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• Un grup de 130 de et
niei germani plecați după 
evenimentele din decembrie

Petru încearcă 
despartă pe Iisus de cruce 
și să renege chiar crucea! 
Mai mult chiar, persistă
numeroase întrebări de 
natura aceasta : de ce a 
trebuit să moară Iisus 
pentru noi tocmai răstig
nit pe cruce ? Potrivit în-
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noastră maică Biserică ne 
pune în fața a două aju
toare puternice pentru 
ostenelile ce ne stau în 
față : CRUCEA și GLA
SUL DOMNULUI dc a-L 
urma șl de a ne 
crucea. E bine să-L 
măm pe Iisus și să 
luăm crucea, 
că El a luat-o mai întîi. 
E mai bine să ducem cru
cea cu răbdare, decît să 
auzim la Judecată sen
tința cea amară : „Duce- 
ți-vă de la mine, bleste- 
mâților, în focul cel veș
nic !” Mulți creștini nu 
înțeleg taina crucii, a su
ferinței ! Apostolul Petru 
L-a îndemnat pe Iisus să 
se iubească pe Sine mai 
mult decît pe oameni și 
să renunțe la cruce. 
„Mergi înapoia mea, sa- 
tano!" La răspuns Iisus. 
(Mc. — 8, 33). Există mulți 
„creștini” care asemenea
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sîngele Său să se scurgă 
stăruitor peste păcatele 
lumii ; c) pentru^ că moar
tea pe cruce era moartea . 
cea mai rușinoasă (Dente- 
ronom 21, 23) (Galateni 
3, 13) ; și la ea erau osîn- 
diți cei mai mari tîlhari. 
Prin aceasta s-a arătat

ÎNĂLȚAREA
SFINTEI CRUCI

vâțăturii sfintei noastre 
biserici creștine ortodoxe, 
bimilenare, vom da cî- 
teva lămuriri: a) Ca să 
moară înălțat spre cer, 
dar cu brațele și privirea 
deschise spre lume, ară- 
tînd că se aduce jertfă 
Tatălui dar cu iubire față 
de lume, b) Ca să moară 
cu încetul și deci, patima 
să, răbdată fără ură, să 
fie mai îndelungată și ca
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pînă unde a putut coborî 
ticăloșia omului, încît am 
fost în stare să sbcotim 
pe Cel ce are bunătatea- 
întruchipată ca pe cel mai 
rău ! Este eea mai gravă 
faptă a păcătosului din 
om ; d) în suferința mor. 
ții celei mai rușinoase în
durate de Fiul lui Dum
nezeu s-a arătat cît de 
totală a fost smerenia și 
iubirea. Lui față de noi.
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zlțuuar, ele cue ori ne gin- 
dim la moartea pe cruce 
a Domnului, trebuie să ne 
aducem aminte de propă
șirea păcatelor noastre, a- 
rătate chiar în această 
faptă rușinoasă a noas
tră, și să np uităm că 
Domnul Iisus a îmbrăți
șat crucea cu iubire și pe 
ea a ars ca pe un altar 
păcatul nostru ! Crucea 
arată rușinea noastră, nu 
a Domnului ! La Domnul 
Iisus nu ne putem gîndi 
fără să-L vedem răstignit 
pe cruce. Crucea a deve
nit „Semnul Fiului Omu
lui” și ea se va arăta pe 
cer la a doua venire a 
Domnului (Mt. 24, 30). 
Crucea este altarul cel 
mai prețios al întregii o- 
■meniri credincioase, 
tru răscumpărarea 
telor omenirii, iar 
știm că orice altar
bute să fie cinstit. (Ieșire 
29, 37).

• Un reprezenlant al De
partamentului de Stat al 
SUA a anunțat după cum 
informează BUC, că o e- 
chipă dc experți americani 
va sosi în zilele următoare 
în România pentru a mo 
nitoriza traficul pe Dunăre 
și a verifica modul cum se 
respectă rezoluțiile ONU 
privind embargoul economic 
asupra Serbiei și Muntene- 
grului. Echipa va face in
specții în porturile dunărene 
și va efectua patrulări pe 
cursul inferior al Dunării. 
După cum a declarat re
prezentantul american, se 
va solicita CEE să trimită 
experți care să se atașeze 
echipei americane, pentru a 
spori capacitatea de acope
rire a acesteia.
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1Ș89 în Germania s-au adre
sat justiției române pentru 
rezolvarea unei probleme 
devenite de notorietate in 
ultimul timp — încercarea 
de părăsire a României 
înainte de căderea regimu
lui Ceaușescu, pentru care 
aceste persoane au plătit 
sume variind între 30 000 
și 80 000 de mărci de per
soană, in dorința de a pri
mi pașaport. Persoanele în 
cauză doresc restituirea a- 
cestor sume pretinse atunci 
de organele Securității. An
chetarea cazului a început 
in Timișoara.

•' Conform unei decizii a 
primului ministru, se con
stituie colectivul tehnic ope
rativ pentru organizarea și 
urmărirea acțiunii de întoc
mire, tipărire și eliberare a 
cărților de alegător, care 
vor fi distribuite de - pri. 
mării pînă la 31 decembrie 
1992. Colectivul va fi format 
din cite un reprezentant al 
Secretariatului General al 
Guvernului, Ministerului do 
Interne, al Economiei și Fi
nanțelor, al Industriei, al 
Culturii, Comisiei Naționale 
de Informatică și Departa
mentului pentru Adminis
trație Publică Locală.

• Referitor la Proiectul 
de lege privind unele drep
turi ale foștilor parlamen
tari, înaintat de Parlament 
Guvernului, executivul a 
apreciat, în ședința de ieri, 
că în situația actuală a 
economiei țării este impo. 
sibilă realizarea prevederi
lor proiectului, ținînd sea. 
ma că influența financiară 
a acestora ar greva buge
tul statului.

Manifestări 
comemorative

AVRAMIANCU
Azi (sîmbătă — 12 sep

tembrie a.c.), ora 10, la sala 
cinematografului din Brad, 
are loc simpozionul științi
fic „Avram Iancu în con
știința românilor” ; ora 12
— constituirea Societății
— filiala Hunedoara ; ora 
13 — Baia de Criș — dez
velirea plăcii comemora
tive dedicate împlinirii a 
120 de ani de la moartea 
lui Avram Iancu.

Duminică, 13 septembrie 
.a.c., Pantheonul neamului 
de la Țebea găzduiește, la 
ora lil,30, o ceremonie reli
gioasă oficiată de un so
bor de preoți și depuneri 
de coroane la mornrintul 
„Crăișorului munților” care 
își doarme somnul la um
bra Gorunului lui Horea. 
In continuare,'pe platoul și 
în amfiteatrul natural de 
la Țebea va avea loc un 
spectacol folcloric de an
vergură, cu participarea co
rului țărănesc din Finteuș 
(Maramureș), a tulnicărese- 
lor din Bulzeștii dc Sus 
și Biăjeni, a ansamblului 
folcloric „Doina Crișului” 
al Casei de Cultură Brad, 
a ansamblului folcloric 
„Fluierul Iancului” din Ba
ia de Criș, a tarafului Că
minului Cultural din Vața 
de Jos. Soliști : Sa va Ne- 
grean Brudașcu, Mariana 
Anghel, Maria Tudor, Veta 
Biriș, Luca Novac, Daniela 
Condurache, Rodica Arde
leana, Cornelia Căprariu, 
Viorica Flintașu, Lenuța 
Evsei, Ana Baneiu, Elena 
Roizen, Mariana Deac, loan 
Bocșa, Drăgan Muntean, Ni- 
colae Furdui Iancu, Ma
riana Ionescu. Acompaniază 
orchestra de muzică popu
lară „Rapsozii Zarandului” 
din Arad, dirijor — Petrică 
Pașca. Realizator — Ma- 
rioara Murărescu. Sponsori: 
Champ-Invest — București, 
A and C Internațional S.A. 
București.

Mulțumiri
Delegatul Crucii Roșii germane din Rastat, landul 

Baden, dl Roland Kast, a adus ajutoare pentru Ro
mânia. Au beneficiat de acestea atit. membri ai Fo
rumului Democrat German din România, cît și Filiala 
de Cruce Roșie din județul nostru. Pentru noul sediu 
al filialei, aflat în construcție, au fost aduse vopsele, 
tapet și prosoape. Crucea Roșie din Rastat a acordat 
însă și ajutoare individuale, constînd din bani și ali
mente, faițriiiilor Gyorffi și Avădanei, din Deva.

