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( Doi prieteni!
Foto TUDOR GII. ISAC Chișinău — Republica Mol-

__re Șto |a .jrf fiUr C AROU, mentbru al fiiroafaii 
Wecteral județean:

— fo oonfennitate eu prevaderile coMui 33, 
“ - - -- ------ , pentru alegerea

ItomănM, precum 
Bentru alegerea 

[NĂTOR FOATE

atineatal « din Legcl» nr. Ml»». 
Cnmtvei îteșretațitor și a Senataiui I 
și â prevederilor Legii nr. 63/1092, 
Președintelui României. UN ȘUSTU______ _______
SPRIJINI NUMAI UN SINGUR CANDIDAT, ta con
secință ne tăcem darorte de a atrage atenția alegă- ( 
terilor că semnarea mai nmltr-r liste este interzisă. Nc- 
rcspectarta, încălcarea acestor prevederi legate consti
tui! conta ențic sancționată conform articolului 72, 
litera a, combinat cu articolul 73, din Legea nr. 68/ I 
1992. cu amendă de la 45000 la 100000 de lei sau cu j 
închisoare contravențională de la o lună la șase luni.

Rugăm alegătorii să respecte întocmai aceste pre
vederi. (Gh. I.N.)

— Vecine, ai auzit ce-a tunat aseară ? 
—* N-am auzit, că soția ta a fost în vizită 

ia nou

{mlhuaj
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30 
ro- 
in 
în 

cu

Născut la 
(1934), trăitor în 
(din 1963), autor a 
de scrieri (nuvele, 
mane) în engleză și 
franceză, traducător 
franceză al celor mai 
născute scrieri americane, 
literat aparținînd „Beai- 
Generation” (mișcare a 
anilor ’60). Cine să fie ? ! 
Cam greu de ghicit, mo
tiv pentru care vă ofe
rim noi numele: CLAUDE 
PE LI EU, scriitor și pictor.

Din creația plastică a 
lui Claude Pelieu, deve
nii au șansa să vizione
ze, la Muzeul Județean, o 
incitantă și ademenitoare 
expoziție, deschisă doar 
intre 6 și 31 august curent. 
Vernisajul devean s-a 
produs în după-amiaza 
zilei de joi. ,

Este o expoziție itine-

i

rantă, ce a poposit în 
drumurile, șale în mari 
centre ale civilizației eu
ropene : Grenoble, Poi
tiers, Toulouse, Rouen.

Faptul că sîntem prima 
țară din compromisul Ră
sărit european, care găz
duiește expoziția, ne ono
rează șimle' ce nu, ple
dează în favoarea noastră 
ca popor, cu tradiții și 
mari disponibilități ar
tistice, înainte de a lua 
drumul 
gruparea 
dăsta la 
Oradea.

Există 
nume — 
tie, arheolog, membru al 
Asociației Cultural Mu
zicale „ICBM* — impli
cat în gestul frumos față 
de România.

Ceho-Slovaciei, 
de artă va a- 

Alba lulia și la

și un onorabil 
Pierre Marge-
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ta 1992, încă din luna iu
nie — ca urmare și a hi- 
draulicității ridicate, fa
vorizată de abundența plo
ilor șî deci de sporirea vo
lumului apei în lacurile de 
acumulare ale hidrocen
tralelor — am avut posi- 

i sto
curi de cărbune destul de 
mari. Sigur, am fost aju
tați de minerii și jlrepara-

în aceste zile fierbinți, 
de august. Filiala Electro- 
eentrate Deva funcționea
ză cu patru grupuri la o 
putere de era. 600 MW. Ac
tivitatea de exploatare, de 
întreținere ți reparații se 
desfășoară cu oarecare le- , -
jeritate. deși -Wd apar de- , 'buitatea sa ne creăm 
ficiente și greutăți.de.na-*’'* J—1
tură tatemă ori generate 
de factori exterfti. S-ăr pu
tea furniza mai multă e-, 
nergie elect^^^^-^sj^e- A. 

