
Purtătorul dc cuvînt 
■ l Ministerului Afaceri- 

1 îor Externe, domnul am
basador Traian Chebeleu, 
a acordat următorul in
terviu redactorului Agen
ției Naționale de presă 
Rimpres, acreditat pe 
lingă M.A.E.

întrebare : Intr-un re
cent interviu acordat zia
rului „Le Munde", mi
nistrul rus de externe, 
Andrei Kozîrev, a făcut 
o serie de 
privire la 
modificării 
între statele 
C.S.I. și, în acest context, 
s-a referit și la Trans
nistria, neincluzind posi
bilitatea ca, intr-o bună 
zi, Transnistrja să facă 
parte din Rusia.

Răspuns : Trebuie să 
spun că declarațiile dom
nului ministru Kozîrev 
ne-au creat și nouă multe 
nedumeriri. Nu am înțe
les prea bine sensul re
marcilor domniei sale.

întrebare : V-am ruga, 
totuși. să comentați a- 
ceastă declarație, mai cu

seamă că domnul Kozî- 
rev califică atitudinea 
Republicii Moldova față 
de Transnistria ca fiind 
„irealistă”.
Răspuns : Aceste decla-

mânia. Rusia și Ucraina 
— care enunță principii
le reglementării pe cale 
pașnică a conflictului din 
această parte a Republi
cii Moldova, în primul

Ia Alma Ata din decem
brie 1991 și de la Minsk 
din februarie 1992, că 
recunosc și respectă re
ciproc integritatea terito
rială și inviolabilitatea

Domnul Kozîrev revendică teritorii românești
interviu cu dl ambasador TRAIAN CHEBELEU, 

purtătorul de cuvînt al M.A.E.

remarci cu 
posibilitatea 
frontierelor 

membre ale

rații ni se par deosebit 
de grave, deoarece pun 
în cauză unul din prin
cipiile fundamentale ale 
reglementării pe cale po
litică a situației create 
în raioanele din stînga 
Nistrului ale Republicii 
Moldova, respectiv inte
gritatea teritorială a a- 
cestui stat independent și 
suveran. Cu atît mai sur
prinzătoare sînt aceste 
declarații cu cît ele vin 
din partea unuia din co
autorii declarațiilor de 
la Helsinki și Chișlnău 
ale miniștrilor de externe 
ai celor patru state — 
Republica Moldova, Ro-

al integrității 
a Republicii 
Aceasta este 

nedumeririle

rînd cel 
teritoriale 
Moldova, 
una din 
noastre.

O altă nedumerire este 
că Transnistria, nefiind 
contigugă cu Rusia, o e- 
ventuală includere a a- 
cestui teritoriu în cadrul 
Rusiei nu s-ar putea face 
decît cu prețul unor mo
dificări teritoriale sub
stanțiale, pe care nici nu 
îndrăznesc să mi le ima
ginez.

Lăsăm la o parte faptul 
că statele participante la 
C.S.I. au declarat în mod 
solemn, în declarațiile de

frontierelor existente.
O poziție echivocă, sau 

chiar puțind lăsa impre
sia unor revendicări te
ritoriale, este extrem de 
îngrijorătoare, mai ales 
atunci cînd ea vine din 
partea unei țări cu o 
greutate și influență atît 
de mare ca cea a Rusiei 
în afacerile europene și 
mondiale. O asemenea 
poziție nu este de natură 
să consolideze securitatea 
și stabilitatea în Europa.

întrebare : Domnul mi
nistru Kozîrev afirmă că 
nu înțelege de ce Moldova 
trebuie să fie „cu orice 
preț" un stat unitar, „de

vreme ce ea cuprinde 
regiuni cum sînt Trans
nistria și Găgăuzia, care 
au o istorie și o compo
ziție demografică cu totul 
deosebite", și crede că 
este „indispensabil" să se 
dea un statut politic și 
juridic separat Transnis- 
triei, „pentru moment, 
în cadrul Moldovei".

Răspuns : întîi o re
marcă despre „Găgăuzia". 
La știința mea, regiunea 
în care trăiesc găgăuzi 
nu a avut niciodată o 
altă istorie decît cea a 
Moldovei. De ce ar tre
bui să înceapă de azi a- 
ceastă regiune să aibă un 
statut distinct ? Acest 
lucru nu este cu nimic 
justificat.

Pentru Transnistria 
motivația unui statut po
litic și juridic distinct ar 
fi istoria și compoziția 
demografică deosebite ale 
acestui teritoriu. Istoria 
este desigur cunoscută. 
La fel și cum s-a ajuns 

(Rompres)

(Continuare in pag. a 2_a)
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Situația dramatică in 
care se zbate cealaltă 
parte a ființei noastre 
naționale, trăitoare peste 
Prut, expusă tancuri
lor și gloanțelor uciga
șe ale separatiștilor 
transnistreni in solda 
Moscovei, ne impune re
memorarea rănilor din 
trupul și sufletul româ
nilor dintr-un trecut nu 
prea indepărtat. In nu
mele dreptului la viață 
al copiilor și fraților 
noștri din linia de foc 
de pe Nistru, „APRERO” 
(Asociația Internaționa
lă pentru Protecția Or
fanilor), 
Deva, str. 1 Decembrie, i 
nr. 4, telefon 95671401S, ■ 
LADO Timișoara — 
filiala Deva Asociația 
Pro Basarabia și Buco
vina. filiala Deva fac 
apel tuturor celor ce pot 
și doresc să vină in 
sprijinul copiilor victi
me ale imperialismului 
roșu să-și aducă contri
buția la întreținerea lor 
pe perioada vacanței de 
vară.

Precizări in legătură 
cu formele si procedeele 
de ajutorare se pot ob
ține la telefon 956/14 118 
— sediul „APRERO". in- l 
tre orele 18—20 si te
lefon 956/16916, intre o- 
rele 8—12, la Primăria 
Deva.
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• Teatrul dc Revistă 
Deva prezintă azi, în 
stațiunea balneoclimate
rică Vata de Jos. spec
tacolul montat de cu- 
rind „Caut urgent nevas
tă" (libretul — Alexan
dru Darian, regia artis- 
tică Eugen Aron). I.a i 
Zam, unde s-a prezentat ; 
ieri, spectacolul s-a bu- ț 
curat de succes. (M.B.).

• I a Cinematograful 
„Patria" din Deva, pu
blicul 
poate 
miine, 
cană 
„Uite cine vorbește !“. 
Spectacolele 
ore cu soț : 
16... (M. B.).

iubitor de film 
viziona, azi și 
comedia ameri- 
de mare succes

zu
10,

loc la
12, 11,

• Chiar dacă 
sfirșit de săptămînă, in- 
trucit ziarul nostru 
apare 
că in această zi Clubul 
„Siderurgistul" din Hu
nedoara prezintă la Cer- 
teju de Sus un foarte 
frumos spectacol folclo
ric cu ansamblul ar
tistic „Ardeleana", iar 
Teatru] de Revistă De
va oferă spectatorilor 
din Dobra, în aceeași 
zi, spectacolul „Caut ur
gent nevastă". (M.B.).

nu... Ia

nu
luni, menționăm

• Sîmbătă. la Vulcan, 
echipa dc fotbal Mine
rul întilneștc în ultima 
etapă, pe Minerul Lu- 
peni, îrrtr-un meci de
cisiv pentru ocuparea 
unui loc intre primele 
4 din seria a IX-a a 
diviziei C, care nr ho
tărî promovarea în Di
vizia B. Insă 
între primele patru 
chipe depinde și 
„jocul" rezultatelor 
le vor obține A.S, 
roșeni și „Constructorul 
Craiova. (S.C.j.

clasarea 
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de 
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Pentru creștini, Ziua 
„Pogoririi Duhului Sfînt" 
este un praznic împără
tesc. închinat celei de a 
treia Persoane a Sfintei 
Treimi. Acest praznic se 
serbează la cincizeci de 
zile de la învierea Domnu
lui și are o întreită de
numire : Pogorîrea Duhului’ 
Sfînt, Cincizecimea și Ru
saliile.