Material izolant pentru construcție și mobilier pen
tru noul sediu al Filialei de Cruce Roșie a donat or. 
ganizația similară din Plauen, Germania. Dl Hartwig 
Meier, conducătorul delegației Crucii Roșii din Plauen, 
a mai adus filialei hunedorene îmbrăcăminte și încăl
țăminte destinate membrilor grupelor de intervenție 
pentru acordarea primului ajutor, ce se vor constitui 
în caz de catastrofe. De asemenea, donația a mai cu
prins și aparatură medicală, între altele un aparat sto
matologic. Pentru materialele și obiectele sau alimen
tele și banii primiți atît filiala cit și cele două fa
milii devene le mulțumesc delegațiilor da Cruce Roșie 
germane. (V. Roman)

Speranțe și dezamăgiri
La braseria „Central” din 

Simeria, amplasată in cen
trul orașului (probabil de 
aici și denumirea) se intră 
cu speranțe și se iese cu... 
dezamăgiri. Plăcintele sau 
gustările — așa cum infor
mează anunțul de pe gea
mul unității cum că s-ar 
servi — lipsesc ; în schimb 
sînt băuturi alcoolice, 
sucuri și uneori... bere la 
halbă. Cind vine. „Au și 
uitat simericnii de cînd nu 
se mai fac aici plăcinte”, 
— spunea vînzătoarcâ Mi

oara Sabău, plictisită, îrr 
așteptarea unor clienți, care 
întîrziau să apară.

— De ce nu aveți gus
tări ?

— Nu știu...
— Dar salariile le iuați?
— Doar 4—5000 lei lunar. 

Poate privatizarea va aduce 
o schimbare și pentru noi.

Poate. Dar combinată cu 
inițiativă, cu interes pentru 
a servi'cele mai bune gus
tări, în condiții ireproșabile 
de dotare și igienă. (E.S.)

Miting 
de 

protest
Ieri, 11 septembrie, la 

ora 14, m fața Casei de 
Cultură din Deva, a avut 
loc unt miting de protest 
organizat de către Consi
liul Național al Sindicatelor
— prin filialele județene 
Alfa, Frăția și Sindicatele 
libere — în cadrul căruia 
s-a cerut rezolvarea mai 
multor probleme. Astfel, s-a 
insistat ca Guvernul să.și 
asume obligativitatea rene- 
gocierii raportului salarii
— prețuri, amînarea apli
cării Hotărîrii Guvernului 
nr. . 412/1992,. garantarea 
plății salariilor minime pe 
economie (12980 lei), plafo
narea prețurilor la unele 
produse și servicii de bază, 
modificarea fondului de sa
larii de referință conform 
celor discutate în Comisia 
Națională de Indexare, S.a 
cerut, de asemenea, retra
gerea din Parlament a legi
lor privind invățămintul și 
sănătatea, asigurarea dis
tribuirii rațiilor restante 
de zahăr și ulei la prețu
rile vechi, deblocarea eco
nomico-financiară a agen- 
ților economici. .

La miting au participat 
salariați din domeniile in
dustriei ușoare, sănătății, 
învățămintului și din alte 
sectoare de activitate.

Agenda electorala
• PREGĂTIRI LA ORĂȘTIE

împreună cu dl Gheorghe Munteanu, viceprimar 
al Consiliului Local din Orăștie, am văzut secțiile de 
votare din oraș, am vorbit despre modul in care se 
desfășoară campania electorală.

— Pe raza orașului nostru avem 12 secții de vo
tare, la un număr de 16 373 de alegători cu drept de 
vot — ne.a spus dl Munteanu.

— LISTELE CU ALEGĂTORII IN CE STADIU

SE AFLĂ ?
— Sînt finalizate, afișate, îndosariatc. Se pot ve

dea la toate secțiile de votare, precum și la sediul 
Consiliului local. Orice neclarități le rezolvăm operativ.

— URNEf E DE VOTARE ?

— Asigurate, inclusiv cele volante, cu care se/va 
merge in spital, Ia oamenii în vîrstă, care nu se pot 
deplasa, peste tot unde va fi nevoie, pentru ca fiecare 
cetățeau să-și poată exercita dreptul de vot în condi
țiile legii. (Gh. I.N.)

Uf& pe /Y
— E adevărat, dragă, că tu singură îi gă

tești soțului tău ?'
— Da, dar numai cînd sînt supărată pe CI.

0 COMEMORARE AVRAM 
IANCU. Convenția Democratică 
din România, Filiala Hunedoara, 
a organizaț, recent, la Țebea, co
memorarea a 120 ani (10 septem
brie 1872 — 10 septembrie 1992) 
de la trecerea în eternitate a E- 
roului național Avram Iancu — 
simbolul demnității românești. Cu 
acest prilej, la mormântul eroului 
național a fost depusă o coroană 
de flori și a fost oficiată o slujbă 
religioasă. A fost ridicat un pa
rastas pentru pomenirea lui A-

vram Iancu șt a tribunilor săi 
Ioan Buteanu și Simian Groza, 
ale căror morminte se află in a- 
cest cimitir — pantheon al tutu
ror românilor. (C-tin Mocăniță).

0 INVITAȚIE. Luni, 14 sep
tembrie a.c., ora 10, are loc vizio
narea lotului cultivat cu porumb 
din hibrizi Pioneer, aflat la Si
meria Veche (lingă șoseaua națio
nală). Sînt invitați să participe 
specialiști și . cultivatori particu
lari de porumb, în scopul de a 
vedea rezultatele obținute și a 
opta pentru extinderea în cultură 
a hibrizilor respectivi. (N.T.)

0 VEDERE DIN BAlLE SĂ- 
CELE. Sănătate și mulțumiri 
transmite din âorj, Olga și Ioana 
Predescu, dnei Marinela Feier,

medic primar la Spitalul din 
Brad. Un gest simplu și frumos 
al mamei și fiicei, din Brad, Yi- 
flate la tratament. (E.S.)

0 PRESTAȚII NOI organi
zează grupul de cantine al S.C. 
„Siderurgica” S.A. Hunedoara. 
Prin unitățile „Cinciș" și „Baraj 

Plosca”, cei ce doresc pot comanda 
petreceri de familie sau de grup: 
nunți, botezuri, pensionări etc. 
Unitățile respective dispun și de 
spații de cazare. $i, ceea ce este 
foarte important, în condițiile li
beralizării prețurilor aici se prac
tică, cu aceste prilejuri, prețuri 
de categoria a IlI-a. (I.V.)

0 CALCULATORUL... NE
ATENT. Mare mi-a fost bucuria 
cînd am descoperit în cutia poș

tală avizul pentru telefon. De ce? I 
Nu numai că nu-mi revenea ni- ■ 
mic de plată pentru abonamentul I 
postului telefonic și pentru eon- - 
vorbirile efectuate, dar îmi mai I 
rămâneau 4 lei în contul cheltu
ielilor viitoare. Bucuria a fost 
insă de scurtă durată, pînă am 
solicitat o confirmare la ghișeul 
unde se achită avizele telefonice. 
„A greșit calculatorul” a fost 
verdictul doamnei kle la ghișeu. 
Ce ți-e și cu calculatoarele astea 
neatente ! (V.R.Ț

i.
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An de an, la 13 Septem
brie, sărbătorim „Ziua 
Pompierilor din România”, 
ca un moment de cinstire 
a participării pompierilor 
la. Revoluția din 1848: 

Aniversînd 144 de ani 
de la legendara luptă din 
Dealul Spirii, pompierii mi
litari și civili își îndreaptă 
gîndurile către cei care au 
înscris acea pagină de glo
rie și măreție în tradițiile 
lor de luptă. •

Animați de o profundă- 
dragoste de țară, bravii os
tași pompieri de sub co
manda căpitanului Pavel 
Zăgănescu, au dat atunci 
o ripostă hotărîtă și cu
rajoasă trupelor interven- 
ționiste otomane, care au 
venit să înăbușe Revoluția 

■ de la 1848, din Muntenia.
Așa după cum arată do

cumentele vremii, peste 150 
de militari pompieri sub 
comanda lui Pavel Zăgă
nescu și a ajutoarelor sale 
locotenenții: loan Deivos, 
Nicolae Dănescu, Vasile 
Fochianu, sublocotenenții: 
Pândele Staroștescu și Din- 
că Bălșan, în după masa 
zilei de 13 septembrie 1848 
au dus lupte grele și cura
joase cu numeroasa armată 
otomană.

