
Mlclea, directorul Șco
lii Generale Blăjeni. „Mă 
doare sufletul că nu pot 
face nimic", prin aceasta 
ințelegînd, imposibilitatea 
de a face rost de banii 
necesari reparării a- 
coperișului școlii. Devi
zul întocmit în 1989 e- 
valua la 250 000 de let 
reparația. Acum cine ar 
mai putea spune cit cos
tă lucrarea, fără de care 
există pericolul prăbu
șirii tavanului ? Din 
contribuția bănească a 
părinților nu se pot fa
ce decît mici retușuri la 
unele săli de clasă. In- 
tr-o situație mai fericită 
se află dispensarul me-

pamîntului• t
De vorbă cu dl căpit an IOAN-CEZAR RACA, 

locțiitorul comandantului Poliției din Orăștie

nu se face în opt ore...
dical uman, al cărui a- 
coperiș a fost ■ reparat 
prin munca blăjenenilor, 
costul materialelor fiind 
suportat de Spitalul Brad. 
Mai , sînț de făcut unele 
reparații interioare, așa 
cum ne spuițe dr. Stelian 
Butariu, medic genera
list. Dacă acestea se vor 
realiza pe plan local, mai 
problematică este apro

vizionarea cu medicamente 
și materiale sanitare, in
clusiv a cabinetului sto
matologic — deservit de 
dr. Dorin Mlclea —, so
licitat chiar și în aceas- 

, tă perioadă cînd oamenii 
au de lucru Ia cîmp.

Iubirea de pămînt se 
asociază, aproape obli
gatoriu, cu dragostea de 
muneă ți frumos. Comu
na 'Blăjeni, cu satele sa
le Vulcan, Criș, Beți, Cro
suri, Plai, Sălătruc 
Dragu Brad — nu 
excepție. Dar, ca oameni 
care se respectă, moții- de - 
aici își fac timp, măcar 
duminicile și în sărbă
tori, și pentru sufletul lor. 
Dintotdeauna au fost ere-

și 
fac

dincloși .biserica slujin- 
du-le ca reazem sufletesc 
în momente de cumpănă, 
sau prilej de bucurie la 
evenimentele din viața 
fiecăruia. Nou ar fi doar 
că acum, asa cum am a- 

-flat de la părintele Gheor- 
ghe Tiu, religia se în
vață și în școală. Tinerii 
se mai întâlnesc și la că
minul cultural, la horă. 
Le cîntă taraful local. Dl 
Marius Polverea, direc
torul căminului, ne spu
nea că cele 24 de tulni- 
cărese îi reprezintă la 
momentele de sărbătoare 
ale moților.

...Așezarea-i frumoasă, 
oamenii gospodari și pri- 

. mitori. Nu-i de mirare, 
deci, că tineri veniți de | 
pe alte meleaguri s-au 
statornicit aici, întemein- 

■*du-și familii. O puternică 
chemare a pământului pa
re să-i stăpînească pe 
toți. Ea vine de demult, 
din trecut, blăjenenii con- 
tinuîndu-și viața în res
pectul tradițiilor și al 

destinului lor de urmași ai 
Craiului Munților.

I■b
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Lege sau tocmeala?
Nu știu alții cum sînt, 

dar eu prefer lucrurile 
clare. Albul să fie alb, 
legea-lege, iar ce este 
interzis să fie interzis. 
0c aceea, poate mă simt 
atît de stînjenit cînd, cel 
puțin de două ori pe zi, 
parcurg strada 1 Decem
brie, pe porțiunea , din
tre „Casa cărții" și Pro
curatură. Știind — pe 
dc o parte că este zonă 
pietonală — interzisă deci 
circulației automobilistice, 
mijlocul drumului — cu 
gîndul pierdut spre eclo 
ec au fost sau va să vie. 
Pe de altă parte însă, tre
buie să mă feresc Per
manent de mașinile mici 
sau mari care parcurg 
fără opreliște strada, în 
toate sensurile.

Noi toți vorbim fără 
oprire despre „statul de 
drept" — dar se pare că 
uităm că prima condiție 
pentru atingerea acestei 
stări ideale este (—ar fif 
— respectarea tuturor le
gilor țării — indiferent

de gradul lor de impor
tanță, „de la opincă și 
pînă la vlădică", și mai 
ales de către „vlădică" — 
pentru exemplu. Or, în 
această situație nimeni 
nu mai știe unde se ter-, 
mină legile „neimpor
tante" — și unde încep 
cele „importante”, în
demnul prin nepăsare sau 
indecizie la nerespectarea 
unei stări de legalitate.

In această situație, pro
pun introducerea unei e- 
tichetc de „Liberă tre
cere pe str. 1 Decembrie", 
exclusiv pentru riverani 
și mașinile dc aprovizio
nare cu marfă, pentru 
toți ceilalți, circulația 
fiind interzisă ; sau, da
că așa se va decide, a- 
tunci liberalizarea cir
culației pe această por
țiune dc stradă.

Vă rog, domnilor e- 
dili ai orașului, liotărî- 
ți-vă : este permis,, este 
interzis, sau cînd una, 
cînd alta ?

GIIEORGHE GRUN

Ereyiar economic
■ Actualele dobînzi -prac

ticate de bănci sînt dobînzi 
de camătă, inadecvate șl 
insuportabile pentru a- 
gențil ec nomiei. a ejechjrat 
presei șeful * Departa
mentului Construcții din 
Ministerul Industriei, Ma
rin Cristea. El a precizat 
că dobînzile alimentează 
procesul inflaționist și blo
cajul finajjciar, consțjiuin- 
du se astfel intr-un factor 
suplimentar în scăderea 
producției industriale, pre
conizată a se reduce în 
semestrul II din 1992 cu 
14—15 la sută față de pri
mul semestru.

SI Banca Mondială a a- 
cordat Ungariei un credit 
de 100 de milioane de do- 
Ljiri, pentru îmbunătățirea 
comercializării mărfurilor, 
informează DPA. Creditul 
este destinat unui proiect 
de menținere la un nivel 
scăzut a prețurilor de con
sum. Proie.ctul respectiv 
necesită 254,5 milioane de 
dolari, diferența urmînd să 
iî£ «lce SȚ: i de Banca 
Centrală Ungară și de gu
vernul Ungariei.