Ultima denumire cunos
cută cel mai mult de 
creștinii români este aceea 
de „Rusalii". Numele său 
specific se leagă de cuvîn- 
tul „roșa", deoarece praz
nicul cade în timpul flori
lor, cînd în vechime ro
manii cinsteau zeița Flora. 
Acest lucru confirmă le
gătura strămoșilor noștri 
cu tradiția romană, fără a 
fi vorba de o continuitate 
și din punct de vedere re
ligios. întrucît el erau 
creștini și conținutul spi
ritual al sărbătorii șe deo
sebea radical de cultul zei
ței Flora. Un alt exemplu 
privind continuitatea tra
diției daco-romane este și 
pomenirea morțllor în sîm- 
băta Rusaliilor. Această 
sîmbătă este numită în 
popor „sîmbătă moșilor de

vară” și ea preia veche 
sărbătoare romană „paren- 
talia”, cînd romanii cin
steau părinții 
De sărbătoarea 
se leagă 
specifice tradiției 
strămoșești. Datina 
rilor deschide și 
zilele consacrate 
lor.

Duminica Rusaliilor este 
o sărbătoare creștină, da- 
tind din vremea Sfinților 
Apostoli, 
rea ei 
rin ti 
cești. 
Irineu (Ț 202) spune 
„In ziua clncizecimii nu se 
îngenunche la rugăciune" 
Iar Sfîntul Ioan Gură de 
Aur, mai tîrziu, o numeș
te „Duminica mîntulrii". 
în vechime, în seara Du
minicii Rusaliilor se oficia 
botezul catehumenilor.

Praznicul Rusaliilor se 
sărbătorește în momentul 
cînd ziua naturală domină 
noaptea, ca simbol al zi
lei duhovnicești care stă- 
pînește și înlătură neputin
țele și întunerloul păca
telor.

romanii 
decedați. 

Rusaliilor 
și alte obiceiuri 

noastre 
călușe- 
închide 
Rusalii-

Despre prăznui- 
vorbesc Sfinții Pă
și scriitorii biseri- 
In sec. II Sfintul 

că

Preot 
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FLASH!
O PE CALCULATOR. Rom- 

telecom a trecut la introducerea 
pe calculator, deocamdată in 
Deva, a serviciului 021, recla- 
mații — deranjamente. Introdu
cerea in calculator a informații
lor ce se îndreaptă către acest 
serviciu ți cumularea lui cu ser
viciu 011 — masa de verificare,
va permite pe lingă îmbogățirea 
ți mai rapida circulație 
formației, ți o analiză a 
bilitățlior de optimizare 
țelei telefonice dintr-o 
Late. (I. G.f.

a în-
posi- 

a re- 
locali-

O EXTINDERE. La Crișcior,

Anii nu ru putut așter
ne uituca asupra „Lucea
fărului" poeziei noastre, 
care a fest, este și va ră- 
mine o rază mîngiietoare 
în conștiința, tradițiile, su
fletul și simțămintele în
tregului popor român. Căci 
Eminescu întruchipează — 
mai mult ca alți creatori 
— simbolul spiritualității 
românești, fiind cîntărețul 
inspirat al solidarității și 
unității noastre naționale. 
Poetul vedea România pe 
ambele 
paților. 
Tisa de 
rea cea 
nivers românesc — căruia 
Eminescu i-a închinat cel 
mai vibrant imn cunoscut 
de noi — Transilvania, 
„Țara de dincolo de pă
duri" cu frumusețile și bo-

versante ale Car- 
una rotundă de la 
nord pînă la ,.Ma- 
mare”. în acest u-

gățiile ei, poetul se simte 
puternic atras.

Despre Transilvania, Mi
hai Eminescu trebuie să 
fi auzit devreme, din scri
eri vechi savurate în cer
dacul casei de la Ipotești, 
iar apoi, în perioada cer- 
năuțeană. de la dascălul 
său Aron Pumnul, revolu
ționar refugiat de peste 
munți. Atracția pentru a- 
cest tărîm de viață româ
nească, admirația sa pen
tru realitățile transilvăne
ne, pentru lupta, eroismul 
și jertfele în numele drep
tății șl libertății răsar cu 
pregnanță în „Geniu pus
tiu", iar revoluționarii pa-

Prof. LIVIU I.UCACIU

(Continuare în pag. a 2-a)
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— Steluță, de cînd o cunoști tu pe Ana ?
— De pe vremea cînd aveam amîndouă 

aceeași vîrstă—

&& pe zT-

■ CIIIȘINAU. — Minis
terul Culturii și Cultelor, 
in colaborare cu biblioteca 
națională a Republicii Mol
dova organizează, in pe
rioada 15—17 iunie, un 
ciclu de acțiuni culturale 
cu genericul „Zilele Mihai 
Eminescu" — informează 
agenția Moldova-Pres.

Manifestările vor debuta 
cu un moment poetic și 
depunerea de flori la bus
tul lui Eminescu pe Aleea 
Clasicilor din centrul Chi- 
șinăului, după care în 
incinta Bibliotecii Naționa
le va fi inaugurată o expo
ziție de cărți și documen
te din fondurile instituției» 
precum și din fondurile 
Bibliotecii Centrale Uni
versitare Iași și ale Muzeu
lui Literaturii Române din 
Iași. fn continuare, va 
avea loc premiera filmului 
documentar „Eminescu".

■ WASHINGTON. — 
Președintele american, 
George Bush, a declarat că 
Statele Unite nu iși vor 
modifica poziția în legătu
ră cu tratatul asupra bto- 
diversității, chiar de ar fi 
să rămină singura țară ca
re se opune acestuia — 
transmite Associated Press.

FAX
S.C. Legume-Fructe Brad a re
deschis, după o „toaletă” pe 
măsura actualelor cerințe, două 
unități: „Popasul” și „Fortuna”. 
La „Popasul”, compus dintr-un 
salon de servire cu terasă și 
bar, se pot consuma diverse 
băuturi fine, cafea, sucuri na
turale din țară și din import. 
In perspectivă se vor desface și 
produse din carne — mici, vlrșli 
etc. „Fortuna” este aproviziona
tă din abundență cu legume, zar
zavaturi, fructe de sezon proas
pete, de bună calitate. (AL.J.).

exuberanți și mai drăguți au fost 
cel din 
lalți nu
S-a rîs, 
vit cite 
elevi s-au aflat părinți, profe
sori. Astfel de momente 
neuitat au mal avut loc și 
alte școli din municipiu și 
deț. (M. B.f.

clasa I. Dgr nici cei- 
s-au lăsat mai prejos, 
s-a dansat, s-a mai ser

uri suc. Alături de

COM MONICA S.R.L. Brad, 
magazinul din str. Vînăto- 
bl. 2 parter, vine în spri- 
dumneavoastră oferindu-

de 
în 

ju-

în
Că

O 1NT1LNIRI AMICALE. In 
după-amiaza penultimei zile a 
anului școlar, la Școala Genera
lă Nr. 1 din Deva au avut 
frumoase intilniri amicale 
clase, al 4 elevilor, in care 
bună a fost la ea acasă. Cel mai

•too 
pe 

voia

0 PENTRU BOLNAVI, 
cadrul Policlinicii orașului 
lan a luat ființă societatea cari
tabilă „Monique și Evelinne". 
Societatea funcționează sub pa
tronajul organizației „Farmaciștii 
fără Frontieră" din Marmagne 
(Franța). Scopul: deservirea bol
navilor cu medicamente, în limi
ta- disponibilității. (S. R.).

DUMNEAVOASTRA. Firma MO
DE X 
prin 
rilor, 
jinul
vă produse la prețuri mat mult 
decît rezonabile. Iată, doar un 
singur ercmplu : un set motor de. 
Dacia 1 300, cu garnitură 
chiuloasă și segmenți, costă 
mai 20 800 Iei. Pe lingă 
accesorii auto care vă stau 
dispoziție, firma vă oferă iură- 
rii, confecții, cosmetice, pro
duse electronice etc, la prețuri 
pentru buzunarul fiecăruia. (C.P.).

de
nu- 
alte 

la

Q UN PRIETEN PENTRU
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Domnul Kozîrev revendică teritorii românești
(Urmare din pag. 1)

la actuala compoziție 
geografică. Dar apelul la 
istorie nu este nicăieri în 
lume acceptat ca izvor 
de drept, în primul rînd 
pentru că nu s-ar putea 
niciodată stabili cît de 
în urmă ar trebui mers 
cu istoria — în 1940 sau 
în 1918 sau. de ce nu, în 
1812. Fiecare ar dori, 
foarte probabil, să se 
oprească la situația din 
istorie care l-ar conveni 
astăzi.