Inegali ca efectiv și do
tare, militarii pompieri au 
fost învinși, dar participa- • 
rea lor la actul revoluțio
nar de la 1848, și mai ales

momentul 13 septembrie, au 
rămas în conștiința nați
onală drept simboluri lu
minoase ale înaltului cu
raj, ale virtuților patriotice 
și ostășești ale acestor bravi 
ostași.

Acte de bravură au do
vedit militarii pompieri și 
în timpul războiului pentru 
cucerirea independenței de 
stat de la 1877—1878' și în

Crăiuț, Ernest Geczo, Ionel 
Iancu, Marin Iancu, Virgil 
Suciu, Dumitru Țepușe (că
sătorit în Deva), Ioan U- 
dilă, Eugen Musang..

Omul, în general, nu se 
teme de foc, care îi este de 
mare folos. Scăpat însă de 
sub control, acesta se trans
formă în incendii care cu 
greu pot fi stăpînite. In 
lupta cu flăcările sau cu

13 SEPTEMBRIE - 
ZIUA POMPIERILOR 

DIN ROMÂNIA
alte perioade din istoria 
României. Pompierii români 
nu au uitat niciodată că 
menirea lor principală este 
prevenirea și stingerea in
cendiilor, salvărea vieților 
omenești și a bunurilor, în
lăturarea urmărilor efecte
lor catastrofelor și calami
tăților naturale. Sînt con
semnate la loc ‘de cinste nu
mele eroilor post-mortem : 
Lt. maj. loan Martac, srg. 
maj. Victor Ivașcu, Ilie 
Amaximoaie, Marin Faur 
(din Crișcior), Constantin 
Maftei, Vasile Papiuc, loan

alte calamități naturale 
s-au aflat de multe ori și 
pompierii din județul Hu
nedoara. Companiile și u- 
nele formații civile de pom
pieri au fost solicitate nu
mai în ultimul an în 112 
cazuri de incendii sau în- _ 
ceputuri de incendii. Dove
dind o bună pregătire de 
specialitate și operativitate 
în intervenții, pompierii au 
salvat de la distrugeri bu
nuri materiale în valoare 
de aproape două miliarde 
lei, pagubele fiind în jur 
de 2,8 milioane lei. Cei

mai solicitați au fost ofi
țerii, subofițerii și militarii 
în termen din companiile 
de pompieri, precum și for
mațiile civile de pompieri 
din Hațeg, Băița, Simeria, 
Călan, Baia de Criș, Ilia, 
Brad.

O susținută activitate de 
înlăturare a neregulilor ce 
pot produce incendii au 
desfășurat Inspecția pentru 
prevenirea incendiilor, Con
siliul județean și cele locale, 
consiliile de administrație 
ale societăților comerciale, 
comisiile tehnice de p.s.i. 
din obiective și localități. 
Menționăm faptul că in pe
rioada mai sus menționată 
au fost înlăturate peste 
3500 stări de pericole și 
alte încălcări de la normele 
de prevenirea incendiilor în 
industrie și în celelalte ra
muri economice, iar în ora
șele Hațeg, Brad, Ani- 
noasa, Lupeni, Petrila, Si- 
mejia, Uricani precum și 
în 39 de comune nu au 
avut loc incendii la gospo
dăriile populației.

Și în viitor pompierii mi
litari și civili din județul 
nostru vor acționa cu toată 
■capacitatea de care dispun 
pentru a-și îndeplini cu 
cinste îndatoririle ce le 
revin.
Lt. col. GHEORGHE DIMA 
Comandantul Grupului de 

Pompieri al județului 
Hunedoara
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Frontului Salvării Naționale I

1

j H.G. 1228/11 
I ponibilizate

(1059)

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„BIBLIOFOR” S.A. DEVA |

(Centrul de librării) 1
ANUNȚĂ 1

închirierea prin licitație-deschisă, conform ț 
1228/1990, a patru spații comerciale dis- ț 

în localitatea Vulcan, str. M. Vi- ț 
teazul, bloc 17, lingă librăria nr. 41 „LITERA”, I "----------X.X,. ---------------’

1
■
i 1 l 1 
j 
i 
i

l Documentația cu privire la licitație poate fi 
( procurată, contra cost, de la sediul societății, 
J începînd cu data de 17. 09. 1992.
. Licitația va avea Ioc la data de 28. 09. 1992, 
1 ora 10, la sediul societății.
J Informații suplimentare la telefon 95/ 
| 614455. ’ (1066)
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JJ CARIATIDE “
Revista „Cariatide" (di

rector Iv Martinovici) o- 
feră cititorilor un număr 
dublu (lunile iulie — au
gust). Paginile sale se des
chid cu eseul semnat de 
scriitorul Cornelia Radu
lescu — „Basarabie, nes
fârșită durere", creatorul 
mărturisind (eu plicind de 
ce nu a scris pînă acum 
despre acest pămînt româ
nesc) : „Și mă consider vi
novat nu pentru că Basa
rabia s-ar fi pierdut, pentru 
mine, undeva într-o zonă 
yi uitării, ci dimpotrivă, 
pentru că ea a fost mereu 
prezentă în sufletele și gîn
durile mele, cu sau (mai a. 
Ies) fără voie".

Revista mai cuprinde 
multe lucruri interesante, 
între care un interviu cu 
artistul plastic Mircea Bdt- 
că, realizat de Gheorghe 
Pogan, poezie semnată de 
Ovidîu Someșan, Rpmulus 
Constantinescu, loan Dră. 
gănescu, proză de Radu 
Igna, Gheorghe Truță, cen
tenar Walt Whitman re- 
dînd numeroase traduceri 
în românește de Luminița 
Petru. Acest număr este 
onorat de prezența cîtorva 
poeți cunoscuți —' Ion Iuga, 
Ion Horea, George Buri- 
leanu, Michaela Oprescu. 
(M.B.)

PLEDOARIE

Dl P. Constantin lo
cuiește în orașul Brad 
și lucrează la E.M. Bar. 
za. Situația critică în 
care a ajuns această ma
re și importantă unitate 
a industriei extractive 
românești îl inspiră Ia o 
pledoarie tristă a bimi. 
lenarei Barza.

Spicuim din scrisoare: 
„Doamna mea... Ai fost 
prințesa ținutului... Ai 
fost zîna, zeul și mama 
noastră bună... Copiii 
tăi vitregi te obligă să 
cerșești un loc în azi
lul de bătrîni. Mulțimea 
de hoți, escroci și profi
tori care au dus la pră
bușirea ta nu te mena. 
jează nici măcar acum. 
Asist neputincios la pră. 
bușirea ta. Te.am iubit, 
mamă Barza, te.am dis
prețuit și iar te.am iu- 
bit, și te ador, și te di
vinizez, și te iert. La 
sînul tău mi.am tratat 
asteniile ; prin tine mi- 
am vindecat nevrozele ; 
tu ai fost cea prin care 
m.am simțit reîntregit, 
refăcut și util. Ești obo
sită și bolnavă, ești di
vizată și înglobată.

Ce.aș mai putea face 
eu, măruntul tău slu
jitor, ce.ar mai însemna 
măruntul meu altruism 
pentru reîmprospătarea 
ta, bătrîna mea Doam. 
nă ?!"

invaliditate (din cauza 
-vederii foarte scăzute), 
locuiește, din 1960, în 
Brad, pe strada Timiș, 
blocul 25, apartamentul 
9 — bloc încălzit cu 
sobe cu lemne. De cîțiva 
ani au fost scoase ca. 
zânele din bloc pentru 
a se introduce conducta 
de termoficare a orașu
lui, însă nu s-a introdus 
nici azi, deși trece la doi 
pași de bloc. De- Ia în
ceputul acestui an nu a 
primit nici măcar o bu-

„Pikile- 
amare

Lucian Ștefănie din sa
tul Sereca, aparținător co
munei Beriu, a făcut stu
diile de specialitate și a 
fost o vreme preot. Nu s-a 
ținut însă de înalta înda
torire de păstor al suflete
lor omenești, ci s-a dedat 
la prostii — beții în prin
cipal — âșa Că a fost răs
popit.