dată, țara nu are nevoie. 
Este, ' 
Dacă, ,.......  ...
ceam eecwbatne > ta stage, 
trebuind ehfar să importăm 
cantități apreciabile de e- 
neqgle etetsțricâj mai ales 
ia orele de vîrf ate zilei, 
platind-c cu bani grei, »- 
cum avem un oarecare sur
plus De unde provine ei 
se s precis » ata.căderea 
retendehabttă ă industriei, 
țtefo tmfefoerea pe perioa
de nedetieraairiate ori defi
nitive a unor capacități ..

tregî, diminuarea, considera
bilă a producției ta întrea
ga economie națională. Si
gur că această realitate este 
^avă, dar nu ne-am pro
pus s-ojsomeniăm fa acest 
articol.

Ceea ce am it să ț- 
ducetn ia cum uhța citi
torilor â fost preocuparea 
,.la zi” a anergeticienilot 
de 1a Mintia pentru asigu
rarea constanței fa funcțio- 
narea' agregatelor șî insta- 
lațiilor, la puteri cît mai 
ridicate, acum și îh conti
nuare, pe perioada ietjiii.

— Două sînt probleme
le mari cărora le dăm cu 
fiecare zi răspuns precis și 
consistent — ne-a spus Ia 
începutul discuției dl dr. 
tag. Ftorea Bereș, directo- 
rtd F.E. Deva. Prima este 
pregătirea temeinică a tu
turor capacităților de pro- 
dupțfe pentru funcționa
rea optimă în perioada ier- 
rul care vine, iar cea de 
a doua o constituie asigu
rarea ctocutal corespunză
tor «te cărbune.

— V-am ruga, die direc
tor, să le detaSați. j

— Cu plăcere și aș în-. | 
«epe fa ordine inversă. Spre i 
Țfeeseblre de anii anteriori, •

S’feS-S;-; f £JS

• Trăim un paradox : 
ne prisosește energia e- 
lectrică ; fi Căldură tr»a- 

vara, căldură sufi- 
-----..J ia iarnă ; fi Blo- 
cajnl economic — ade- 
Vărât scurtcircuit- î 
energetică.

m

tarii din Valea Jiului, ca
re ne«u livrat cantități 
supliritencan» . de oărbune, 
fefo-de contract, dar și de 
gjfemu. grin alocarea u- 
nor si $ apreciabile de 
VKuOM și importarea din . ^fowT^orTantitățj 

|->w>chii~tivc chiar uzine în- 1 așemer.ea mari de huila
• ’ . energetică.

N

— în jur de 380 000 de | 
tone de cărbune față de ’ 
3510 000 de tone cit ne-am 
programat pentru luna de
cembrie, antil curent. De 
asemenea, avem descărca
te în portul Constanța alte 
120 000 de tone, iar pînă 
la finele anului RENEE ne 
va mai asigura 300 000 de 
tone. Vom intra în iarnă, 
indiferent eînd va începe, 
cu un stoc, la Mintia, de 
450 006 de tone de eărbu 
ne — hrană suficientă pen
tru cele cinci grupuri e- 
nergetice programate să 
funcționeze U o putere de 
750—800 de MW. și cu asi
gurarea cantităților nece
sare de energie termică 
pentru municipiul Deva

— Și vor fi apte de încăr
cat la asemenea poteri 
certe agregate ?

— Da. Este, de fapt, 
doua maie preocupare 
noastră, la care vreau
mă refer. Deci, acum sîntem 
fa paralei cu patru grupuri, 
ia rea 690 MW. Avem în 
reparație capitală — cu 
modernizare (înlocuirea e- 
iectcOfiitrelor și a actuale
le» nori cu bite ca altele 
moierae. cu disc și sferă)
— grupul nr. 5. El este în- 
tîrziat eu vreo două luni
— din cauza nesosîril la

i

4.-,

— Din punctul de vedere 
ai calității acestor resurse, 

re-i situația ?
' •i— Btmă. $i din Valea 
Ir primim cărbune cu 
conținut mal redus de ou- 
mlditate șî cenușă, semn *eă 
se jîoate.
— Ce stoc aveți la-această 

oră?
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timp a anumitor echipa- |
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DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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INVITAȚIE. Societatea 
cultural-patriotteâ „Avram lan- 
cu”, filiala Turda, îi invită pe 
cei interesați să participe dumi
nică, 9 august a.c., la simpozionul 
„Mihai Viteazul și Avram lancu 
-—«• eroi ai neamului în lupta pen
tru împlinirea marilor idealuri 
naționale ale poporului român" 