In al doilea rînd, ape
lul la istorie într-o situa
ție dată nu se poate fa
ce selectiv. Să ne amin
tim că teritoriul Repu
blicii Moldova de astăzi 
a fost confecționat de re
gimul totalitar sovietic, 
nu numai prin adăugarea 
Transnistriei, ci și prin 
detașarea de la teritoriul 
răpit României în urma 
Pactului Molotov-Ribben
trop a Nordului Bucovi
nei, a ținutului Herța și 
a -județelor din sudul 
Basarabiei.

Dacă este să se discute 
— potrivit criteriului isto
ric — un statut separat al 
Transnistriei, în cadrul 
Republicii Moldova, „pen
tru moment" ar trebui să 
se discute totodată ace
lași lucru și pentru ce
lelalte teritorii, care cu 
același prilej au fost de
tașate de teritoriul care 
astăzi este Republica Mol
dova. și care au avut o 
istorie distinctă de cea a 
teritoriilor republicilor 
care sint acum indepen
dente. Sintem pregătiți 
să facem acest lucru? Tn 
ceea ce ne privește Gu
vernul nostru și-a expri
mat cu mult timp în ur
mă poziția sa favorabilă

Economia mondială în cifre și exniicații
O idee nu numai exce

lentă ci și benefică pentru 
tinerii din invățămintul su
perior a fost pusă in prac
tică, zilele trecute, de Uni
versitatea Ecologică din 
Deva. Redactat sud direc
ta îndrumare a domnului 
profs-. ir universitar doctor 
STERI XN DUMITRESCU, 
șef de ?atedră la Academia 
de Studii Economice din 
București, cursul de eco
nomie mondială — primul 
curs de acest fel redactat 
după noile transformări 
din Europa de Est — con
stituie mai mult decit o 
reușită.

Care sint principalele 
probleme puse tn discuție 
precum șl oportunitatea a- 
cestui curs le-am con
semnat prin amabilitatea 
dlul profesor Sterian Du
mitrescu.

— Așadar, die profesor, 
ce se vrea a fi cursul ?

— Un asemenea curs 
pentru studențl este deo
sebit de necesar. Dă po
sibilitatea studenților, șl 
nu numai acestora, de a 
studia, de a cunoaște ex
periența în plan interna
țional a economiei de 
piață. însușirea principa
lelor mecanisme ale eco
nomiei de piață D° ase
menea, '•orrferă posibili
tatea de a face o analiză 
comparativă a diverselor 
modele de dezvoltare eco
nomică e țărilor înaintate 
din punct de vedere eco
nomic șl în același timp a 
experienței unor țări ca 
Turcia sau din America 
de Sud — țări care au 
trecut printr.o neriondft de 
tranziție, așa cum trece 
acum România. O altă 
componentă majoră a a- 
eestul curs o reprezintă 
problemele globale ale e- 

reparării pe cale pașnică 
a tuturor consecințelor 
Pactului Molotov-Ribben
trop.

Ceea ce se încearcă a- 
cum, respectiv obținerea 
pe calea forței a unui 
statut separat pentru 
Transnistria și chiar pro
clamarea unui stat inde
pendent, este un act ca
re oricum nu ar putea fi 
recunoscut ca legitim de 
comunitatea internaționa
lă, fiind vorba de o mo
dificare de frontiere rea
lizată altfel decit prin 
negocieri, pe bază de a- 
cord — situație permisă 
de principiile enunțate 
în Actul final al CSCE.

Ni se pare extrem de 
îngrijorătoare îndepărta
rea de la legalitatea in
ternațională pe care o 
implică declarațiile din 
„Le Monde“ ale domnului 
ministru Kozîrev.

întrebare : Ar fi „fede
ralizarea" Republicii Mol
dova o soluție cum sus
țin unii oameni și chiar 
foruri politice, și pe care 
o sugerează și domnul 
Kozîrev, care vorbește de 
un statut politic și juri
dic separat al Transnis
triei doar „pentru mo
ment" în cadrul Republi
cii Moldova ?

Răspuns : Am remarcat 
acest „pentru moment". 
Deci statutul separat al 
Transnistriei ar fi doar 
o soluție temporară. Ce 
va urma ? Nu ni se spu
ne. decît că „pot fi di
ferite soluții". Putem în
să bănui că, probabil, 
nici una din aceste „di
verse soluții" nu ar fi o 
integrare a regiunii în 
Republica Moldova sau 
Ucraina.

„Federalizarea" Repu
blicii Moldova este rețe
ta sigură pentru perpe- 

conomiei mondiale, de care 
sint interesate toate sta
tele lumii : a energiei, a- 
iimentară, a mediului am
biant, a dezarmării etc. 

Manualul nu este exhaustiv, 
datorită complexității fe
nomenelor, ci urmărește 
să dezvolte o gindire la 
nivel mondo-economic, gîn- 
dire cu atit mai necesară 
pentru agenții economici 
in condițiile in care interde
pendențele la nivel mon
dial sint din ce în ce mai 
evidente.

— Ce interes prezintă o 
asemenea disciplină pen
tru studenții de la Uni
versitatea Ecologică din 
Deva ?

— In acest an universi
tar a fost introdus cursul 
pentru prima oară, din 
inițiativa dlui prorector 
Sigismund Duma, curs care 
a fost foarte bine primit 
de toți studenții. Din în
trebările puse de aceștia 
rezultă că participarea lor 
la curs a fost foarte ac
tivă, concluzii desprinse șl 
de la seminarii. Pentru un 
student ecologist, cunoaște
rea problemelor economi
ce este o necesitate strin
gentă, pornind de la fap
tul că nu poate exista e- 
conomie fără ecologie. De 
altfel, în man îal a fost 
inclusă o temă specială 
privind echilibrul ecolo
gic, ca o cerință a dezvol
tării economiei mondiale, 
iar ideea Interdependenței 
economie-ecologin formea
ză toate temele din curs. 
Interesul este mare, fapt 
reflectat în comenzile pri
mite de la A.S.E. Bucu
rești. precum șl de la alte 
facultăți din țară.

— Die profesor, expe
riența dumneavoastră Im 
materie economică șl dl- 

tuarea, dacă nu chiar a- 
gravarea conflictului. Am 
avut experiențele edifi
catoare ale federației so
vietice și federației iugo
slave, care se vede unde 
au dus. Nimic nu va îm
piedica același deznodă- 
mînt în cazul unei even
tuale „federații moldo
vene".

în plus, cum s-ar pu
tea justifica un statut de 
egalitate politică și juri
dică — pe care l-ar pre
supune federalizarea — 
între zona din stînga Nis
trului și restul teritoriu
lui Republicii Moldova ? 
Pe criterii etnice ? Să nu 
uităm că, în Transnistria, 
etnicii ruși nu depășesc 
ca pondere 26 la sută. 
Etnicii români, sau mol
doveni, au acolo o pon
dere de 40 la sută. Iar 
un popor transnistrian, 
ca atare, nu există. Deci, 
în afară de criteriul is
toric, pentru un statut 
separat al acestui terito
riu nu există justificare 
nici politică, nici morală 
și nici juridică.

Tentativele de detașare 
forțată de la Republica 
Moldova a unei părți a 
teritoriului său, sau de 
formare a unei structuri 
de tip federal pe un te
ritoriu atît de mic ca di
mensiuni, ca cel al Re
publicii Moldova, nu pot 
duce decît la crearea în 
această parte a continen
tului european a unui 
focar de conflict cu con
secințe imprevizibile pen
tru pacea și securitatea 
statelor din întreaga zo
nă. G asemenea perspec
tivă nu este și nu poate 
fi în interesul populației 
din nici unul din raioa
nele Republicii Moldova. 
Indiferent de etnie.

dactică — desigur, avind 
aici in vedere faptul că 
ați făcut parte din Comi
sia Economică a O.N.U. 
pentru Europa — vă per
mite să exprimați un punct 
de vedere calificat asupra 
perspectivelor Universită
ții Ecologice din Q<fa. 
Care ar fi punctul dv de 
vedere în acest sens ?