în Sereca, L. Șt. era vecin 
cu Domnica și Lazăr O. 
pe care îi vizita foarte des, 
din motive nu prea știute, 
dar bănuite mâi mult 
Sau mai puțin în satul de pe 
Valea Orăștioarei. Un vecin, 
trecînd mai dăunăzi, spre 
Seară, prin fața gospodă
riei familiei, a văzut ușa 
bucătăriei de vară des

SUPĂRĂRI ÎN LANȚ

Este veteran de răz
boi și are* gradul II do

cată de lemn deoarece 
depozitul de combustibil 
din oraș „și-a gătat cota 
pe 1992 și nu mai are 
lemne”. Unii locatari ai 
blocurilor 19, 21, 23, 25 
și-au construit cocini și 
cotețe în jurul locuințe
lor, generatoare de mias. 
me nu chiar plăcute și 
diminuînd spațiile de 
joacă ale copiilor.

Trebuie să recunoaș
tem : cam multe supă
rări pentru un singur om 
— pensionarul George 

Talpoș. „Vă rog să scrieți 
la ziar. Eu merg să-i 
spun toate astea și dlui 
prefect. Dacă mi Icre- 
zolvă ca și primarul o- 

z rașului Brad, este clar; 
înseamnă că avem o de

mocrație cu adevărat o- 
riginală”. (D. Gheonea)

PARC SAU PĂȘUNE?

în urmă cu cîțiva ani 
s-a amenajat, în apro
pierea Primăriei ir«nî. 
cipiului, a Hotelului Pe
troșani și a Casei de 
Cultură, /Un parc ce s-ar 
fi voit a fi reprezenta
tiv pentru localitate. Se 
vede treaba însă, că e. 
dilii din acest frumos o- 
raș n-au treabă cu gos
podărirea spațiului de o- 
dihnă și destindere a ce

tățenilor. Nu au catadicsit 
nici măcar să îngrijească 
ceea ce s-a făcut bun 
aici. Pomii sînt lăsați să 
crească în voia lor, fără 
nici un sprijin, care în
tr-o parte, care în alta, 
într -un colțf așa cum a 
rămas de la construc
tori, o grămadă de pia
tră și pămînt. Miercuri, 
9 septembrie, la ora 17,30, 
pășteau iarba verde a 
parcului nu mai puțin 
de 4 bovine, iar un cal 
se. plimba de voie pe 
alei, pe zona verde ! Și 
ca tacîmul să fie com
plet, peste gardul parcu
lui, chiar lingă hotel, pe 
o suprafață care se vrea 
„zonă verde”, păștea o 
turmă de oi, 27 ia nu
măr ! Dacă cei care au 
în grijă parcul l.au 
transformat într-o pă
șune, Consiliul munici
pal de pe geamurile că
ruia se vede „ca în 
palmă” parcul n-are ni
mic de spus ? Că de in
tervenit, se vede... (S. 
Cerbu)

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI 

LOCATIVĂ HUNEDOARA 
ANUNȚĂ

Organizarea licitației directe în ziua de 
septembrie 1992, ora 8, la sediul unității, pen
tru închirierea următoarelor spații cu altă ■ 

I destinație, avînd profilul de activitate după i 
i cum urmează : )

• Pța Libertății nr. 11 — prestări servicii \ 
I • Bogdan Vodă nr. 5 ■— prestări servicii ț

• Dr. P. Groza nr. 11 — sector alimentar 
Relații suplimentare se pot obține la se-

.diul Regiei din Bdul Republicii nr. 5, telefoa- 
1 ne : 711554 sau 712007 — Hunedoara. (1068)

I."
»

J cu

I*
I.

Răspopitul ucigaș
• Ce vede un om în bueătăria de vară • Musafirul cel 
agresiv • Poștărița a intrat la idei • Cînd vine poliția 
găsește un cadavru • Răspopitul în cătușe.

chisă și uitîndu-se atent a 
observat că acolo se în
tâmplă ceva suspect. A a- 
runcat o piatră să-i sperie 
pe cei doi și' a reușit L. Șt. 
și Domnica au ieșit în o- 
gradă.

— Este acasă nenea La
zăr ? a întrebat

— Este, a răspuns fe
meia. E în camera din față, 
s-a culcat.

Aiy^Uid discuția Lazăr

O. a ieșit și el și l-a văzut 
pe L. Șt.

— Ce cauți, la vremea 
asta, în curtea mea ?

întrebarea l-a supărat 
foarte tare pe L. Șt. Nici 
una, nici două a sărit asu
pra gazdei și l-a luat la 
bătaie. A lovit cu un lemn, 
și cu coada unei toporiști. 
L-a doborit la pămînt, a- 
poi l-a urcat în spinare și 
l-a dus în casa de unde ie

șise omul și l-a trintit pe 
o laviță. Nici el și nici 
Domnica O. nu s_a intere
sat de soarta bătrinului.

A doua zi a venit poștă
rița să-i achite pensia lui 
Lazăr O. A vrut să-i dea 
banii în mînă omului, dar 
Domnica a oprit-o spu- 
nîndu-i că doarme intrucît 
nu se simte prea bine. Poș
tărița a intrat la idei și a 
anunțat poliția. Cînd au 
venit oamenii în uniformă, 
Lazăr O. trecuse în lumea 
cealaltă. Răspopitul ucigaș 
urmează să-și primească 
pedeapsa ce o merită pen
tru abominabila sa faptă.

TRAIAN BONDOR

29
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S.C. „SELECT** ALBA IULIA
str. Cloșca, nr. 13, bl. 3, ap. 2, Alba Iulia ț 
Vinde: ț
6 cafea nes — 200 grame a 1000 lei cutia t 
Informații tel. 968/25043 și 26606. (1064) ț’

*

micro MEGA COMPUTERS S.R.L.
sediul în Hunedoara, str. Pța Libertății,"nr. 8 | 1

*
I*
I
I*
I

(centrul vechi — ARDEALUL)
ORGANIZEAZĂ

Curs de formare analiștiprogramatori, a- 
absolvenților de învăț-' dresat absolvenților de învâiămint superior, cu 

| durata de 12 săpt’ămîni (5 zile/săptămînă), în-
V
I
*

I•>
I
*i

I
b

I

cepînd cu data de 28 septembrie 1992.
• Curs de formare analiști-programatori a- 

sistenți, adresat absolvenților de liceu cu di
plomă de bacalaureat și elevilor din ultima clasă 
de liceu, cu durata 10 săptămîni (5 zile/săptă- 
mînă), începînd cu data de 12 octombrie 1992.

Diploma obținută în urma examenului de 
absolvire este avizată de Ministerul învățămîn- 
tului și Științei și Centrul de Pregătire în In- 

I formatică S.A. București. Numărul de locuri este 
I limitat.
ț relor compatibile IBM—PC
| (HC, CIP), adresat inclusiv elevilor claselor I— 
J XII, cu durata de 12 săptămîni (o dată/săptă- 
| mină, cîte 2 Ore).

• Cursuri intensive de limba germană și 
| engleză cu durata de șase luni, cursurile sînt

asistate de calculator.
Informații si înscrieri la sediul firmei sau 

la telefon 713525. (1061)

• Curs de inițiere în utilizarea calculatoa- 
sau SPECTRUM

I w 
I « 
I
I
I
I
«
I
i
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ANUNȚ

Organizația Județeană de Tineret „HYPE
RION** are prevăzut în cadrul protocolului sem
nat cu Organizația de Tineret din raionul Orhei, |
Republica Moldova, o serie întreagă de acțiuni' 
culturale,, educative, sportive, precum și strîn-| 
gerea unui fond de carte spre a fi donat fraților j 
de peste Prut în cadrul unei prime deplasări în I 
Republica Moldova, în perioada 17—24 septem- î 
brie. Rugăm persoanele particulare și societățile ; 
comerciale, doritoare să contribuie la programul | 
nostru, să se adreseze Ia sediul Organizației din ; 
Deva, str. M. Emînescu, nr. 2, parter (fosta clă-1 

» dire a Judecătoriei) sau la tel. 95/611807.
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19,11
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CMtlDOțeOP BUmiNICAl
! REFLECȚIA ZILEI
I • „După cuvînt, tăcerea e a doua pu- 
j fere în lume".