■ (ora 9, la primăria orașului), 
precum și la serbarea câmpe
nească a moților, ce va avea toc 
la Băile Sărate. (N.T.)

Afacerea
autoturismelor

'ti I 
i
VI 
i *I
tiI ti I

Sînt un abonat perma- dar se folosesc în cOn- 
nent al cotidianului inde- tinuare de banii lor, în- 
pendent „Cuvîntul liber” treprinzînd una dintre ce- 
în care am mare there- "le mai mari afaceri ale 
dere. Am rămas totuși 
surprins că în paginile 
ziarului nu am găsit mai 
nimic cu privire la afa
cerea autoturismelor din 
România, dimensiunile ei 
Ia nivel național 
plicit, la nivelul 
lui Hunedoara.

La • începutul
1991 se găseau înscriși 
pentru a-și procura cîte 
un autoturism Dacia 
1300, peste 900000 de ce
tățeni la nivel național. 
Ciți or fi fost dintre a- 
ceștia din județul Hune
doara ? Acești nefericiți ai 
soariei, cu mulți ani în 
urmă au plătit integral 
contravaloarea unui auto
turism Dacia 1300, banii 
fiind economisiți cu multă 
trpdă în zeci de ani, de 
cele mai multe ori cu 
contribuția mai multor 
generații (bunici, părinți, 
fii. nepoți), iar in pre
zent instituțiile statului 
care au primit direct sau 
indirect acești bani nu le ----------------------

mai livrează autoturismele, (Continuare în pag. a 2-a) I

și, im- 
județu-

anului

timpurilor noastre.
Unitățile CEC s-au fo

losit de acești bani ani 
de zile, plătind o dobîndă s 
simbolică, de numai 1,5 I 
la sută, iar acum practică J 
aceeași metodă, acordînd » 
cea mai mică dobîndă, de I 

.numai 10 la sută, în timp J 
efe pentru banii depuși la | 
CEC pe ternten de cel-, pu- » 
țin un an s-a acordat o | 
dobîndă de eîteva ori ’ 
mai mare, în prezent a- | 
ceasta fiind de 50 Ia șută ’ 
deși, repet, termenul este | 
de minim un an, pe cînd I 
la cei înscriși la autotu. ? 
risme a fost de 5—10 ani. |

Luînd în calcul înscrișii » 
la autoturisme (90W00 de i 
persoane), rezultă o sumă j 
de cca 63 de miliarde de t 
lei, pentru care se plătește I 
o dobîndă de 16 la sută, | 

>.!
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ION GUIȚĂ, 
N. Bălcescu, bl.
an. L Deva

(9 Statutul cadru al fon
dului proprietății private, 
certificatele de proprietate 
și experiențele pilot în do. 
meniul privatizării au fost 
temele principale abordate 
Ia conferința de presă de 
joi, de la Palatul Victoria, 
a președintelui Agenției 
Naționale pentru Privati
zare. Ritmul privatizării a 
fost apreciat ca încet față 
de 
țelc 
mal
După evaluarea F.M.I. re
feritoare la privatizare. 
România se situează înain. 
tea tuturor țărilor din zonă,
• Premierul , Theodor 