— Privind lucrurile cu 
ochi de economist — mon- 
dialist, cred că Deva are- 
toate șansele să devină un 
centru universitar cu o a- 
devărată atmosferă stu
dențească Există toate 
condițiile pentru acest lu
cru, ceea ce ar contribui 
substanțial la creșterea 
prestigiului localității, al 
întregii zone. Mal mult 
decît atît, ar fl un factor 
care ar Impulsiona viața 
economică șl culturală, cre- 
îndu-se condiții pentru eli
minarea unor noxe eco
nomice.

CORNEL POENAR

B.T.T. DEVA

Preia mica și mare publicitate pentru CU
RIERUL NAȚIONAL, TINERETUL LIBER, ADE
VĂRUL și TELEVIZIUNE.

Apelînd la B.T.T. avefi asigurată operativi
tatea publicității și lîntefi tcutifi de deplasări 
costisitoare ;i obositoare la București.

Informații la B.T.T. Deva, bdul Decebal, bl. 
I — parter.

Telefoane 956 — 27587 sau 27586.
{ (693)

1 
CRONOS .

COMEXIMP S.R.L. BRAȘOV 
AGENȚIA DEVA

cu sediul în str. Zamfirescu, cămin 2

Face înscrieri la jocul de întrajutorare so
cială, zilnic între orele 10—16. :

— pentru un joc se achită 3 000 lei, pen
tru care se primește un cîștlg de i 
10 000 lei; |

— pentru 10 jocuri se achită 30 000 lei, j
pentru care se primește un cîștig de | 
100 000 lei. i

Numărul de înscrieri este nelimitat. Vă j 
așteptăm, dorindu-vă succes! (3970) }

18,05 <

1
J
I

20,00 j

20,35 1

Lumea trebuie să știe

PROPRIETATE
ȘI FOLOSINȚA

— Vă văd adesea pe la 
instanțele de judecată.

— Am procese pe care 
trebuie să le susțin. A- 
cum, de pildă, fabrica 
noastră este în judecată 

proprietari de pămîn- 
t®Ti din vecinătatea ei, 
ale căror proprietăți deși 
fac parte din perimetrul 
fabricii, nu au fost cu
prinse în anexele la de
cretul de expropriere.

Cititorul a ghicit, desi
gur, că discuția de mal 
sus, strict autentică, s-a 
purtat cu un om al legii, 
respectiv consilierul juri
dic al unei societăți co- 
merc:ale cu capital de stat. 
Socotim că merită să ne 
ocupăm puțin de acest 
aspect al preocupărilor 
domniei sale.

Multe capacități indus
triale s-au construit în ju
deț în ultimii 25—30 de 
ani. Pentru construirea lor 
au fost scoase din circui
tul agricol terenuri pro
prietate particulară, sau 
din perimetrele fostelor 
C.A.P. De regulă, con
structorii respectivelor o- 
biective nu s-au rezumat 
la perimetrul cuprins în 
decretele de expropriere, 
ei organizîndu-și fie ba
răci, fie ateliere, fie de
pozite de materiale pe 
spații vicinale, necuprinse 
în anexele la decret. Mult 
timp aceste terenuri nu le-a 
reclamat nimeni pentru că 
se știe, a te judeca pe 
vremea dictaturii cu sta
tul, era ca și cum ai fi 
prins orbul ca să-i scoți 
ochii. Lucrurile au luat 
cu totul altă întorsătură o 
dată cu aplicarea Legii 18/ 
1990, a fondului funciar. 
Atunci a ieșit la iveală 
faptul că unii cetățeni tre
buie repuși în proprietate 
pe niște terenuri total 
inapte pentru agricultură 
în starea în care se află : 
ocupate cu construcții au
xiliare sau cu resturi de 
materiale de construcții, 
sau cu potențialul produc
tiv total degradat. Tere
nurile respective trebuie 
repuse în stare de pro
ducție. cel puțin prin de
gajarea lor de construcții 
provizorii și resturi de 
materiale de construcții. 
Cine să o facă ? Datoria 
era a constructorului, la 
predarea obiectivului. Dar 
el n-a făcut-o la timp, 
pentru că nimeni nu l-a 
obligat la aceasta. Acum, 
firește, obligația trece 
asupra beneficiarilor, dar 
ei arată cu degetul către 
constructori șl astfel proas
pătul proprietar al terenu
lui e în cel mai bun caz 
purtat pe drumuri.

După părerea noastră, 
deși obligația de redare a 
terenurilor astfel folosite 
în circuitul productiv este 
prevăzută în lege, ar fl 
nevoie ca primăriile care 
au în teritoriu asemenea 
cazuri, să-1 determine pe 
beneficiarii în cauză la 
măsuri în consecință.

ION CIOCLEI

I

Nestinsul dor de Eminescu
(Urmare din pag. I)

șoptiști și „tribunii" lor a- 
par ca niște titani învă- 
luiți într-un nimb de glo
rie eternă. Poemul „Mure- 
șan" sau „Gemenii”, „De
cebal", „Sarmis” ori „Do- 
chia și Traian" se referă 
la aceeași Transilvanie, 
din ale cărei elemente de 
folclor și istorie intenționa 
Eminescu să alcătuiască 
o vastă mitologie româ
nească.

Eminescu s-a legat de 
Transilvania cu sufletul 
ființei sale, iar moții îl 
păstrează în suflet și-i o- 
magiază eternitatea prin 
versuri de felul : „Emines
cu fost-a doar/ Grăitorul 
cu mult har/ Cîntărețul ne
pereche/ Răsărit din lu
mea veche / Și-a-nălțat pe 
culmi de aur,/ Pentru noi 
un scump tezaur/ Pentru 
noi și cei ce vin/ Pentru- 
ntregul neam român".

Mihai Eminescu a intrat 
definitiv în conștiința și 
tradiția 'transilvănenilor. 
Dovada acestor afirmații 
o constituie și cele trei 
creații populare culese de 
către membrii cercului de 
folclor al Școlii Generale 
Baia de Criș, din satele 
Țebea și Cărăstău. La Țe-
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SOCIETATEA COMERCIALĂ

„CORATRANS“ S. A.
cu sediul în DEVA, str. Horea, nr. 12-14
Anunță scoaterea la vînzare, în temeiul 

Legii 58^91 și H.G. 634/91, a următoarelor mij- | 
loace fixe :

autobuz RD 111 
cepcre licitație 
autobuz RD 111 
cepcre licitație 
autobuz RD 111 
cepcre licitație 
autobuz RD 109 
cepcre licitație 
autodubă mixtă
preț începere licitație 1 800 000 lei.
Obiectul de activitate al acestor mijloace î 

fixe îl constituie transportul de persoane.
Alte relații privind aceste mijloace fixe | 

și condițiile de participare la licitație se pot! 
obține de la dl Hodorog Gh., telefoane 12160,1 
12161.

Vînzarea se face prin licitație publică, în | 
data de 10 iulie 1992, ora 9, in Deva, str. | 
Horea, 12-14. ’

Taxa de participare la licitație — de 1 000 I 
lei și 10 la sută din prețul de pornire — se j

! va achita la casieria societății cu cel puțin 3 I 
I zile înainte de data ținerii licitației. î

(696) !
1 >
«■r r mw g g gg^ g g t^^g g g

bea, în Pantheonul Eroilor 
neamului, frunzele secula
rului gorun al martirului 
Horea și fluierul rătăcitor 
al răzvrătitului Iancu doi
nesc eternitatea poetului 
din Ipotești : „Frunza ver- 
de-a dorului / Peste coama 
vîntului/ Și-a negru pă- 
mîntului/ Strălucește-n 
limba noastră/ Glas de pa
săre măiastră,/ înălțată 
din Moldova/ Unde-i dul
ce limba, slova,/ Cum dul- 
ce-i numele lui, / Mihai, 
puiul codrului...".