A

r

H. Lacordaire

A venit 
toamna

reamintesc mirosul cărți
lor proaspăt tipărite, bu
curia întâlnirii cu școala, 
colegii și profesorii, mi
rosul pereților zugrăviți 
și al dușumelelor curate.

f WlÂIUfoA j 
I ujaivUmt J

LUNI, 14 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I -

* 11,00 Actualități • 14,10 Agenda c- 
Iectorală • 14,20 Calendarul zilei a 15,25 
Copiii noștri — viitori muzicieni • 15,40 
Forum a 16,10 Actualități a 16,20 Emisiu
nea în limba maghiară • 17,40 Pro Patria 
• 18,25 Studioul electoral • 19,30 Desene 
animate a 20,00 Actualități • 20,30 Studio, 
ul electoral în ediție specială • 20,45 Tea. 
tru TV. „Gîlceava zeilor” de Radu Stan
ca • 22,15 Studioul electoral • 23,15 Ac. 
tualități • 23,30 Sport.

tăți a 10,20 Agenda electorală a 10,30 
Calendarul zilei a 12,50 Oameni de lîngă 
noi a 13,20 Jazz-magazin a 13,50 Actua- 

_ lități a 14,10 Conviețuiri ® 14,40 Preu
niversitaria a 15,20 Cursuri de limbă 
străine a 15,50 Agenda muzicală • 16,10 
Televiziunea vă ascultă ! a 16,35 Forum 
a 17,05 Actualități a 17,10 Telc-discul mu
zicii populare a 17,25 Simpozion a 18,05 
Studioul economic a 18,39 Studioul elec
toral a 19,35 Desene animate a 20,00 Ac
tualități a 20,30 Studioul electoral e 20,45 
Film serial. „Dallas" » 21,45 Reflecții ru
tiere a 22,00 Studioul electoral a 23,15 
Actualități, a 23,25 Sport.

PROGRAMUL II

Peste noapte a căzut 
toamna în lume, în cu- 
rînd frunzele ne vor aco
peri pașii, cărările. E sep
tembrie. Intr-o dimineață 
rîndunelele s-au adunat 
stol rotindu-se deasupra Mî-e dor de anii copilăriei', 
caselor în ultimul zbor, mi-e dor de anii de școală 
al acestui an, de pe me
leagurile noastre, zborul 
de memorizare a locurilor, 
a casei lor de peste vară. 
Erau atît de mulți pui 
incit mă gîndesc cu tea
mă că prea puțini vor fi 
aceia care vor ajunge în 
patria lor caldă.

A venit toamna, mijlo
cul lui septembrie înseam
nă începerea școlilor, îmi

dar e târziu, mi-au rămas 
doar amintirile, și în viața 
mea e toamnă...

Spun tulburătoarele cu
vinte ale lui Nichita Stă. 
nescu:

„A venit toamna 
acoperă-mi inima cur 

ceva”...

INA DELEANU

ORIZONTAL: 1) Vechi 
înscris citit și printre rîn- 
duri ; 2) Decor de lagună — 
Autorul unei lucrări de ma
re valoare ; 3) Lipsit de 
delicatețe— Rezultatul îm
părțirii ; 4) Joc
— Purtător de 
cîmpul polilor; 
de surpriză — 
simțul dreptății ; 6) 
bile... de piatră (sg.) — Bun 
de semănat; 7) Comandă 
de executat — înscrisul de 
la poartă ; 8) Dă apă la 
moară — Indice de creș
tere ; 9) Marchează terenul
— Aliat de nădejde’; 
Căziiți la facultate.

de plăcere 
sarcini în 
5) Element 
Lipsiți de 

Imo-

10)

PROGRAMUL II

• 16,40 Actualități • 16,15 Desene ani. 
mate • 16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu noi 
pe programul doi! a 20,00 Magazin auto, 
moto • 20,30 Armonii corale • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Internacional 
• 22,00 TV5 Europe a 22,35 BBC World 
Service.

MARȚI, 15 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

••••s.
Un cetățean comentează:
— Nici nu mă mir, doar 

în tren se află nevastă- 
mea...

• Un tînăr care dorea să 
fie angajat a fost întrebat 
de șeful firmei :

— Consumați băuturi al
coolice ?

— Punîndu-mi această 
întrebare, zise prudent so
licitantul, vreți să-mi com
pletați fișa sau să mă in
vitați la un păhărel ?

• • Un american încearcă 
să explice unui copil ro. 
mân cît de mare e America.

— America, dragul meu, ■ 
’este foarte mare.

Este una din cele mai 
mari țări din lume. Dacă 
pleci dimineața din Texas, 
ă doua zi dimineața vei fi 
tot îrf Texas. Ai înțeles ?

— Da, domnule. Și la noi 
trenurile circulă la fel de 
prost !...

• în difuzorul gării se 
anunță că trenul întîrzie 
trei ore.

• *••9

• — Ridică receptorul, 
te rog — spune soțul — și 
dacă mă qjjută pe mine 
răspunde-i „soțul meu nue 
acasă”.

— îmi pare foarte rău, 
dar soțul meu e acasă...

— Mii de draci ! Doar 
ți-am explicat...

— Linișțește-te dragul 
meu, nu pe tine te-a cău
tat...

• — Băiete, se adresează 
indignat un consumator 
chelnerului, friptura asta 
de pui n.âre decît pielea 
și osul!

— Dacă domnul dorește, 
putem să-i aducem și cî- 
teva pene !

• — Tăticule,. ce e pur
gatoriul ? ' .

— Dragul meu, purgato
riul e un fel de spălătorie 
chimică din care sufletul 
iese fără nasturi...

•------•------ 8------8------ a
I

a.a.a.a.a.a.a«a.a

Cronica „optimistului"

MĂ ÎNTREB..

Ce punți să arunci peste 
prăpastia ce se cască în
tre. locatarul care ve
ghează cu sufletul la creș
terea unui pom și veci
nul său care mutilează 
pomul că-i face umbră u- 
nui fir de ceapă ?

Ce punți să arunci peste 
prăpastia ce se cască în
tre cel în luptă cu Tim
pul — transfigurat de lu
mea cărților, de minunile 
naturii — și plictisitul ca
re declară — cu superio
ritatea specifică ignoran
tului — : „Nu mai gă
sești nimic bun de citit 
în ultima vreme I" ?

Ce punți să arunci peste 
prăpastia care șe cască 
între tânărul îmbătat de

________________________________________

înflorirea pomilor și tî- 
nărul „afumat“ de drogul 
cîrciumii ?

Ce punți să arunci peste 
prăpastia care se cască in
tre omul muncitor — în 
veșnic neastâmpăr — și 
eternul nemulțumit ?

Ce punți să arunci peste 
prăpastia ce se cască în
tre cel care merge cuviin
cios, civilizat pe stradă și 
cel care șuieră și scuipă 
ca la stână ?

Ce punți să arunci peste 
prăpastia ce se cască în
tre fata cuminte, plină de 
bun simț elementar și tâ
năra țoapă care-și eta
lează prostia și degetele 
aurite ?

Ce punți să arunci peste

cuVERTICAL : 1) Dau 
cremă pe față ; 2) Mâterii 
de bază în învățămîntul e- 
lementar — Exploatează di
ferite forme de pămînt; 3) 
Au puțini spectatori'la tea
tru - — Pretendentă Ia ier. 
tarea păcatelor ; 4) Scos 
în afara legii — Merge în- 
tr-o parte ; 5) Element de 
ornamentație — Gol în rai!; 
6) Salve de adio — Direc
toare la casa de mode ; 7) 
Dulceață cu apă — Hîrtie 
milimetrică ; 8) Consecin. 
țele unor abateri — Inca
pabilă să reflectezi ; 9) Co. 
muna primitivă (pl.) — Ca
nin de lapte ; 10 Procese 
verbale redate într-un stil 
prolix.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„EXCERPTE” APĂRUT ÎN 

ZIARUL NOSTRU DE 
SÎMBĂTA TRECUTĂ :

1) ASTRONOMIC; 2) STRĂ
LUMINA ; 3) TREPADA-
TOR ; 4) ROMANE — OCI;
5) OPUNE — EȘEC ; 6)
LIRE —STINA; 7) OTA 
— UTA — TT ; 8) GUTU
RALA — U ; 9) IRONIZA
TOR ; 10) CARACATIȚA.

prăpastia ce se cască în
tre locatarul care umblă * 
pe vîrfuri prin casă și 
vecinul care — făcînd chef 
„monstru" toată noaptea 
— i-o retează : „E demo
crație, dom’le’.l" ?

Ce punți să arunci peste 
prăpastia ce se cască în
tre omul ce nu uită să 
ducă flori la statuia lui 
Eminescu și cel care nici 
nu știe că există o aseme
nea statuie în oraș ?