■ Rusia a cheltuit 500 
de milioane de dolari în 
prima jumătate a acestui 
ân, sumă care putea fi fo

losită mai V.iDe> penU’u pla- ț 
ta -datoriei externe a lo>-.1 
tei URSS, a declarat nyyl 1 
șef al bănejj Centrale, Vik- j 
tar Gi^rașcenko, citat de l 
REUTER. Numit în funcție ! 
după ce parlamentul a • 
adoptat bugetul pe 1992, 
care prevede un deficit de 
950 de miliarde de ruble, 
Gherașcenko a anunțat că 
nu vq. lua pici Q măsură în 
direcția convertibilității ru
blei, pînă ce situația e- 
conomică din Rusia nu va 
fi stabilizată, precizînd că 
o politică intervenționistă a 
băncii nu poate frîna de
clinul rublei.

■ Doi giganți ai petro
lului SHELL și CASTROL 
— și-au prezentat produ
sele la Timișoara. Compa
nia SHELL \ își. testează 
produsele prin intermediul 
societății „INTER-CITY" 
S.A. ai cărei director a 
precizat că produse SHELL 
în valoare de un milion 
de lei au fost deja vîndu- 
te pe piața timișoreană, in- 
cluzîncj diferite tipuri de 
uleiuri pentru motor și cu- ' 
fii de viteze eu durabilitate 
mare, numeroase tipuri de! 
lichid de frînă și alte pro- J 
duse de înaltă calitate. I 

(MEDIAFAX) L

„Ne vom păstra 
•structura, menirea,

tradiția"
— Din informațiile pe 

care le deținem, ekistă în-, 
județ — poate și în țară 
— cooperative meșteșu
gărești care, căutînd for
mule noi de adaptare la 
economia de piață, au de
venit altceva decît fuse
seră, pierzîndu-și carac
terul inițial. Dv, domnu
le Cornel Pripas, că preșe
dinte, ce ne puteți spune 
despre actuala structură a 
cooperativei „Arta Mo
dei" ce a luat ființă în 
urma unor reorganizări și 
restructurări ale vechilor u- 
nități meșteșugărești de- 
vene ?

— Majoritatea secțiilor 
noastre, cum sînt cele de 
tricotaje, broderie, croi
torie iărbaț-i, își au se- . 
diul in Complexul Kog-ăl- 
niceanu, unde am deschis 
și un. magazin dc prezen
tare ; secțiile blănărie și 
cizmărie — comandă și 
reparații — sînt amplasate 
în Complexul Mărăștl? A- 
vem cîteva secții^ pre mm 
și un 21? ga âa de sresen- 
tâ“5 șî în. Somur^f, TlI*

— După șapte luni din 
acest ah, ati făcțit uțf bi
lanț ?

n*

I;

— Da. Și putem spune 
că avem un profit net de 
947 000 de lei.

— Nu de mult ați pre
zentat la parada modei 
cîteva creații de tricotaje, 
în general apreciate de pu
blicul spectator pentru e- 
leganță, originalitate, bun 
gust.

— Există din partea ce
lor care conduc secțiile de 
tricotaje interes pentru ca
litate, pentru crearea de 
unicate care să satisfacă 
pretenții exigente. Doresc 
să accentuez că percepem 
tarife acceptabile în gene
ral la toate prestațiile. La 
coaforul „Intim", spre e- 
xemplu, sînt cele mai mici 
tarife comparative cu sec
țiile -de profil din munici
piu.

— Privind în perspecti- 
jjyă, cum vedeți evoluția u- 
nității dv ?

— în mod cert ne vom 
păstra structura, 
tradiția, 
tivitatea 

vOnți a 
care să 
dică să

' locul de muncă. (E.S.k

•s

menirea, 
Vom dezvolta ac- 
secțiilor prin ’an- 

de tineri abșgj- 
8, 10 șî 12 clase, 
facă ucenicie, A- 
învețe meserie la

— Stimate die căpitan, 
după părerea dumneavoas
tră, care sînt secretele reu
șitei în munca .de poliție?

— Respectul reciproc po- 
lițist-cetățean, cu întrea
ga încărcătură pe care o 
înglobează acest raport. Să 
știi să te apropii și să-ți 
apropii oamenii. Chiar și 
atunci cînd a greșit, omul 
trebuie făcut să înțeleagă 
adevărul că nu polițistul 
are ceva cu el, că vinovă
ția îi vine de la nerespec
tarea prevederilor legale 
în vigoare.

— La rîndul său și 
lițistul trebuie să aibă 
comportament corect,

— Bineînțeles. Să 
exemplu de corectitudine 
în orice împrejurare. A- 
bia atunci poți fi exigent, 
poți pretinde altora7 să nu** 
se abată de la litera legii.

— Aceasta presupune și 
pasiune în îndeplinirea în
datoririlor.

—■ Ca în orice meseri® 
Dacă nu-ți place, nu JP' 
suflet,' ^dăruire, 
chiar sacrificii, nu te poți 
bucura de împliniri; Mun
ca de polițist să știți că nu 
se face în opt ore de bi
rou sau de patrulare. Este 
o veghe continuă, mereu 
printre oameni,noap
te la datorie.

— Aici se înscrie și la
tura preventivă în exerci
tarea atribuțiilor.

— Care are un rol deo
sebit în activitatea noastră 
zilnică. Multe conflicte sap 
fapte infracționale se a- 
planează ori nu se mai 
săvîrșesc cînd știm sjț in
tervenim din vreme!.- ,

— Pe raza dumneavoas
tră de acțiune, starea in
fracțională este în creșto- 
rc, în scădere ? - 1

Sînt bucuros să a»Q 
că este în scădere. A14. 
perioade grele. Acum 
mai multă liniște, pa- 

aș zice chiar armonie 
omenească. Ceea ce nu în
seamnă -că totul 'este pe

firm 
fost 
este 
ce,

po- 
un

fie

Dl inginer' Gheorghc 
Drăghici, dcr:fă Direcția 
Județeană ^eiUl'U ’••Agri
cultură ș i rt n «țit ne 
spunea:

— Recoltatul Orzului 
s-a încheiat. Producția 
la hectar este slabă. In 
jur de 2000 kg. Secerișul 
la grîu este în . pljpă des
fășurare. Se. acționează 
bine in zonele Simeria, 
Deva, Rapolt, Orăștie, 
Geoagiu, Beriu, Romos,

făgașul cel bun, pentru ca
re ne zbatem și noi.