într-o altă poezie, fiin
ța și creația poetului sînt 
sugerate prin elementele 
naturii cele mai frecvente 
în lirica eminesciană, cum 
sînt: izvorul, luna, codrul: 
„Face-te-ai izvor de mun
te,/ Să-ți ma: admir lata-ți 
frunte./ Face-te-ai o ră- 
murea/ Să-mi atîrn dorul 
de ea./ Face-te-ai o lună 
plină,/ Să inunzi cu-a W. 
lumină./ Face-te-ai un co
dru des/ Din care să nu 
mai ies...".

Creațiile de azi fac do
vada largii circulații de 
valori pe întreg cuprinsul 
țării, creînd o unitate de 
simțire și conștiință națio
nală. un sentiment de în
credere în marile resurse 
spirituale ale neamului ro
mânesc.
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REFLECȚIA ZILEI
O „Nu trebuie uitat că în orice bun de 

care ne bucurăm în lume e în mare parte fapta 
altora și că posesiunea lui trebuie răscumpă
rată printr-un echivalent de muncă**.

MIHAI EMINESCU

E M I N E S C U
— cugetări —

• „Fiecare om e-o întrebare pusă din nou spi
ritului Universului".

• „Echilibrul în stat e ca sănătatea în corp".
• „Inteligențe se găsesc adesea — caractere 

foarte rar".
• „Stejarul nu crește pretutindenea ; buruienile, 

în tot locul".
• „Tot ce este are o rațiune de a fi".
• „Trecut și viitor sunt în sufletul meu ca pă

durea intr-un simbure de ghindă, și infinitul aseme
nea, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de 
rouă1*.

• „Oamenii nu se deosebesc atît prin ceea ce 
zic, cit prin ceea ce fac".

• „Iubirea de țară e pururea și pretutindeni 
iubirea trecutului ; patria vine de la cuvîntul pater 

și numai oamenii care țin la instituțiile părinților lor, 
la petecul de pămint sfințit de singele părinților pot 
fi patrioți".

Selecție de II.IE LEAIIU

Z. ă

— De cînd nu mai 
sînt director, jumătate 
din cunoscuți se prefac 
că nu mă văd...

— Și cealaltă jumă
tate ?

— încă n-au aflat!..,
- 0 -

— Popescu cînd vine 
la slujbă, după ce că 
întîrzie ne ia și peste 
picior...

— Dar ce zice ?
— „Bună diminea

ța!"... - o -
— Timp de douăzeci 

și cinci de 
mea 
doi

ani, soția 
și cu mine am fost 

oameni fericiți...
Dar ce s-a întîm- 
apoi ?plat

— Ne-am cunoscut și 
ne-am căsătorit...

Culese și prelucrate 
de ILIE LEAIIU

Pașii lui Eminescu
Nu sint vrednică să 

cint floarea teiului, a fă
cut-o In mod inimitabil 
poetul fără pereche, dar 
oare ce aș putea să spun 
fără a-mi fi rușine de 
micimea cuvintului meu 
aflat la umbra teiului în 
floare al Luceafărului ?!...

Visez de o viață să 
ajung pe dulcile plaiuri 
ale Moldovei, acolo unde 
copilul Eminescu și-a 
purtat pașii desculți prin 
pajiști înflorite, acolo 
unde tinărul cu ochii stră

lucitori a ascultat foșne
tul pădurii, a stat de vor

bă cu iarba și păsările, 
cu cerul instelat, cu Luna 
și Soarele acolo unde a 
admirat minunea Naturii, 
dar mai ales a iubit și 
toate acestea le-a făcut 
să fie Cuvînt cum nimeni

altul in această limbă 
românească.

Simt cum Timpul ■ iml 
spune să mă grăbesc căci 
aminarea înseamnă pier
dere, dar o astfel de că
lătorie, o atare bucurie 
trebuie întîmplată în doi, 
e atît de trist să te bu
curi singur...

Mireasma florilor de 
tel mă îndeamnă să iau 
omul iubit de mtnă și să 
pornim în căutarea urmei 
pașilor lui Eminescu.

IN A DELFANU
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ORIZONTAL : 1) Perle enigmatice ră
mase din bătrîni ; 2) Hărăzit cu vocația 
detaliului semnificativ ; 3) Caracter defi
nit de euforia măreției — Atestări înscri
se din evul mediu !; 4) Vocație de mal 
pe o temă dionisiacă (pl.) — Amorez de
butant Intr-un love story original ; 5) Iz
voare euforice cu debit autumnal — Bine 
plasați Intr-un peisaj campestru ; 6) Ele
ment de legătură prins cu cheia franceză
— Fata morgana In viziunea flămînzilor
— Unduitoare promenadă europeană spre 
nordice valuri ; 7) Victimă a unui nau
fragiu pe valurile vieții — Invitată din 
oficiu la masa cotidiană ; 8) Recunoscut 
oficial ca strămoș al bascului — Aflat 
indubitabil In proastă dispoziție ; 9) în
scriși pe coordonatele ascendenței progre
sului ; 10) Creatoare de efecte In armo
nie imitativă.

VERTICAL : 1) Fizionomie specifică
luată Ia Inmormlntare ; 2) Neajuns insur
montabil Intr-un proces de reproducere ; 
3) Pulbere de aur cernută în visurile 
puișorilor — Excelente conducătoare, lip
site Insă total de inimă ; 4) Nelipsit in
gredient al șăgălniciilor spirituale — En
tuziasmat exacerbat cu fervori himerice ;
5) Norocosul alpinist pe muntele Parnas
— Probele finale la paralele inegale 1;
6) Cotidian de actualitate citit In oglin
dă ! — Variantă orientală intr-o frază cu 
cintec — Rezultat previzibil al unei ine. 
vitabile succesiuni ; 7) Tip reprezentativ
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pentru un han cu specific național — A- 
mintirea relevată a unei retine de celu
loid ; 8) Elemente determinante în ridica
rea la cub ! — Aspect dezolant al unei 
măreții apuse ; 9) Concurente ambițioase 
in cultivarea amorului propriu ; 10) Re
velație strălucitoare la căderea întuneri
cului.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„TROMBOANE", APARUT 

ÎN ZIARUL NOSTRU DE SÎMBATA 
TRECUTA :

1) CLANȚANELI ; 2) IllRA — MO
CAN ; 3) IRITA — URIT ; 4) ȚINUTA 
— ACI ; 5) IC — RICIN — M ; 6) B — 
CĂTUN — LI ; 7) UȘI - AMEȚIT ; 8) 
ȘARM — ALICA ; 9) AREAL — ACAȚ ; 
10) RESTAURARE.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziției :
Alb: Ral, Dc4. Td4, Te3, p : c2. 
Negru : Rcl, Df2.

SOLUȚIA PROBLEMEI
PUBLICATA SÎMBATA TRECUTA :
1. Te5
2 Te8 mat
4. . . . De4 4-
2. Nd5 mat
4. . . . Dbl j-
2. Nb3 mat
1. . . . D : f7 4-
2. D : f7 mat.

LUNI, 15 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 13,00 Actualități • 13,10 Calendarul
zilei • 13,20 Worldnet USIA • 11,10 Avan
premieră TV • 11,30 Casa și grădina • 
15,00 Muzica pentru toți • 15,30 Televi
ziunea vă ascultă ! • 15,55 Pro patria • 
16,25 în obiectiv • 16,55 Actualități • 17,00 
Emisiunea în limba maghiară • 18,05
Campionatul european de fotbal : Scoția 
— Germania • 20,00 Actualități • 20,35 
Iar timpul crcște-n urma mea... Poeme de 
Mihai Eminescu • 21,05 Campionatul eu
ropean de fotbal : Olanda — CSI • 23,05 
Studioul economic • 23,30 Cronica Parla
mentului * Actualități • 0,10 Confluențe.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 

nimatc. Alice în țara minunilor • 16,40 
Tradiții • 17,10 Repriza a treia • 18,10 
Film artistic. Supraviețuitorul (Australia, 
1980) • 19,30 Video-clipuri • 19,45 Ma
gazin auto-moto • 20,15 Studioul muzicii 
dc cameră • 20,45 Programul Televiziu
nii Naționale din Republica Moldova • 
21,30 TVE Internacional • 22,00 TV5 Eu
rope • 22,35 BBC World Service.