Ce punți să arunci peste 
prăpastia ce se cască în
tre omul curios de toate, 
plin de simțul umorului 
și personajul plin de im
portanță dor 
lat interior ?

Semen 
de punți 
prăpastia 
tre noi ?

sărac mobi-

)

aZ 
să 
ce

meu, ce fel 
arunc peste 
se cască în

ILIE LEAHU

* • * • * ® * a * a * •*•*•*•»* *a*a*a*a*a*y*a*a*a

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani
mate • 16,35 Motor a 17,05 Emisiunea în 
limba germană • 18,05 O viață pentru o 
idee • 18,35 Caleidoscop muzical-coregra- 
fic • 19,05 Invitație la concert e 
Programul Televiziunii Naționale 
Republica Moldova • 21,30 TVE 
nacional * 22,00 TV5 Europe a 
BBC World Service.

V INERI, 18 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1

20,45 
din 

Inter-
22,35

Națio-Programul Televiziunii
Republica Moldova a 10,00 zle- 
• 10,20 Agenda electorală a

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova a 10,00 Actualități' • 
10,20 Agenda, electorală • 10,30 Calenda
rul zilei a 12,10 Ora de muzică a 13,00 
Interferențe a 13,30 Tradiții a 14,00 Ac
tualități • 14,25 Preuniversitaria a 15,00 
Curs de limbi străine • 15,30 < Muzica 
pentru toți a. 16,00 Conviețuiri a 16,30 
Forum a 17,00 Actualități • 17,05 Salut, 
prieteni! a 17,55 Studioul economic • 
18,25 Studioul electoral a 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități a 20,30 Stu
dioul electoral • 20,45 Telecinemateca. 
„Trei soți” (SUA, 1950) a 22,00 Studioul 
electoral a 23,00 Actualități • 23,15 Sport.

PROGRAMUL II
1

• 16,00 Actualități • 
mate • 16,35 Studioul 
17,35 Film serial. „Noi 
bastru" (Franța, 1990) 
non-conformiștilor a 
în economia Capitalei 
aw treia a 20,15 Studiouț muzicii de ca
meră a 20,45 Programul Televizunii Na
ționale din Republica Moldova » 21,39
TVE Internacional a 22,90 TV5 Europe
• 22,35 BBC World Service.

16,10 Desene ani- 
de literatură a 
ași ai cerului al- 
e 18,35 Tribuna 

18,55 De-ale pieței 
e 19,15 Repriza

MIERCURI, 16 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 7,00
nale din 
tualități
10.30 Calendarul zilei a 10,40 Film ar
tistic. „Condorcet" (Franța, 1989) • 12,25 
Descoperirea Planetei a 12,50 Ora de mu-

, zică a 13,40 Actualități • 14,00 Mondo- 
muzica a 14,20 Medicina pentru toți a 
15,45 Forum a 16,15 Dosarele istoriei • 
16,55 Actualități • 17,00 Emisiunea în 
limba germană a 18,00 Sărbătorile patri
moniului mondial la UNESCO a 18,30 
Studioul electoral a 19,30 Desene animate J 
• 20,00 Actualități a 26,30 Studioul elec
toral a 20,45 Film serial. „Destinul fa
miliei Howard" a 21,45 Ancheta TV • 
22,05 Studioul electoral e 23,05 Top 10 a
23.30 Actualități • 23,40 Spori.

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,09 Actua
lități a 10,20 Agenda electorală a 10,30 
Calendarul zilei a 
„Marc 
Mexic 
Vîrsta 
dio • 
agricol 
Cursuri de limbi străine • 15,55 Inter
pret ai cîntecului popular a 16,10 Fo
rum • 16,40 Tragerea Pronoexprcs • 
16,50 Actualități a 16,55 Fotbal : Sigma 
Olamouc — Universitatea Craiova și E- 
lectroputere Craiova — Panathinaikos A- 
tena (ambele meciuri în primul tur al 
Cupei UEFA) • 18,55 Fotbal : Kuusysi" 
Lahti — Dinamo București, în primul tur 
al Cupei Campionilor Europeni. a 20,45 
Actualități a 21,15 Studioul electoral • 
21,30 Film serial „Hemingway" a 22,15 
Studioul electoral a 23,15 Actualități a 
23,25 Fotbal: Politehnica Timișoara — 
Real Madrid, în primul tur al Cupei • 
UEFA (rezumat)

10,40 Film șerial. 
și Sophie" . • 11,55 Imagini din 
• 12,10 Ora de muzică a 13,00 
a treia a 13,30 Audio-vizual stu- 
14,00 Actualități a 14,20 Magazin 
• 14,50 Preuniversitaria a 15,25

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Recoman
dări din program a 16,15 Desene anima
te • 16,40 Teatru TV. „Mania posturilor" 
de Vasile Alecsandri a 18,00 Video-saie- 
lit • 18,25 Emisiunea în limba maghiară
• 19,55
• 20,25 
gramul 
publica 
nai • 22,00 TV5 Europe a 22,35

: World Service.

Privatizarea și statul modern (II) 
Bijuterii muzicale • 20,45 Pro- 
Televiziunii Naționale din Re- 

Moldova a 21,30 TVE Internacio- 
BBC

JOI, 17 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova a 10,00 Actuâli-

PROGRAMUL II

a 16,00 Actualități a 16,10 Recomandări 
din program a 16,15 Desene animate a 
16,40 Tradiții a 17,10 Opera în capodope
re ® 19,40 Sport-magazin â 20,45 Progra
mul Televiziunii Naționale din Repunli- 
ca Moldova ® 21,30 TVE Internacional a 
22,00 TV5 Europe a 22,35 BBC World 
Service.

SÎMBĂTĂ, 19 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1

a 9,00 Bună dimineața ! © 9,50 Șahul 
de la A la Z e 10,00 Actualități o 10,10 
1, 2 sau 3 a 11,10 Viața spirituală • 12,00 
Itinerarii spirituale a 12,30 Ora de mu
zică e 13,30 7X7 e 14,00 Actualități a 
14,10 Reflecții rutiere © 14,20 Concurs 
ANF ® 14,30 Duplex București 
șinău • 18,00 „Îngerii albaștri" 
România ! « 18,30 Mapamond a 
dragoste, de dor... o 19,15 Telcenciclope- 
dia • 20,00 Actualități © 29,35 Film se
rial. „Twin Peaks" ® 21,35 Săptămîna 
sportivă a 22,05 De la egal la egal... a-

’ ' ’ 9 23,05 Actualități e 23,20 Film
„Cînd tu nu ești” (Spania, 1966) 
Video.diseoteca • 1,10 TV DEVA.

mieai ! 
serial.
• 0,45

PROGRAMUL li

— Chi- 
cuceresc 
19,00 De

z

e 9,00 TV DEVA e 16,00 Actualități 
o 16,10 Desene animate ® 16,35 Divertis
ment internațional ® 16,55 Conviețuiri
e 17,25 Tele trio-show ® 18,10 Film ar
tistic. „Doi fraieri fericiți" (Franța, 1990) 
a 19,40 Compozitori români « 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova ® 21,30 TVE Interna
cional ® 22,00 TV5 Europe a 22,35 BBC 
World Service.

DUMINICA, 20 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEVA e 8,30 Bună dimi
neața ! • 9,30 Abracadabra ! * 10,20 Film 
serial e 10,50 Actualități a 11,00 Lumină 
din lumină • 12,00 Viața satului a 13^30 
Flori de cîntec românesc a 14,00 Actua
lități ® 14,10 Atlas • 14,30 Vidco-maga- 
zin • 18,05 Știință și imaginație a 18.35 
Convorbiri de duminică a .19,10 Film se
rial. ..Dallas" e 20,00 Actualități a 22,15 
Duminica sportivă • 20,35 Film artistic. 
„Cocoșatul" (Franța-Italia) a 22,35 Dia
mond awards Festival, 1986 a 23,10 Ac
tualități • 23,25 Maeștrii teatrului româ
nesc.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități ® 16,10 Recomandări 
din program a 16,15 Desene animate • 
16,40 Conviețuiri a 17,10 Serata muzica
lă TV a 19,25 Fotbal : Dinamo-Rapid a 
21,20 Video-clipuri o 21.30 TVE Internacio
nal e 22,00 TV5 Europe e 22.35 BBC 

- World Service. -
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I '
ANIVERSĂRI

• CU ocazia împlinirii
vîrstei de 41 ani, dragă 
Adam Petru, din Ormin- 
dea, mama, soția, copiii, 
fratele, cumnata și- nepcîții 
îți urează „La mulți ani 1” 
și fericire. ' (7194)

• URAM iubitei noastre
fiice Mariana Niță, din 
satul Crișan, la împlinirea 
minunatei vîrste de 16 
primăveri, ani mulți, au. 
reolați de bucurii și îm
pliniri. Părinții Ileana și 
Diopisie (7263)

U VINZARI—
H CUMPĂRĂRI

• CEDEZ contract a-
partament, Deva, Micro 15. 
(Telefon 619265, orele 
11-18. (7684)

• VÎND radio, stație am- 
»plificare, boxe Sanyo 75
tW. discuri: Michael Jak- 
son, Roxette, Black, Dr. 
Albano, microbuz Ford.- De- 
ya, tel. 626159. (7683)

• VlND motocar, 3 to
ne. Deva, tel. 619486.