— Referiți-vă la cîteva 
cazuri de încălcare a le
gii petrecute mai recent.

— Ultimul bilanț : în 48 
de ore s-au petrecut 14 
fapte de conturbare a li
niștii publice, nerespectare 
a legii circulației, loviri, 
calomnie. în toate cazuri
le lucrătorii noștri au in
tervenit prompt.

— Să dăm și cîteva c- 
xetnple.

— Petrică Bălușe con
ducea un autoturism după 
ee întrecuse măsura la 
băutură, Augustin Horvath, 
Adrian Bogdan, Viorel- 
Ion Cornea, Dorel-Antonie 
Lâzărescu, Sorin Vaida, a- 
flîndu-se în stare avansa
tă de beție, au conturbat 
ljniștea publică noaptea. 

Tre- 
toate 
poli

liniștea publică 1 
4-U fost amendați. 
Șuie arătat că, în 
cazurile, lucrătorii 
țîei au' fost la datorie. A- 
tît la Orăștie, cit și la 
Geoagiu, Romos, Beriu, 
Orăștioara de Sus, Balșa, 
Turdaș, Geoagiu-Băi. V-am 
spus : 
nu are 
murile 
agenții 
țeaua 
prestări servicii, fa agricul
tură.

— & „roadele" se văd, 
faptele antisociale sînt în > 
-cădere ? ,
j — Da, dar cum spuneam, 
mai sînt Asupra preve
nirii lor, iar atunci cînd , 
se..produc să le descope- 
rim cîtljnai operativ, să 
aplicăm, (prevederile lega
ție rm fată obiectivele pri- 
?mar<litde- în întreaga noas- - 
jțră.jfnunrsă. Pentru a a- ; 
;vea>.tot?mai multe reușite 
!Întărij» 'tegătura cu toți 

etăAdnoHcinstiți; Ei sînt 
‘■sprijfauienosțru de nepre- 
iț uit «în. ‘ Hfa'depi 1 nirea atri- 
buțiilor ee le avem. $i a- 
cestea iiu sînt nici ușoare, 
nici 'puține. ‘

Gh. r. NEGREA

veghea ft&ițițtitor 
pauze, atît pe dru- 
publice, cit și Ia 
economici, fa re- 
comercială și de

Seceriș^
Vața de Jos. Pînă la a- 
ecaștă jiată, griul este 
strips <(c pe o suprafață 
de mâj hine de 5000 de 
hectare. £um timpu] este 
favorabil, secerișul griu
lui continuă în plin. Sîn- 
tem necăjiți că produc- 

slabă. Dar mă
rită este să n-o 
Altoi să pregă- 
bine producția

ția este 
car atîta 
pierdem, 
fim mai 
anului care vine. (Gh.I.N.)

CON ElECTRO -SfRVICE DEVA S.R.l.
str. Pescarilor, nr. 30, ap. 40, telefoane : 622535,617005, 611679

prefix 95. PO BOX 124

firma americană „OVÎ- 
și persoa-

tii colaborare cu 
MAR”, oferă agenților economici 
nelor particulare:

• Sisteme de alarmă împotriva efrac
țiilor și incendiilor, pentru bănci,* spații co
merciale, depozite, muzee, automobile, arhi
ve. perimetre strategice, locuințe etc.

• Echipamente de radiocemunicații.
• Sistemele oferite sînt produsele celor 

mai renumite firme în domeniul electronicii 
dip. S.U.A., Japonia și Germania.

Echipamentele sânt omologate la stan
dardele S.U.A.

• Filma asigură service pentru o peri
oadă de minim 5 ani, din care un an garan
ție.

NU UITAȚI ! Electro-Service Deva — un 
spDfiJîn- permanent pentru protecția dumnea
voastră ! (914)
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ZILEI j

* „Universul poe- ț 
ziei constituie un al l 
doilea Cosmos, ad- i 
mis”. j

GEORGE CALINESCU |

DESPRE POEZIE 
CU

GEORGE CALINESCU

• „Poezia e o liturghie, 
un ceremonial introdus în 
viață, fără să se confrunte 
cu ea”.

• „In fond, poezia, ca 
și magia, îți trage puterea ■ 
din sentimentul că față de : 
forța de ordine întrevăzută 
de univers nu putem fi 
decît pasivi”,

• „Marea poezie a cres
cut ca o buruiană frumoa- . 
să și amară pe locul unde 
viața era mai clocotitoare 
șl mai chinuită de pro
bleme”.

• „Adevăratul poet știe ■ 
să scoată din ceea ce a 
trăit el ceea ce e al tu
turor și mai ales să dea 
experiențelor lui sfera lar
gă a vieții semenilor săi”.

• „Un om adevărat, mai 
ales poet, se cade să fie 
inocent, să descopere me
reu universul cu cîntecele 
și parfumurile lui”.

• „Poezia se bizuie pe 
adevăr”.

Selecție de 
ILIE LEAHU

— „Astăzi nu mai știi 
cine e în doliu și cine 
poartă negru de fando
seală”, îmi spune buni
ca, și abia acum reali
zez că această întrebare 
mi-o pun de mai mult 
timp. De unde să fi ve
nii valul acesta de negru 
acum, cînd marile case 
de modă ne prezintă hfli-

♦

— Tăticule, ce înseam
nă „așchia nu sare de
parte de trunchi” ?

— Da cine ți-a spus ție 
asta ?

— Nenea Vasile.
— Iar ai făcut vreo mă

gărie ?!
O

Un bărbat spală vasele. 
Copilul se apropie de el 
și-1 întreabă :

— Tată, ce este un bi
gam 7

— Este un bărbat care 
spală de două ori mai 
multe vase decît mine !

- O
Gigei întreabă pe tatăl 

lui, care curăță cartofi:
— Tată, ce-i un titlu 

onorific ?
— Uite, de exemplu, 

cînd mama ta spune că 
eu sînt șeful familiei...