MARȚI, 16 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,30 TV5 Europe • 12,10 Ora de 
muzică • 13,00 Interferențe • 13,30 Mu
zică pentru părinți • 14,00 Actualități • 
14,20 Tradiții • 14,55 Preuniversitaria. 
Admiterea in liceu — 1992 • 15,30 Telc- 
școală • 16,00 Muzica pentru toți • 16,30 
Conviețuiri • 17,00 Actualități • 17,05
Repere transilvane • 17,35 Mindre-s ho
rite la noi ! • 18,00 Salut, prieteni ! • 
19,00 Studioul economic • 19,30 Desene 
animate. Casa zburătoare • 20,00 Actua
lități • 20,35 Sport • 20,45 Tclccincmate- 
ca. fntr-o scară, un tren... (Franța — Bel
gia, 1968) • 22,25 în fața națiunii • 22,55 
Cultura in lume • 23,25 Cronica Parla
mentului * Actualități • 0,05 Meridiane
le dansului.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate. Alice in țara minunilor • 16,35 
Studioul de literatură • 17,35 Film se
rial. Marc și Sophie. Ep. 19 • 18,35 De
ale pieței in economia Capitalei • 18,55 
Lumea sportului • 19,25 Tribuna non- 
conformiștilor • 19,45 Expo “92 — Se
villa • 20,15 Programul Televiziunii Na
ționale «lin Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe • 
22,35 BBC World Service • 23,05 TV
DEVA.

MIERCURI, 17 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,30 Film serial. Veterinarul. Ep. 
3 • 11,25 Super Channel • 12,20 Ora de 
muzică • 13,10 Vîrsta a treia • 13,40 Pă
durea noastră, viața noastră • 14,00 Ac
tualități • 14,20 Civilizația montană • 
14,50 Avanpremiera TV • 14,55 Preuni
versitaria • 15,30 Teleșcoală • 16,00 Re
cital Maria Bararu • 16,15 Tragerea
Pronoexprcs • 16,25 Actualități • 16,30 
Arte vizuale • 17,00 15 ,16 17, 18 • 17,30 
Studioul muzicii ușoare • 18,00 Univer
sul cunoașterii • 18,30 Studioul economic
• 19,00 Desene animate. Casa zburătoare
• 19,30 Actualități • 20,05 Film serial.
Virginie își face de cap. Ep. 2 • 21,05 
Campionatul european «Ic fotbal : Suedia 
— Anglia • 23,05 în fața națiunii • 23,35 
Cronica Parlamentului * Actualități • 
0,15 Campionatul european de fotbal : 
Franța — Danemarca.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a-

nimate. Alice in țara minunilor • 16,40 
Emisiunea in limba maghiară • 18,10
Teatru Tv. Intrigă și iubire dc Friedrich 
Schiller • 19,35 Bijuterii muzicale • 20,00 
Dialog cu edilii Capitalei • 20,25 Recital. 
Toni Tomova • 20,45 Programul Televi
ziunii Naționale din Republica Moldova
• 21,30 TVE Internacional • 22,00 TV5 
Europe • 22,35 BBC World Service.

JOI, 18 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 7.00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10.30 Worldnet USIA • 12,10 Ora 
de muzică • 13.00 Oameni de lingă noi
• 13,30 Jazz-magazin • 14,00 Actualități
• 14,20 Conviețuiri • 14,50 Preuniversi

taria • 15,30 Teleșcoală • 16,00 Eveni
ment cultural • 16,30 Actualități • 16,35 
Repere moldave • 17,05 Dosarele istoriei
• 17,30 Telc-discul muzicii populare •
17.45 Reporter *92 • 18,15 Simpozion. Re
vistă de literatură și arte. Eminesciana • 
19,00 Desene animate. Casa zburătoare • 
19,30 Actualități • 20,00 Film serial.
Dallas. Ep. 137 • 20,50 Reflecții rutiere
• 21,05 Campionatul european de fotbal : 
Olanda — Germania • 23,05 Studioul e- 
conomic • 23.,35 Cronica Parlamentului * 
Actualități • 0,15 Campionatul european 
de fotbal : Scoția — CSI.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene a- 
nimate. Alice în țara minunilor • 16,35 
Dicționar de personaje • 17,05 Emisiunea 
in limba germană • 18,05 Caleidoscop 
muzical-coregrafic • 18,30 Club SF • 19,00 
Concertul Orchestrei Naționale Radio •
20.45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova • 21,30 TVE Inter
nacional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBO 
World Service.

VINERI, 19 IUNIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,30 Film artistic. Poveste de iu
bire (SUA, 1939) • 12,00 Super Channel
• 12,50 Descoperirea Planetei • 13,10 Ora 
de muzică • 14,00 Actualități • 14,20 
Mondo-muzica • 14,40 Ancheta TV •
15.10 Recital de operă • 15,25 Preuni
versitaria • 16,00 Muzica pentru toți • 
16,20 Limba noastră • 16,50 Tragerea Lo
to • 17,00 Actualități • 17.05 Emisiunea 
în limba germană • 18,05 Viața parla
mentară • 18,30 Magazin TV • 20,00 Ac
tualități • 20,35 Sport • 20,45 Film serial
• 21,45 Magazin TV • 24.00 Actualități
• 0,10 întilnirea de la miezul nopții. De 
vineri pînă vineri.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 

niniate. Alice in țara minunilor • 16,40 
Tradiții • 17,10 Invitație la operetă •
19.10 Sport-magazin . • 19,45 Remember
• 20,45 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 21,30 TVE 
Internacional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 
BBC World Service.

SÎMBAtA, 20 IUNIE
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! • 9,50 Șahul 
dc la A la Z • 10.00 Actualități • 10.10 
Club „Anda" • 11,10 Alfa și Omega • 
12,00 Itinerarii • 12,30 Ora dc muzică •

13.30 7 X 7 • 11,00 Actualități • 11,10 Re
flecții rutiere • 11,20 Desene animate • 
11,15 Studioul șlagărelor • 15,15 Al doi
lea război mondial. Documentar • 15,40 
Vedete în recital : Patricia Kaas • 16,00 
Magazin cinematografic : Ecranul • 17,00 
Automobilism. Marele Premiu al Canadei
• 17,35 Video-satelit • 18,00 Gong ! ®
18.30 Mapamond • 19,00 De dragoste și 
dor... • 19,15 Teleenciclopedia • 20,00 Ac
tualități • 20,35 Film serial. Twin Peaks 
(SUA) Ep. 5 • 21,30 Săptămina sportivă
• 21,50 Telecabaret la „Favorit" • 22.40 
Actualități • 22,55 Film artistic. Patul 
în flăcări (SUA, 1984) • 0,30 Video-dis- 
cotcca internațională • 1,00 TV DEVA.

PROGRAMUL II
• 10,00 TV DEVA • 16,00 Actualități

• 16,15 Desene animate. Alice în țara 
minunilor • 16,40 Divertisment interna
țional • 17,00 Conviețuiri • 17,30 Jazz- 
show • 18,15 Film artistic. Demenția 13 
(SUA, 1963) • 19,35 Se caută o vedetă !
• 20,35 Video-clipuri • 20,45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service.

DUMINICA, 21 IUNIE
PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEVA • 8.30 Bună dimi
neața ! • 9,30 întreabă.mă ! • 10,20 Film 
serial pentru copii. Fram • 10,50 Actua
lități • 11,00 Lumină din lumină • 12,00 
Viața satului • 13,30 Pe sub geana doru
lui... • 14,00 Actualități • 14,10 Atlas •
14.30 Vid«x>-magazin • 18,35 Convorbiri 
de duminică • 19,10 Film serial. „DAL
LAS". Ep. 138 • 20.00 Actualități • 20,30 
Film artistic. „NEBUNIILE LUI ROBIN 
HOOD" (SUA, 1984) • 21.05 Campionatul 
european dc fotbal. Prima semifinală. 
Transmisiune directă de la Stockholm a 
23,05 Actualități • 23,30 Maeștrii.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,15 Des- *e ani
mate. Alice in țara minunilor 16,40 
Conviețuiri • 17,10 Pop-club • 1’ '0 Ora
șe și civilizații • 18,00 Variolă inter
naționale • 18.30 Serata muzical TV ■ 
20,45 Programul Te’e-izbinii N nale 
din Ren„Mtca Moldova • ' TV*. ,ntcr-
naeional • 2? O’> TV 5 Europe • 22,35
BBC World Service.
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ANIVERSĂRI
• SOȚIA Ileana, copiii, 

nurorile, ginerele și nepoții 
urează dragului lor Birta 
loan, la împlinirea a 50 
ani, multă fericire și „La 
mulți ani !".