(7682)
• VÎND garsonieră, cen

tral, sau schimb cu aparta
ment 2 camere, central. Hu
nedoara, tel. 714545. (7385)

• VÎND casă modestă,
grădină, gaze. Hunedoara, 
str. Rotarilor 127, tel. 
714220. (7386)

• VlND apartament trei
camere, OM, preț negocia
bil. Telefon 713120. (7387)

• VÎND casă, curte, gră
dină mare. Hunedoara, str. 
Stejarilor nr. 45., (7389)

• VÎND apartament 2 
camere. Hunedoara, bdul 
Dacia, B3/64, tel. 722559.

(7390)
• CEDEZ contract gar

sonieră, confort unu, etaj 
II. Hunedoara, tel. 716626.

(7381)
• VÎND urgept stație 

2x70 wați, .casetofon dec, 
boxe -7.0 wați, căști 4 wați, 
profesionale, preț fix : 
35 000. Informații la tele
fon 620586. familia Krecan, 
pentru Petronel. (7681)

• VÎND Dacia 1100 stare
perfectă și player Âkay, cu 
casete înregistrate. Tele
fon 660381. (7678)

• VÎND garsonieră, con
fort I, gaze, Hațeg, bl. 13, 
DMN, ap. 22, zonă centra
lă. Informații bloc 105, sc. 
A, et. II, ap. 34, str. Mihai 
Eminescu. după ora 17.

(7676) 
® VÎND urgent aparta

ment 3 camere. Orăștie, str. 
Pricazuiui. telefon 641097, 
marți, joi, vineri, între ca
rele 8—11, (7675)

• VlND apartament în 
Chjj, cu 4 camere, garaj 
și beci sau schimb cu apar
tament cu două camere 
plus diferența.: Deva, tel. 
613662, după ora 21.

- (7580)
• VINDEM apartament

2 camere, confort I, bloc 
33, ap. 21, Dacia, și mobi
lă sufragerie „Băla”, fur
nir nuc. Informații Deva, 
Gojdu,. Bloc A6, sc. I, ap. 
8. (7071)

• VÎND convenabil bu
telie aragaz, normală, Sî- 
meria, tel. 661005;, (7573)

• VÎND mese lucru tip 
tejghea. Deva tel. 625522.

(7685)
• PREIAU cohtract gar»

sonieră, apartament. Ofer 
recompensă. Deva telefon 
625522. (7685)

• VlND apartament 3
camere. Deva, lîngă karto- 
drom, str. Eminescu, bl. 44, 
ap. 50, et. II, zilnic, după 
ora 16. (7573)

• VÎND dubă frigorifică, 
motoare electrice abricht, 
betonieră, trafo sudură, 
compresor. Informații tel. 
614720, după ora 20 (7542)

• VÎND BMW 316, roșu. 
Hunedoara, telefon 713609.

(6517)
• VÎND apartament 4

camere. Hunedoara, tel. 
713438 (7380)

• VÎND rulotă comer
cială. Informații Deva, tel. 
618437. (7647)

• VÎND motor Trabant.
Informații Ilia, str. Liber
tății, nr. 92. (7648)

• VÎND mobilă de ca
meră, 5 piese. Deva, tel. 
625759, între orele 10—22.

(7649)
• VINDEM en gros gu

mă „'Turbo" cu 13 lei bu
cata, țigări „Royaie” șî be
re doză. Orăștie, magazinul 
„N” (în spatele catedralei), 
tel. 95/642795. (7651)

• VÎND apartament 2
camere, proprietate, zona 
teatru, 1 600 000, negocia
bil .Tel. 715383, după ora 
12. ' (7358)

• VÎND urgent conve
nabil autocamion Merce
des, 3,5 tone, înscris în cir
culație, reparație capitală 
făcută, an fabricație 1980. 
Arad. tel. 966/62005. (7646)

• VÎND autoizotermă 5
tone, IFA W 50. Informații 
Hunedoara ,tel. 717808. du
pă ora 19. (7657)

• S.C. „Proservdan” 
SRL Hunedoara Vin
de agenților economici 
cu capital de stat și 
privat cricuri hidrau
lice, 16 tone, , import 
Polonia. Informații Hu
nedoara, tel. 715842 
sau 714001, interior 48.

(7657)

• VÎND certificat pro
prietate. Deva, tel. 618730.

(7658)
■ VÎND garsonieră, zo

nă centrală, preț 700 000 lei, 
negociabil. Informații De
va, str. Aleea Viitorului, 
bloc 04, sc. 2, ap. 35. (7660)

• VÎND loc de Casă și
mgșină de cusut. Deva, tel. 
614720. (7601)
'• VÎND tractor U 650. 

Deva, str .Horea, nr. 134.
(7062)

• VÎND televizoare color, 
diagqnala 62 cm, preț 60 000 
le șl TV alb-nsgru, preț 
20 000 lei. Telefon 624975.

<7065)
• VlND mașină tricotat 

„Passap donmatic”, <ai mo
del, , 360 ace. Informații 
Hunedoara, str. Trandafiri, 
lor nr. 27, bl. 30 , ap. 14.

(7667)
• VÎND apartament 2 

camere. Deva, tel. 613964.
(7668)

• VlND chioșc metalic, 
stația „Opera", 350 000 lei, 
negociabil. Deva, fol. 624122.

(6778)
• VÎND garsonieră, preț 

negociabil. Deva, tel, 615569.
(76.72)

• S.G. „Vinga” vinde en 
gros praf pentru îngheța
tă în cutii a 2,200 kg, cu 
diferite arome. Informații 
Deva, 623561, după ora 16.

(7666)
• S.C. Quasar Electro

vă oferă la un preț avan
tajos televizoare Samsung, 
51 cm. Deva, bdul Decebal, 
bloc R, parter, telefon 95/ 
611261, (7652)

• VÎND sau schimb casă, 
grădină, Simeria, Biscaria 
27, zona parcului, cu apar
tament 2 camere și diferen
ță în lei. Relații sîmbăta, 
duminica, Simeria, orele 9— 
19, peste săptămînă, Deva, 
tel. 618465, după ora 20.

(7644)
• VÎND video Orion, con

venabil Orăștie, tel. 641110.
(7673)

SCHIMBURI

DE lOCUIMTE

• SCHIMB . apartament 
3 camere,' cărămidă, par
chet, et. U, cu apartament

4 camere. Deva, str. Mi
nerului, bl. 30, ap. 12.

(7656)
• SCHIMB apartament 3 

camere, cu 2 (plus diferen
ța). Deva, tel. 625159.

(7575)
• SCHIMB apartament 

2 camere, Timișoara, cu 
similar Deva. Tel. 620000.

(7553)
« SCHIMB garsonieră, 

confort I, et. I, zonă centra
lă, Cu apartament 2—3 ca
mere șî cumpăr Dacia, sta
re bună. Telefon 713343.

(7369)

• SCHIMB apartament 2 
camere Arad, Calea Roma
nilor cu similar Deva, pre
ferabil Progresului Deva, 
tel. 614585, după ora 18.

(7645)
PIERDERI

• PIERDUT cartelă ali
mente, pe numele Almășan 
Ioan, eliberată de Aliment 
tara nr. 110 Hunedoara.' 0 
declar nulă. (7383)

■ PIERDUT chei, zona 
Lido, Deva, telefon 625098, 
recompensă.