O
în biroul directorului 

intră pe neașteptate soția

DE CE

ne în culori stridente, 
pline de viață, ce bucu
ră ochiul. Fetele de li
ceu poartă pantofi negri, 
ciorapi negri, fuste ne
gre și bluze negre. Tine
rii, în toate ocaziile, se 
îmbracă în costume ne
gre, cămăși și tricouri 
negre, fuste și pantaloni 
negri. E o modă ce bîn- 
tuie de vreo doi ani. Să 
fie lipsă de materiale, 
sau chiar ponderea prea 
mare a celor ce trebuie

OtlMPICA

ORIZONTAL: 1) Reușită la Olimpia
dă ; 2) Arcaș din lotul olimpic (dim.) — 
Evoluează strălucitor în nocturnă ; 3) Vin 
mereu înapoi pe teren — Obiective spor
tive pentru unii trăgători; 4) Participante 
la sărituri! — Limitele tarifului ! — Ri
dicare inversă la haltere !; 5) Cunoscut
star prezent în arenele spaniole ; 6) Face 
parte din lot (reg.) — Accelerate în între
cerile de alergări; 7) înregistrat în par
tidă dublă — Cursă acvatică ; 8) Sarcină

GLOANȚE DE CATIFEA
• Mergînd alături de deștept, prostul crede că 

amîndoi au același țel.
• Desființînd farmaciile, oamenii vor fi. mai 

sănătoși.
• Talentul trebuie exploatat cu talent.
• Nu-ți repudia zeii pînă cînd nu ai ce pune 

•în locul lor.
• Pină a nu primi fotoliul directorial, era un 

om cu scaun la cap.
• Timpul liber și-I -cheltuia făcîndu-și planuri 

cum să și-l prelungească.
• Lenea e o plapumă călduță care devine din 

ce în ce mai grea.
• Fii modest în fața celui ce poate observa a- 

cest lucru.
• Cînd furi ideile altora, devii mai sărac.
• Leacul dragostei este o altă dragoste.

CONSTANTIN GAVRILA

acestuia și-1 surprinde ți- 
nîndu-și secretara pe ge
nunchi :

Imperturbabil, începe să 
dicteze : „ ...și ca urmare,
vă rog să cumpărați încă 
un scaun pentru biroul 
meu..."

o
Patrick fu adus în fața 

tribunalului, acuzat că face 
contrabandă cu alcool.

— Priviți la acest băr
bat, zise avocatul său ju
riului. Credeți dumnea
voastră că un om ca el 
ar vinde o sticlă de whisky 
dacă ar avea-o ?

O
Unui bogat industriaș 

i se trimfee următoarea 
scrisoare ; „Dacă nu vei da 
numaidecîi 50 000 de do
lari, soția dumitale va fi 
răpită !”

Din greșeală, epistola a- 
junse la un sărac, care 
avea același nume. Acesta 
răspunse: „Nu am atîția 
bani, dar propunerea dum
neavoastră mă interesează”.
Culese și prelucrate de

ILIE LEAHU

NEGRU ? v

să poarte doliu sau a- 
ceastă culoare să denote 
starea de spirit a omu
lui de astăzi, de ce oare 
se poartă atit negrul ?

E vară, e cald, lăsînd 
la o parte grijile și tris
tețile, să ne îmbrăcăm în 
culori deschise, viu colo
rate sau pastel. Ochiul 
impresionat de culori ve
sele va marca cu sigu
ranță și sufletele noastre.

INA DELEANU

suplimentară în alergare... — „.la călă
rie !; 9) Concurenți la ... înălțime — Bază 
olimpică ; 10) Trase cu arcul.

VERTICAL : 1) Săritoare la -înălțime ; 
2) Sportivi fără pretenții — Careul mic al 
unul teren obișnuit; 3) Supus marcajului 
pe stadion — Olimpiada... nautică ; 4) 
Afecțiuni manifestate în văzul lumii — 
Oprire din acțiune ; 5) O fugă cu tragere 
de inimă! — Laurii olimpici ; 6) Pre
zent ... pe pistă ! Ordin de transport — 
Gazda participanților la Olimpiadă j 7) 
Infinitiv al unui sportiv de culoare — Se 
înscriu la maraton ... cu greutate !; 8)
Măsură suedeză — Concurentă la dublu 
mixt; 9) Programe de curse — Concurent 
zburător... la tir ; 10) Se bat pe meda
lii — Rupte la fugă pe linia de sosire.

Dicționar : ALN.
VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului
„TICLUIRI”,

apărat în ziarul nostru de sîmbăta 
trecută : x

1) STRECURAȚI ; 2) TREMURĂTOR ; 
3} RA — IRIS — NE; 4) ADORAT — 
CAZ ; 5) MURAT — POLO; 6) ACAT — 
PELIN; 7) TAS — LĂȚITĂ; 8) UT — 
■MODA — AB; 9) ROTOCOLIȚI; 10)
IREVOCABIL.

SÂNAmTU) I
hrttiwiituii

LUNI, 3 AUGUST

PROGRAMUL I

• 13,55 Jocurile Olimpice ’92 * Box • 
16,00 Emisiunea în limba maghiară • 16,55 
Actualități • 17,05 J. O. ’92 * Hipism * 
Sărituri în apă • 18,00 Pro Patria • 18,50 
Studioul electoral • 19,30 J. O. ’92 * Bu
letin Olimpic • 19,45 Desene animate • 
20,00 Actualități • 20,40 J.O. ’92 *. Atle
tism * Box * Haltere • 23,20 Studioul eco
nomic • 23,50 Actualități • 24,00 J.O. *92 
* Rezumatul zMei.

PROGRAMUL II

• 15.50 Actualități • 16,00 J. O. '92 * 
Box • 17,00 Ecran de vacanță * Tao-Tao 
• 17,35 Tradiții • 18,00 J.O. ‘92 * Atle
tism * Hipism • 20,45 Programul Tele
viziunii Naționale din Republica Moldo
va • 21,30 TVE International • 22,00 TV 
5 Europe • 22,35 BBC World Service.

MARȚI, 4 AUGUST

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Națio

nale din Republica Moldova • 20,00 Ac
tualități • 10,20 Calendarul zilei •
10,30 Ecran de vacanță • 10,55 Ora de 
muzică • 11,55 J. O. *92 * Badminton • 
13,00 Interferențe • 13,30 Muzica pentru 
părinți • 14,00 Actualități • 14,21) J.O. 
‘92 * Badminton * Sărituri în apă * Hi
pism • 18,00 Studioul electoral • 18,40
Salut, prieteni! • 19,30 Desene animate
• 20,00 Actualități • 20,40 Studioul eco
nomic • 21,10 Teletinemateca. „Perdeaua 
roșu-închis” (Franța, 1951) • 22,00 J. O.
*92 * Buletin Olimpic • 22,15 Cultura în 
lume • 22,45 Jazz fan • 23,15 Actualități
• 23,30 Drumuri în memorie • 24,00 J. O. 
‘92. * Rezumatul zilei.