(3522)
• LA împlinirea celor 

22 ani, părinții urează iu
bitului fiu Bogdan Daniel 
sănătate, noroc și fericire.

(4515)

avantajoasă. Telefon 96/ 
160550. (4469)

• VlND apartament 2 
camere, zona teatru șf auto- 
carosată 5 tone, IFA. Hune
doara. telefon 16657.

• VIND
(4261) 

Dacia 1 310.
nouă, 8 000 km, microbuz 
Volkswagen — Caravele, 
1981. tobe Aria, japoneze. 
Hunedoara, telefon 12243.

(4265)
• VlND pian vienez, coa

dă scurtă, butelie aragaz. 
Brad, telefon 50822.

VlNZARI— 
CUMPĂRĂRI

• '. IND cameră de zi
„Dava". nouă. Deva, tele
fon 15386. orele 20,30 — 
22- (4508)

• VlND casă în con
strucție. cu grădină, în 
Săvîrșin. lăzi de stupi, cea
ră și foi de faguri. Infor
mații telefon inter. 10. Să
vîrșin. (4507)

• VIND Dacia 1 300. fa
bricație li 83. preț conve
nabil. negociabil. Ghelari 
— Ruda, telefon 35293.

(4512)
• \ IND convenabil casă

șl Trabant, cu piese schimb. 
Răcăștie. 136. (4266)

• '>■' ÎND ieftin televizor 
..Sport 231' Hunedoara 
telefon 11639.

(4267)
• '• IN'D urgent televizor 

color ..Elcrom". 45 000 lei. 
magnetofon semiprofesio- 
nal ..Rostov", boxe „Sony", 
benzi stare excepțională. 
Deva, telefoane 18613. 12585.

(4479)
• ' IND video recorder, 

japonez, nou, preț convena
bil. Deva, telefon 13167.

(4482)
• VÎND casă, curte, gră

dină. garaj, anexe. Boș — 
Hunedoara. Informații te
lefon 957/12998.

(4460)
• VIND iarbă pentru co

sit, zona cetății. Deva, te
lefon 12182. (4472)

■ VIND butelie încărca
tă. Deva, telefon 23841.

(4489)
• VlND Dacia 1 300. De

va. telefon 20507, după 
ora 18. (4471)

• SOCIETATEA Agroin
dustrială „Ardeleana" Sîn- 
tandrel vinde la licitație 
grajd, șoproane, alte bu
nuri, In ziua de 15 iunie 
1992, ora 11. Lista de in
ventar se găsește la sediul 
unității. (4467)

• CUMPĂR piese mici 
mobilier antic, tablouri și 
alte obiecte antice, plata

(4993)
• VÎND convenabil mo

tocicletă „Simson", 250 cmc. 
Deva, telefon 28750.

(4495)
• VlND video player

Orion, telecomandă. 75 000 
lei. Deva, telefoane 22750 
sau 28050. (4502)

• VlND televizoare co
lor „Telefunken" și „Grun
dig", diagonala 65, cu tele
comandă. Deva. telefon 
16913. (4506)

• VÎND apartament trei 
camere sau schimb cu a- 
partament ' două camere, 
proprietate, vînd mobilă 
bucătărie, nouă, deosebită, 
16 piese. Deva, str. Mine
rului, bl. 21, sc. C, ap. 
62. telefon 29246.

• PIERDUT permis con
ducere, gr. C, E, eliberat de 
Poliția județeană Gorj. pe 
numele Sinescu Pavel. Se 
declară nul. (4258)

• PIERDUT cartelă a- 
hmente, pe numele Zam
fira Ipn. Se declară nulă.

(4272)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
două camere, proprietate 
personală, în Ifunedoara cu 
similar București. Relații 
Hunedoara la telefon 957/ 
11903. (4262)

• SCHIMB apartament
proprietate două camere, 
zonă centrală, Zalău, cu 
similar Hunedoara. Infor
mași Hunedoara, str. Gră
dinilor, 5. (4259)

• OFER apartament 2 
camere, proprietate, contra 
apartament 3-4 camere, chi
rie. Simeria, telefon 60686.

(4492)
• SCHIMB apartament 

două camere, confort I, 
Hunedoara, cu Deva. Hu
nedoara, telefon 22073.

(4499)
• SCHIMB casă, grădi

nă, Săcămaș, cu garsonieră. 
Deva. Deva, telefon 12740.

(4511)

• CU nemărginită dure
re și tristețe în suflet, so
țul Ioan, fiii Sofica și Ne- 
lu, nora Gina și nepoții 
Claudiu și Simona anunță 
comemorarea a șase săp. 
tămini de cînd moartea ne
miloasă a luat-o dintre noi 
și ne-a despărțit pentru 
totdeauna de scumpa 
noastră soție, mamă și bu
nică,

GRI l’UL ȘCOLAR INDUST RIAL 
METALURGIC HUNEDOARA

Școlarizează in anul școlar 1992—1993 
Iovi la următoarele profile :

LICEU ÎN Dl STRI AE (zi) :
— prelucrător produse

I.

t
eJJ

I

I 
I

I f ■»
I

(4510)
• VÎND Hoinar, piese 

schimb, motocicletă „Vos- 
hod", înmatriculată. De
va, telefon 15597.

(4509)
• VÎND remorcă Ger

mania, încărcătură 4 to
ne. Deva, telefon 12585.

(4516)
• VÎND mobilă cameră 

de zi șj mobilier bucătărie, 
preț convenabil. Hunedoa
ra, telefon 12908.

(4269)
• VÎND chioșc metalic 

4/4, parchetat, lambrisat. 
Piața Obor, 800 sticle Pep
si, goale, cu ambalaj. Hu
nedoara, telefon 14613.

(4271)

OFERTE 
DE SERVICII

PIERDERI

• PIERDUT legitimație de 
macaragiu, nr. 70772, eli
berată de C.S. Hunedoara, 
pe numele Frișca Ioana. 
Se declară nulă.

(4263)
• PIERDUT în 16 mai 

1992 una Iapă roșie pin- 
tenoagă și un mînz de un 
an, cu stea în frunte. Cio
can Vasile, Călan, sat 
Strei — Ohaba, nr. 3.

(4501)
• PIERDUT cartelă a-

limente. pe numele Diaco- 
nu Niculina. Se declară 
nulă. (4270)

’ • S.C. „UNICONFM" ț
) SRL Deva angajează i 
i prin concurs croitore- J 
’ se pentru confecții fe- ) 
) mei. Telefon 13201, i 

orele 8—16. (4497) .

închirieri
• SOCIETATEA Agrico

lă „Cerna" Peștișu Mare 
închiriază spații pentru 
depozitare — fostele graj
duri ale C.A.P.

(4483)
• OFERIM spațiu co

mercial, ultracentral, de 
închiriat. Deva, telefon 
17772, după ora 18.

(4503)
• OFER garsonieră pen

tru închiriat, central. De
va, telefon 25931, după ora 
1G. (4514)

COMEMORĂRI

ELENA Bl DA,
Vei rămîne veșnic în i- 

nimile noastre și nu te 
vom uita niciodată, cit vom 
mai trăi, mămică dragă. 
Flori și lacrimi continue 
pe tristul tău mormînt. Co
memorarea va avea loc 
duminică. 14 iunie 1992, la 
Cimitirul din Bozeș, comu
na Geoagiu, județul Hu
nedoara.