• PIERDUT cățeluș pe
chinez negru, cataractă 
ochi stîng, răspunde la nu
mele Piki. Recompensă. De
va, tel. 622365. (7669)

DIVERSE

• EXCURSIE Ia 1 Varșo
via în 20 Septembrie a.c., 
organizează Eco-Tours. Te
lefon 615790,_______ (7677)

• S.C. F.P. „Profe
sia” SRL — organizea
ză în perioada 14—20. 
09.1992, la Grupul Șco
lar Industrial Minier 
Deva, înscrieri pen
tru examenul de ad
mitere la școala de 
maiștri, autofinanțată, 
serală, cu durata de 3 
ani, în specialitățile : 
construcții de mașini 
și electromecanică mi
nieră. Relații, la secre
tariatul unității. (6832)

• CU sentința civilă nr.
57/92 a luat ființă Asocia
ția hipoacuzicilor cu sediul 
în Deva, str. Minerului, bl. 
E, ap. 84. Cei interesați 
sînt rugați să se adreseze 
Ia telefon 620611, zilnic în
tre orele 18—20. (7654)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment mobilat (una două ca
mere), condiții foarte bu
ne. Deva, telefon 623050, o- 
rele 17—19. (7579)
• CAUT apartament pen

tru închiriat. Deva, tel. 
613662. (7580)

OFERTE 
DE SERVICII

• ASOCIAȚIA de loca
tari 78, bloc C2, str. Emi
nescu, angajează îngriji
toare. Salarizare la înțele
gere. (7679)

COMEMORĂRI

• FLORI înlăcrimate, 
suflete zdrobite, o deosebi
tă prețuire șî amintire veș
nic vie, la șase săptămîni 
de la dispariția dintre noi

a celui care a fost
IOAN IORDAN '

un bun tată și bunic. Dum
nezeu să aibă în grjă sufle
tul lui bun și blind. (7680)

• SOȚUL, .copiii, fra
ții, cumnații, rudele a- 
duo un ultim omagiu 
la îfn Linirea urmi an 
de la despărțirea de 

■ cea care a fost
MARIOARA
iiorVnciuc

Comemorarea la bi
serica ortodoxă Sime
ria, duminică, 13 sep- 

»• țembrie, 1992, ora 12.
Dumnezeu să o odih
nească ! ’ (7655)

• CU durere în suflet 
Geta soție anunță celor ce 
l-au cunoscut că in 13 sep
tembrie se împlinesc trei 
ani de la decesul soțului

AUREL POPA
din Orăștie.

Pios omagiu, tristă amin
tire ! , (7554)

• DIN partea soției Vir
ginia și fiicei Teodora „La 
mulți ani!” pentru

TUDOR COSTE
din Bacea care ar fi 

împlinit vîrsta de 26 ani. 
Noi care l-am iubit și nu-1 
vom uita niciodată, vom 
pune mereu o floare pentru 
el. Știind că nimeni nu-1 
poate înlocui și că ne va 
fi greu fără el, spunem : 
Dumnezeu să-1 odihnească 
iar amintirea lui să ne o- 
crotească. (7195)

DECESE

• FAMILIILE Goronea 
și Oros anunță cu durere 
dispariția fulgerătoare a 
celei ce a fost o bună so
ție si rfiafnă

SAVETA GORONEA
Înmormîntarea va avea 

loc în cimitirul din Deva, 
str. Călugăren-i, în ziuă de 
12 septembrie, ora 14. Nu 
te vom uita niciodată.

(2674)

• FAMILIA Brebu es 
alături de» familia Oros 
marea durere pricinuită ț 
moartea mamei

SAVETA GORONEA
Sincere condoleanțe. (267-

• FAMILIA Rus Io
sif și Ioana, nepoții 
Claudia, Geahina șl 
Cristi anunță cu pro
fundă durere decesul 
fulgerător al celei ce a 
fost o bună soră, cum
nată și mătușă desă- 
vîrșită

LIDIA RUS
în vîrstă de 58 de ani 

Înfoormîntarea va a- 
vea loc duminică, 13 
septembrie. 1992, ia ci
mitirul ortodox din str. 
Eminescu, Deva, ora 
14. Dumnezeu s-o o- 
dihnească în pace !

• FAMILIA Rus Ioan 
șl Zenovia, nepoții Da
na și Ttbi, anunță cu 
profundă durere înce
tarea din viață a bu
nei lor surori, cumna
te și mătuși

LIDIA RUS
Dumnezeu s-o odih
nească I

• FAMILIILE Be. 
rar loan, Galenia, Ne- 
luțu, Bițoană Cristian 
și Marinela anunță cu 
durere în suflet dis

pariția fulgerătoare din
tre noi a celei care a 
fost o adevărată soră, 
cumnată si mătușă

LIDIA RUS 
Dumnezeu s-o odih
nească !

• COLEGII de mun
că din cadrul IFET 
Deva sînt alături de 
colega lor ec. Adriana 
Gros, la greaua încer

care prin pierderea ma
mei sale și-i transmit 
sincere condoleanțe.

(7670)

• S-A stins din via
ță, după o grea sufe. 
rință,

RUXANDRA 
SORESCU, 

pensionară, din Deva. 
Persoanele care au 
cunoscut-o să-i păstre
ze un gînd curat. în
mormîntarea de la^Ca- 
sa Mortuară din Deva, 
la 12 septembrie 1992, 
ora 13.

Adio, scumpa mea 
SANDA ! Soțul Ale
xandru Sarescu. (7664)

S.C. SEVEN PINK
FILIALA HUNEDOARA

str. A, Iancu, nr. 16 
Vinde en gros :

• zahăr tos import la prețul de 195 lei/

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCȚIA 
DEVA — MINTIA

cu sediul în Mintia, str. Șantierului nr. 1
Orgapizează licitație publică, în data de 17.09, 

1992, ora 9, la sediul sucursalei pentru vînzarea de 
mijloace fixe cu normă de funcționare îndeplinită.

Lista cnprinzînd mijloacele fixe care se oferă 
la licitație și prețurile de începere a licitației este 
afișată Ia sediul sucursalei.

Participanții la licitație vor depune la caste, 
ria unității o garanție de 10 la sută din valoarea de 
începere a licitației, pînă în data de 16.09.1992, ora 12.

Garanția de 10 la sută depusă la casierie ră- 
mîne la sucursala Energoconstrucțîa Deva Mintia, în 
cazul solicitantului căruia i s-a adjudecat mijlocul 
fix și acesta nu încheie contractul de vînzare cum,, 
parare în termen de,5 zile.

Relații suplimentare la telefoane : 95/613220,
613221 (interior 20, serviciul mecanizare). (63943)

>

I

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

în colaborare cu
FIRMELE NORRIS, A VARILEK DIN 

MODCING AUSTRIA ȘI ALIK TRANS 
ELECTRONIC DEVA 

ORGANIZEAZĂ
O expoziție de electronică gastronomică 

Salonul Complexului Hotelier „C—'—. 
Deva, în zilele de 14 șî 15 septembrie a.c.

Tematica expoziției Include :
• Dozatoare complexe de băuturi
• Mașini de cafea cu rîșnițe

în ? 
.Decebal” din /

iI
I 

4 
1 
I

* Mașini de marcat pe bandă și display
* Aparate pentru sifonare

O NOUTATE!
Toate mașinile și aparatele fac înregistrări 

valorice, cantitative și calitative. Plata se poa
te face și în rate. Informații ’ suplimentare la 
tel. 619519 — Deva.

i
/
I
i
ț—..

I

i
1î 
î

(7196) )

ț SOCIETATEA COMERCIALĂ „SARMIS" S.A. 
ț DEVA
l cu sediul în Piață Victoriei, nr. 3
l Organizează in data de 29. 09. 1992 Iicita- 
ț ție pentru predarea în locație de gestiune a 
7 „Popasrihii Turistic Strei”.
1 în data de 13. 10. 1992, organizează licitație 
i directă pentru vînzarea activului „Cabana Gura 
ț Zlata“.
I Relații suplimentare la sediul societății, tel. 
ț 612026. ’ (1063)
l ——-—————

S.C. PRODIMPEX — COM S.R.L. DEVA 
str. Libertății, bl. 14, parter. Telefax: 512115 

VINDE EN GROS
9 zahăr
• țigări Viceroy
• ciocolată Ungaria
• camere auto 165—13 Korea
9 pantofi damă Siria
• mese si scaune din plastic Italia 

CAUTĂ
/ închiriere apartament et. 1—2, parter sau casă 
> 3—4 camere, în Deva, zonă centrală, cu destina- 
) ție birouri. (1051)
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