PROGRAMUL II

• 15,30 Actualități • 45,40 Ecran de
vacanță. Tao-Tao • 16,05 Studioul de
literatură. Călător prin Terra • 17,05 Film 
serial. „Cine e băiatul ăsta ?*' (Franța, 
1987) • 18,05 J.O. ‘92 * Box * Scrimă * 
Haltere * Hipism • 24,00 TV DEVA.

MIERCURI, 5 AUGUST

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,20 Calendarul zilei •
10.30 Film serial. „Marc și Sophie”. Ep. 
4 • 11,30 Ora de muzică • 12,00 J. O. ‘92
• Hipism * Tenis de masă • 15,15 Actua
lități • 15,35 Preuniversitaria • 16,00
Festivalul internațional de muzică cora
lă • 16,20 Arte vizuale • 16,50 Tragerea 
Pronoexpres • 17,00 Actualități • 17,05 
15, 16, 17, 18 • 17,30 Muzica pentru toți
• 17,45 J. O. ‘92 * Buletin Olimpic • 18,00 
Studioul electoral • 18,40 Simpozion • 
19,45 Desene animate • 20,00 Actualități
• 20,30 Film serial. „Hemingway”. Ep. 2
• 21.25 J. O. *92 * Atletism * Scrimă •
23,00 Universul cunoașterii • 23,30 Actua
lități • 24,00 J. O. '92 * Rezumatul zilei.

PROGRAMUL II

• 15,55 Actualități • 16,05 Ecran de 
vacanță « 16.30 Emisiunea în limba ma
ghiară • 18,00 Documentar științific •
18.30 Bijuterii muzicale • 18,50 Privati
zarea și statul modern • 19,20 J. O. ‘92 * 
Atletism • 21,00 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 2L30 
TVE International • 22,00 TV 5 Europe a 
22,35 BBC World Service • 23,05 J. O. ‘92
• Scrimă.

JOI, 6 AUGUST

PROGRAMUL I

• 7X10 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,20 Calendarul zilei •
10.30 Transmisiunea directă a slujbei
religioase „Schimbarea la față” • 1155
J. O .’92 * Tenis de masă • 13,30 Actua
lități • 13,55 J. O. '92 * Box * înot sin

cron • 17,00 Actualități • 17,05 J.O. *92
• înot sincron • 17,15 Teic-discul muzicii 
populare • 18,00 Studioul electoral • 18,40 
Studioul economic • 19,1(1 Desene animate
• 19,25 J.O. '92 * Atletism • 20,30 Ac
tualități • 21,05 J. O. '92 * Buletin Olim
pie * Atletism • 23,00 Film serial. ,,DAL
LAS”. Ep. 151 • 23,50 Actualități • 24,00 
J O. '92 * Rezumatul zilei.

PROGRAMUL '11

• 16,00 Actualități • 16,15 Ecran de 
vacanța. Tao-Tao • 16,40 Armonii corale
• 17,00 Emisiunea în limba germană • 
18,00 J. O. ‘92 * Caiac-canoe * Atletism
• 19,30 Invitație Ia concert • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Internatio
nal • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC 
World Service • 23,05 J. O. ‘92 * Scrimă.

VINERI, 7 AUGUST j ;

PROGRAMUL I ș!

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova * Teletnati- 
nal • 10,00 Actualități • 1040 J.O. ‘92 4 
Caiac-canoe * Atletism « 13,00 Mondtt» 
muzica • 13,25 Actualități • 13.55 J.4X 
‘92 * Box * Tenis • 17,00 Tragerea Lota
• 17,10 Actualități • 17,15 Emisiunea .în 
limba germană • 18,15 Studioul electorat
• 1855 De dragoste și dor. Melodii poQtt- 
lare • 19,30 Desene animate • 20,00 Ac
tualități • 20,30 Film serial. „Destinai 
familiei Howard". Ep. 33 • 2150 J.O, St
* Atletism • 23,00 Actualități • 2345 'Pop 
10 • 24,00 J. O, ‘92 *• Rezumatul zilei,

PROGRAMUL 1T

• 16,00 Actualități • 16,15 Ecran de va# 
canță • 16,40 Tradiții • 17,10 Seară tbg 
operă • 1850 J.O. ‘92 * Buletin Olimpie
* Gimnastică ritmică • 20.00 J.O. *92 * 
Atletism • 21,30 TVE International 
22,00 TV 5 Europe • 22,35 J.O. 92 * Volei

S1MBĂTĂ, 8 AUGUST

PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! o 9,50 Șahul 
de la A la Z • 10,00 Actualități • 1050 
Ecran de vacanță. Desene animate • 10At 
J.O. ‘92 * Box * Caiac-canoe o 14,00 Ac
tualități o 14,10 7x7 o 14,40 Refleeții 
rutiere o 11,50 Ecran de vacanță • 15,ÎS 
Regalul așilor o 15,50 Magazin cinemato
grafic * Vîrstele peliculei o 16,50 Al doi
lea război mondial. Documentar o 17,13 
Vedete în recital * Toto Cutugno o 17,30 
Mapamond o 18,00 J.O. ‘92 * Handbal
* Gimnastică ritmică o 19,30 Film serial 
„Twin Peaks”. Ep. 12 o 20,20 Actualități
• 20,50 J. O, ‘92 * Buletin Olimpic * Atle
tism o 23,15 Caseta cu surprize o 2350 
J.O. ‘92 * Baschet o 0.30 Film artistic 
„Revenirea” (SUA, 1980) o 1.55 TV Deva.

PROGRAMUL II

o 9,00 TV DEVA o 11,55 J.O. ‘92 H 
Tenis o 17,55 Ecran de vacanță o 18,20 
Conviețuiri... muzicale o 18,50 Divertis
ment internațional • 19,25 J. O. '92 * Atte- 
tism * Fotbal * Baschet masculin.