„Cînd avea de-a mai 
trăi/ Moartea inima.i opri/ 
Și de toți o despărți. / Toa
te cîte le-ai avut/ Le-ai 
lăsat intr-un minut".

Dumnezeu s-o odihnească! 
Să-i fie țarina ușoară ! Fa
milia. (4461)

DECESE

• COPIII, nora, gi
nerele, nepoții și stră
nepoții anunță cu pro
fundă durere înceta
rea din viață a celei 
care a fost

ANA CIUCIU, 
în vîrstă de 67 ani. 
înmormîntarea dumini
că, 14 iunie, ora 14, la 
cimitirul din Vaidei. 
Nu o vom uita nici
odată. (4500)

• AU trecut doi ani 
de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna un 
bun soț, tată și bunio 

aurei, tegara.
(4264)

• CADRELE didac
tice din cadrul Grupu
lui Școlar Industrial 
Minier Deva sînt a- 
lături de familia pro
fesorului Gherman Mi
hai, greu încercată prin 
pierderea tatălui drag, 
VICTOR GHERMAN 

(4505)

S.C. „TOPAZ* S.R.L.
H U N E D O A II A I

Vă oferă en gros și cn detaille
• BANANE, la prețurile cele mai avan-, 

tajoase. |
Informații la telefon 957(17982.

I* 
k

conce-• 
i intravilanul localității ILIA,, 
i stații de combustibili și lubri. |

ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ !
DE FOLCLOR (I.O.V.) I

SECȚIA DEVA — ROMANIA
INSPECTORATUL PENTRU CULTURĂ | 

AL JUDEȚULUI HUNEDOARA
O R G A N I Z E A Z Ă «

in perioada 8—12 iulie 1992, in județul | 
Hunedoara, prima ediție a

FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE | 
FOLCLOR „SARMIZEGETl SA“, 
la care si-au anunțat participarea ansambluri | 
folclorice din : AUSTRIA, BELGIA. GRECIA, ‘ 
ITALIA, NORVEGIA. POLONIA, RUSIA, I 
SPANIA, TURCIA, UNGARIA și ROMÂNIA, j 

Adresăm rugămintea AGENȚILOR ECO- • 
NOMICI CU CAPITAL DE STAT sau PRIVAT j 
pentru a contribui, după posibilități, I;i spoil- . 
sorizarea acestui prestigios act de cultură.

Sponsorii se pot adresa, piuă in 25 IUNIE > 
1992, Inspectoratului pentru Cultură al jude- | 
țului Hunedoara, cod 2 700, DEVA, str. 1 De- • 
cembrie, nr. 28, telefon 956/13966. (688) I

CONSILIUL COMUNAL ILIA
Cod 2 734, județul Hunedoara

Organizează licitație publică in vederea 
sionării terenului din intravilanul 
pentru realizarea unei 
fianți. conform documentațiilor de urbanism aprobate, » 
in condițiile Legii 50/1991, art. 10-15, astfel :

• Teren situat în localitatea Ilia, lingă DN 7, în » 
vecinătatea S.M.A., și Vinalcool Ilia. Suprafața de | 
teren aferentă este de 2 500 mp . Taxa anuală mini- J 
mă de concesionare este de 100 lei/mp.

Concesionarea terenului se face pe 25 de ani. 
Ofertele se depun, piuă la data de 9 iulie 1992, 

ora 15 la sediul Consiliului Ix>cal Ilia.
Documentele licitației se pot ridica contra cost 

sediul Consiliului l.ocal Ilia, înccpind cu data 
iunie 1992.
Garanția de participare la licitație va fi egală 

la sută din valoarea unei redevențe minime

la
20

10 
nnale, adică 25 000 Ici,

Informații suplimentare și 
de detaliu se pot obține zilnic 
sediul Consiliului Local Ilia, i 
iunie 1992.

Licitația va avea loc in ziua 
ora 10, la sediul Consiliului L

/ «MW < ww g •

redevențe minime

I 
de ■» 
de |

A
CU | 
a- l*

consultarea planșelor | 
• între orele 11—14, la' 
inccpind cu data de 20 |

i de 10 iulie 1992, la I 
Local lila. (697) J

I
r « w«w t f ww r mmm a

.1/20/618/1991
Cont : 307050601 IJ.C. Deva 

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 
2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
Telefoane : 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografic 25904
Fax : 18061

l

metalurgice 1 cl. (30 locuri)
— mecanic l <1. (30 locuri)
— automatist 1 cl. (30 locuri)
— electromecanic 1 cl. (30 locuri)

2. LICEU INFORMA OCA (zi):
— programator (analist) -

operator < 1. (60 locuri;
3. LICEU ECONOMIC (zi) :

— contabil statistician l cl. (30 locuri)
— lucrător în alimentația

publică 1 cl. (30 locuri)
4. LICEU EDUCAȚIE FIZICA SI1 SPORT (zi) :

— fotbal i cl. (25 locuri)
5. ȘCOALA PROFESIONALĂ (zi):

— oțelar 1 cl. (30 locuri)
— operator la fabricarea

cocsului 1 cl. (30 locuri)
— laminator 1 cl. (30 locuri)
— strungar 1 cl. (30 locuri)
— lăcătuș mecanic 1 cl. (30 locuri)
— electrician întreținere o cl. (60 locuri)
— comerciant

cofetar-patiser 1 cl. (30 locuri)
— comerciant-vinzător 1 cl. (30 locuri',
— comerciant-bucătar 1 cl. (30 locuri)

6. LICEU INDUSTRIAL (seral)
— 4 clase a Xl-a (120 locuri)

7. LICEU ECONOMIC (seral) :
— 1 clasă a IX-a (30 locuri)

i

( 
(

*

(
I

1

I
I

1

1

iRelații suplimentare și înscrierea candida 
ților între 22 iunie — 7 iulie 1992, la sediul 
unității din strada Victoriei nr. 17, Hunedoara, ț 

(4606)

OGIS COM. SRL DEVA
vinde en gros, la preturi avantajoase : 
• '

16.

bere import Ungaria 
suc 1,5 1 QUEEN 
mango, 
palincă Ungaria 
cafea 
țigări 
dulciuri.

Informații la telefon 2077J, între orele 9 — 
(4610)

cola)
(kiwi, portocale.

FIRMA ALIK TRANS VIDEO DEVA
Angajează de urgență : 

contabil cu experiență 
administrator de firmă, specialist in 
marketing 
vânzătoare pentru produse electronice 

și condițiile de 
Informații, telefon 19519, 

(698)
mu 
Deva.

Salariile sint excelente 
ncă de asemenea.

REGIA AUTONOMĂ „ACTIVITATEA" 
cu sediul în Orăștie, str. Victoriei, nr. 19 

ANUNȚA
Întreruperea furnizării apei potabile în 

oraș, în data de 16 iunie 1992, între orele 7 — 
19, pentru efectuarea unor lucrări de întreți
nere și reparații.

S.C. „ALIMENTARA" S.A.
DEVA i

bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30 1
Scoate la vinzare, prin licitație deschisă. în 18 \ 

iulie 1992, ora 10, la sediul societății, următorul 1 
activ :

• MAGAZIN „ÎNCĂLȚĂMINTE", str. A. Mu- j 
de pornire 2 400 000 lei. i 

000 lei și garanția de 10 , 
se vor depune la casie- I 
în 17 iulie 1992. (
nu face obiectul lici- (

reșanu, bloc 2. parter, prețul
Taxa de participare de 10 

la sută din prețul de pornire 
ria societății, pină cel tîrziu

Terenul ocupat de activ 
tațiel.

La licitație pot participa 
dice române, în condițiile legii.

Datele economico-financiare ale activului pot fi 
consultate la sediul societății.

I’reselecția ofertanților se face pe baza dosarelor 
depuse la sediul societății, pină la data de 9 iulie 
1992.

Relații la telefon 956 — 16106.

• — | — | aaw —— | — a MW *

persoane fizice și juri-

(700)

T I P A R li l.
S.C-. „POL1DAVA" S. A.

Deva. str. 22 Decembrie, 257 
întreaga răspundere pentru conținutul 

articolelor publicate o poartă 
autorii acestora.

I 
I*
I