DUMINICA, 9 AUGUST

PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEVA • 8.30 Bună dimi
neața ! • 9,30 Ecran de vacanță • 1049 
Actualități • 10,55 J.O. ‘92 ‘ Box « 13,35 
Actualități • 14,05 Viața satului • 14,35 
J. O. ‘92 * Hipism • 16.21/ Desene ani
mate • 16,35 Studioul șlagărelor • 1740 
Atlas • 17,20 Vedele în recital • 17,40 
Film serial. „DALLAS” Ep. 152 • 1849
J. O. ’92 * Polo * Maraton • 20,00 Actua
lități • 20,35 J. O. '92. Maraton • 20,43
Film artistic. „Casa de Ia țară" (Franța» 
1969) • 22,15 J.O. '92 *. Finalul cursei de 
maraton • 22,30 Actualități • 22,55 J.Oț 
'92 * Ceremonia de închidere.

PROGRAMUL II

• 13,55 J. O. .’92 * Volei • 16,30 Ecran
de vacanță • 16,40 Con viețuiri • 17,10 
Pop-magazin • 17,30 Ora"-e și civilizații 
• 18,00 Varietăți interna'‘o-iale e 18,25 
Serata muzicală TV » 15 Programul
Televiziunii Natjo-a''’ 'r- ’’-nnblica Mol
dova * Mesager • O’ ” ■ TVE Internatio
nal a 22.00 TV 5 Europe e 22,35 BBG 
World Service.
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j jt PENTRU Aurel Bod- 
fcar din Cristur, multă să
nătate și fericire la ani
versarea zilei de naștere, 
ti urează mama Aurica și 
soția Doina. (6224)

VINZARi— 
CUMPĂRĂRI

• IMPORTATOR di- 
rect vindem cu adaos 
comercial zero la sută 
ulei motor Carrier en 
gros și en detaille, la 
cele mai avantajoase 
prețuri. Deva, bdul 
Decebal, bloq C, par
ter, telefon 623488.

(5862)

• VIND colțar tip bu- . 
cătărie. Informații Deva, 
telefon 621096.

. (5861) .
• VIND apartament 2 

camere decomandate, con
fort I, etaj 4, Deva. Deva, 
telefon 16188. orele 16—20.

(6228)
• VIND apartament 2

camere, zona Gojdu. Deva, 
telefon 614437. (6234)

• VÎND garsonieră con
fort I central. Informații 
telefon 23653, Deva. (6239)

• VÎND casă zonă cen
trală, apă, gaze. Deva, str. 
Ovid Densușianu. nr. 2.

(6238) -
• CUMPĂR motor Tra

bant, prefer nou. Hune
doara, telefon 957/20760.

(5756)
• VÎND camionetă Mer

cedes 207 D, 3,5 tone, fa
bricație 1984, camion Iveco 
Magirus 7,5 tone, fabrica
ție 1985, Volkswagen Pas
sat Kombi Diesel, fabrica
ție 1987, microbuz Volk
swagen 9 locuri, fabricație 
<986, telefon 18001, str. 
Horea, nr. 62. orele 8—18.

(6231)
• VÎND garsonieră con

fort I, mobilată, etaj II, 
la intrarea în Hunedoara, 
telefon 957/11918.

(5763)
• VÎND mobilă și ma

șină de cusut Veronica. 
Hunedoara, telefon 14289,’

(5761)
• VÎND garsonieră, con

fort I, zonă centrală, pro
prietate, ocupabilă imediat. 
Hunedoara, telefon 16426.

(5760)
• VÎND apartament trei

camere, centrul civic, Hu
nedoara, telefon 11921, în
tre orele 16—22. (5750)

VÎND Oltcit Club și 
fcada 2105, Hunedoara, te
lefoane 20957, 22217.

(5758)
• VÎND Oltcit fabricație

1989, 54 000 km, stare per
fectă. Hunedoara, telefon 
15012. (5754)

• VÎND Fiat 850 pentru
piese de schimb Deva, te
lefon 18288. (6243)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, confort I, 
etaj 2. ultracentral. Deva, 
telefon 15988. (6246)

• VÎND apartament 2
camere, central. Deva, te
lefon 614947. (6237)

• VÎND casă, curte, gră
dină 1 000 mp, satul Boz. 
Relații Deva. telefon 
620918, orele 18—21.

(6236)
• VÎND apartament cen

tral, 2 camere. Deva, te
lefon 611680. (6235)

• VÎND apartament trei
camere. Deva, str. Mine
rului, telefon 615637 sau 
615143. (6233)

• VÎND armă de vînă- 
toare. Informații Lugoj, te
lefon 963/13409.
i (6232)

• VÎND apartament cu 
SL camere. Deva, ocupabil

Anediat. Deva, telefon 
515002, (6230)

• VÎND instalație brută- 
•jAe (malaxor și 3 cuve). 
M5/22823, Deva. <(6226) 
T • VÎND Jawa 1,7% cmc,

cu piese de rezervă. Deva, 
telefon 624882. (6225)

• BASTOS (preț im
portator — 150 lei, a- 
daos comercial maxi
mum 5 la sută nego
ciabil), distribuitor u- 
nic în județ. Deva, te
lefon 23507. , (6242)

• CASETE audio 
Raks en gros la 205 
lei la „Royale" S.R.L. 
Tg. Mureș, bdul 1 De
cembrie 1918, nr. 157, 
telefon 954/24934 și 
38485. (6121)

• V1ND apartament 2 
camere, decomandate. De
va, telefon 624427.

(6224)
• VÎND TV. izotermă 

Diesel. Deva, telefon 624427.
(6223)

• VÎND în Orăștie, str.
Oituz, nr. 1 A, casă, curte, 
2 camere, bucătărie. Rela
ții Mureșan Ana, Ocna 
Dej, județul Cluj, str. Mi
nerilor, 14, telefon 95/ 
211545. (6221)

• VÎND casă și garso
nieră. Deva, telefon 623221.

(6217)
• VÎND autocamionetă

ARO 320 și autoturism Sim- 
ca Talbot 1 500. Deva, te
lefon 18948. (6120)

■ • S.C. UNIO SRL Arad 
vinde en gros perdele de 
Pașcani, 3 și 2,4 m lățime. 
Arad, telefon 966/48337, 
zilnic după ora 20.

(6091)
• VÎND loc de casă, 770

mp, Deva, str. Olarilor, te
lefon 20643. (6185)

• VÎND receveir satelit 
original cu telecomandă și 
convertor complet. Deva, 
telefon 22051, după ora 21.

(6190)
• VÎND case Almașu Sec, 

nr. 31. Informații, Deva, 
telefon 613295, după ora 
20. (212)

• VÎND Opel Kadett 1,3
auriu metalizat, perfectă 
stare, 6,5 1/100 km, preț 
convenabil. Deva, telefon 
625493. (6206)

• VÎND mașină tricotat, 
cartelă, 2 fotolii, pătuț, 
Deva, telefon 624562.

• VÎND motor complet
Audi 80, Turbo Diesel nou 
și piese pentru Audi 80, 
ultimul model. Orăștie, te
lefon 47068. (6204)

• VÎND VW Golf GTI,
stare bună. Deva, telefon 
615346. (6202)

■ VÎND apartament 2 
camere, ultracentral, Al. 
Transilvaniei. Deva, tele
fon 17610. (6070)

• VÎND butelie norma
lă si reșo.u aragaz. Deva, 
telefon 22726. (6061)
• VÎND sufragerie Luxor,

fabricație Gherla, stare 
excepțională. Deva, tele
fon 12352. (6117)

• VÎND apartament 2 
camere, Deva, str. Doro
banți, bl. 36, ap. 22, viZ'r- 
tabil după ora 18.

(6119)
• VÎND dulap frigori

fic 1 500 litri, boiler 100 1, 
friptoză. Deva, telefon 
17043. (6184)

• VÎND două vaci. In
formații Deva, telefon 
622736 sau str V. Babes, 
nr. 5. (6220)'

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB 2 aparta
mente cu 2 camere cu a- 
partament 4 camere sau a- 
partament 2 camere cu 
apartament 3 camere, ex
clus Micro 15. Informa
ții la telefon 20114, Deva.

(6229)
• SCHIMB garsonieră

proprietate personală, Pe
troșani cu similar Deva. In
formații telefon 95/111452, 
Cluj. ' (6211)

• SCHIMB apartament
4 camere, Deva, etaj 2, Li
liacului, decomandate, cu 
2 apartamente a 2 came
re sau I cu 2 camere plus 
diferente. Deva, telefon 
623640. (6210)

• SCHIMB apartament

3 camere, confort sporit, 
decomandate,' proprietate 
Sîngiorgi-Băi cu similar De
va, telefon 956/21503.

(6089)
• SCHIMB apartament 

2 camere, achitat integral, 
ultracentral, Deva cu si
milar București, zona Obor, 
'telefon 12705, Deva, și 
113746, București.

(5248)
ÎNCHIRIERI

• S.C. GERMISARA 
S.A. Geoagiu-Băi or
ganizează licitație pen
tru închirierea gospo
dăriei anexe conform 
H.G.R. 1228/1991, și 
H.G.R. 140/1991, în 
data de 20 august 1992, 
la sediul, societății din 
Geoagiu-Băi, str. Vi
lelor, nr. 7, județul 
Hunedoara. Documen
tația se poate consul
ta la sediul societății 
zilnic între orele 8—15, 
sau informații la te
lefon 956/48124.

_______________ (6186)
• TINERI căsătoriți cău

tăm pentru închiriat gar
sonieră sau apartament cu 
2 camere în Deva (ne) mo
bilat. Brad, telefon 956/ 
51841, după ora 16.

(6247)
• ÎNCHIRIEZ remorcă

pentru Dacia. Deva, tele- 
ion 624554. (6201)

• ÎNCHIRIEZ spațiu
pentru activități produc
tive. Deva, telefon 11626 
sau str. Al. Militarilor, 
2/a. (6181)

OFERTE 
DE SERVICII

• FIRMĂ particulară 
din Hunedoara pune la 
dispoziția agenților eco
nomici un capital de stat 
sau privat^ producători de 
tricotaje, confecții, servi
cii de aprovizionare des
facere. Contactati-ne la 
telefon 957/21213, zilnic 
între orele 8—9 șj 18—22.

(5751)
• S-A constituit Societa

tea Handicapaților Psihici 
„Adriana” în orașul Brad, 
cu sediul în str. Cuza 
Vodă, bl. 14, sc. 1, ap. 2,

(6227)
• RESTAURANTUL „Al- 

bumița" Zam angajează 
bucătari și barmani-ospătari 
(fete și băieți). Informații 
Ia restaurantul Zam.

(6207)
• OFER casă particulară

și curte în str. M. Emi- 
nescu pentru activități co
merciale. Deva, telefon 
625493. (6206)

PIERDERI
• PIERDUT la Brad 

în piață, în data de 30 
iulie 1992, geantă maro cu 
acte. Rog găsitorul să se 
adreseze la Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 88. Se oferă 
recompensă bună.

(6240)
• PIERDUT carnet mem

bru cooperator, eliberat de 
Cooperativa de Credit „De- 
cebal”. pe numele Bexa 
loan. îl declar nul.

(6199)
• PIERDUT portmoneu, 

culoare neagră, cu acte 
diverse (în Hunedoara, zona 
centrul vechi). Găsitorul 
este rugat să sune la Hu
nedoara, telefon 14666. Ofer 
bună recompensă.

(6197)

COMEMORĂRI
• CU adîncă durere în 

suflet, soția și fiica anun
ță împlinirea a 6 luni 
de la decesul celui care 
a fost un bun sot și tată

MARIN MEGYERI 
(6103)

• SÎNT 6 luni de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru cumnățel 
și unchi,

MARIN
Amintirea lui va rămî- 

ne veșnic în sufletele noas
tre. Familia ArdeJean.

.. .... ' ■ - (6103) ■■

• SE împlinesc azi, 
1 august, șase sapta- 
mîm de la pierderea 
celei ce a fost cea 
mai dragă și scumpă 
bunică,
ANGEIȚA BALAN.
Amintirea ei va fi 

mereu vie în suiletul 
nostru. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
azi la Catedrala Orto
doxă din str. Horea, 
la ora 8,30. Nepoții 
Dana și Roland.

(6248)

ASTĂZI
sîmbătă, 1 august 1992, ora 18, 

ia Casa de Cultură din Deva
MITING ELECTORAL

CU PREZENȚA DOMNULUI PROFESOR
EMIL CONSTANTINESCU

Candidat la președinție
al

CONVENȚIEI DEMOCRATICE

• AMINTIRE veșnic 
vie la împlinirea a, 6 
luni de la retragerea 
în tăcere a celui care 
a fost
LAZĂR MUNTEANU 

din Dudești, Luncoiu 
de Jos. Cu profundă 
durere. Familia.

(6216)

R.A.G.C.L. DEVA

COMUNICĂ :
Urmare a lucrărilor de reparații curente 

de la Termocentrala Mintia, a magistralei de 
agent termic și punctelor termice, începînd 
cu 10 august, se va sista furnizarea apei calde 
menajere pînă la data de 10 septembrie > a.c.

• CU adîncă du
rere în suflet și la
crimi în ochi, părinții, 
bunicii și fratele a- 
nunță că duminică, 2 
august 1992, se împli
nesc 5 ani de cînd 
ne-a părăsit scumpul 
nostru

GABRIEL POPA, 
din Brănișca, la nu
mai 20 ani. Parasta
sul de pomenire la 
biserica din comuna 
Brănișca, Ia ora 13.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace !

(6222)

I.P.H. DEVA S.A.

ț

l

i
Ii

Cumpără pentru activitatea imobiliară 
teren cir suprafață de 500—1000 mp, front Ia 
stradă, în municipiul Deva, pentru construirea 
a două vile cu spații comerciale.

Deținătorii se pot adresa la sediul I.P.H. | 
Deva, camera 112. (908) „ ț

i ț

• SE împlinesc 6 luni 
de cînd iubitul nostru 
ginere,

MARIN,
ne-a părăsit pentru tot
deauna. Cu adîncă dure
re în suflet familia Arde
lean. (6103)

DECESE

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
DIRECȚIA TEHNICĂ 

organizează

LICITAȚIE 1

• COLECTIVUL Ex
ploatării Miniere De
va transmite sincere 
condoleanțe familiei 
greu încercate la dis
pariția fulgerătoare a 
celui care a fost pînă 
astăzi
ing. TURI RUDOLF
Dragă Rudi, nu te 

vom uita niciodată, 
dispărut la datorie.

(5864) l

pentru execuția construcției ,-SEDIU PRIMĂ- ț 
RIE HAȚEG”’. |

FORMA . LICITAȚIEI : publică, deschisă ț 
fără precalificare. ț

OBIECTUL LICITAȚIEI : executarea unei l 
clădiri cu S+P+5E, cu structura din cadre de ț 
beton armat și lucrări tehnico-edilitare afe- i 
rente. <

INVESTITOR, FINANȚATOR ȘI ORGA- ț 
NIZATOR : Consiliul județean Hunedoara, Di- ' 
rectia tehnică, str. 1 Decembrie, nr. 35, tele
foane 13383, 11350, int. 245.

ÎNCHIDEREA LICITAȚIEI : ofertele se pot 
depune pînă în data de 28. 08.1992, ora 12, la 
sediul organizatorului.

• A dispărut dintre-noi 
cea mai bună mamă, bu
nică și străbunică,

VICTORIA PAROAN, 
din Brănișca. Dumnezeu. 
s-o ierte ! Familia Doda.

(6214)
• FAMILIA- profund în- 

durerată, Sofia soție, An
ca, Rodica, Tepfil și Toni, 
fiice și gineri, Alin, Cos- 
min, Ramona și Samantha, 
nepoți și nepoate, adre
sează cele mai calde mul
țumiri tuturor rudelor, fi- 
nilor, cunoștințelor, = veci
nilor, care au fost alături 
de ea la nemărginita du-' 
rere pricinuită de moartea 
celui care a fost și ră- 
mîne pentru totdeauna

VASILE ROPCEAN
Dumnezeu să-1 ierte și 

să-1 odihnească în pace !
(6215)

• SOȚIA Valeria, copiii 
Nicolae, Maria și Simion, 
nurorile Elisabeta și Doi
na, ginerele Vasile, nepo
ții Claudiu, Claudia, Fla- 
via și Flavius, profund în
durerați, anunță încetarea 
din viață a iubitului lor 
sot, tată și bunic,

TRAIAN MANAȚIE,
67 ani.

înmormîntarea va avea 
loc duminică, 2 august, 
ora 13, de la domiciliu.

Nu te vom uita nici
odată. (6252)

• FAMILIA Șerban este 
alături de familia Manație 
la greaua pierdere prici
nuită de decesul dragului 
lor

MANAȚIE TRAIAN.
Sincere condoleanțe! 

(5863).

I 
i i 
i i i 

~_______ _________ )
DESCHIDEREA OFERTELOR: 01.09.1992, ) 

ora 10, la sediul Consiliului local al orașului i 
HAȚEG. 1

DOCUMENTELE LICITAȚIEI : se pot | 
cumpăra de la sediul organizatorului, cu 15 000 
lei/expl., începînd cu data de 6 august 1992.

(911)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
..BIBLIOFOR” S.A. DEVA 
(CENTRUL DE LIBRARII) 

ANUNȚA 
Organizarea licitației pentru predareaOrganizarea licitației pentru predarea în 

locație de gestiune în condițiile H. G. 1228/ 
90 și H. G. 140/91 a librăriei 16 Gurabarza.

înscrierile pentru licitație și depunerea ga
ranției de participare se fac pînă Ia data de 
14 august a.c., la casieria societății, Piață Uni
rii, nr. 10, Deva.

Documentația cu privire la licitație poate' 
fi procurată, contra cost, de la sediul societății.

Licitația va avea loc în data de 17 august 
a.c., ora 10, la Sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 956/ 
14455. ' (912)

J (
I

II i i
I

S.C. CONS-TOMMY
cu sediul în Hunedoara, str. Ștefan cel ] 

nr. 1, telefoane 15842, 11004, int. 51, 
Pentru relații, între orele 7—15. 
Oferă următoarele servicii:
• Morărit-moară în satul Boș 
Program moară 7—17. Scoate două

tăți de făină și 5 la sută gris la cerere.
• Construcții-confecții metalice, șarpan

te din metal și acoperiș cu tablă cutată. Tarife 
convenabile.

Societatea nu aplică regie.

Mare,
16

I
* ——