Stolo jan,. miniștrii indus
triei, economiei și finanțe
lor, muncii și protecției so
ciale, guvernatorul Băncii 
Naționale, consilieri și ex
pert’ au avut ieri o întîl- 
nire cu membrii Comitetu
lui director ai Confedera
ției Naționale a Patronatu
lui pentru a discuta ches
tiuni legate de locul pa
tronatului in «sternul gu
vern . patronal - sindicate, 
pregătirea negocierii con
tractului colectiv de muncă 
ia nivel national pe anul 
viitor, elaborarea unui pro
iect de lege a patronatului, 
cht-sunni «Jh-eificc din prin- 
cipakde domenii economice.
• foire firmele Enter

prise OU. din Marea Bri
tanic. Canadian Occidental 
Petroleum din Ca
nada. și liOMPETROL s-a 
semnat un contract pentru 
explorarea și exploatarea 
zăcămintelor de petrol " șă 
găze naturale fin ; 
perimetre aflate pe platoul 
continental al Mării Ne
gre. Investiția firmelor 
străine se ridică la 25 mi 
lioane dolari, iar durata* 
exploatării la cinci- aiai.

(MEDIAFAX)

nevoile 
noastre, 
fa{ă de

și speran- 
dar nor- 
posibilități.

LEGUME PENTRU POPU
LAȚIE. Fermele aparținătoare 
S.C. „Horticola” Deva S.A. au, 
fi în condițiile vitrege ale a- 
cestui an, o activitate meritorie. 
Argumentul ? Pînă la începutul 
acestei luni, ele au asigurat a- 

. provtzîonarea populației munici
piului Deva șt a județului eu a- 
proape 1500 de tone de produse, 
dintre care amintim • 155 de 
tone legume verdețuri, aproape 
400 de tone varză, 124 de tone 
de ceapa, 60 de tone rădăcinoase, 
59 de tone de ardei, 109 tone de 
castraveți, 86 de tone de cartofi 

■etc. De menționat este'faptul că, 
în același timp, s-au onorat în 
bani sau în produse peste 46 la 
sută din drepturile stabilite pen
tru acționari, care sînt așteptați 
în continuare s®-șt pfeia pro-

dusele sau legumele de banii 
cuveniți. (N.T.)

Q CANICULĂ și în Valea 
Jiului, unde singurul ștrand in 
stare să-și primească oaspeții 
este la Lupeni (responsabil dl 
Constantin Aștelean). Vin aici 
sa practice înotul, să se răco
rească, mai ales la sfîrșit de 
săptămînă, pînă la 1000 de ti
neri din Lupeni, Vulcan, Uri- 
cani și chiar de la Petroșanii 
(S.C.)

© BAR NOCTURN. La res- 
taurantul „Jiul" din Petroșani, 
s-a deschis an bar de noapte, 
unde cei care au timp și bani 
pot viziona un asortat program 
de divertisment :■ coregrafie spe
cifică, momente vesele, audiții

muzicale. Organizatorii sînt so
cietatea muzicală „Acustic” și 
conducerea restaurantului Jiul. 
(SC.)

Q TABĂRĂ. Astăzi pleacă în 
Ungaria un grup de copu din 
partea Asociației Handicapaților 
Neuromotori din județul nostru. 
Ei vor petrece zile însorite pe 
malul lacului Balaton, la invita
ția prietenilor lor unguri, care 
au fost în această vară în tabără 
la Brădățel (Retezat). Vacanță 
plăcută, în țara vecină ! (V.R.)

I
I
I 
I
I 
I
I
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■ Că stațul eitot mal să-- dintre' ele; cea actuală 
program non-stop șl 
la care s-au oprit autorită
țile locale și-județene gri
julii cu subțirimea buge
tului ?

în varianta non stop, pe 
lunile iunie — septembrie, 
cheltuielile cu apa caldă în 
Deva se ridică la 72282000 
de lei, din care populația 
trebuie să achite 24282000

rac și guvernul tot- mai 
zgîrcit cu subvențiile pen
tru o seamă de produse șl 
servicii pe care încă le 
mai subvenționează ca un 
fel de simulacru de protec
ție socială, o știm. în nu. 
mele acestei sărăcii însă, 
se atentează și la bruma 
de spor de confort pe care 
unitățile de gospodărie lo- 
cativă reușesc s-o asigure 
unor localități.

R.A.G.C.L. Deva a fost a- 
vertizață de reprezentanții 
județeni și locali ai statu
lui si guvernului să ia toate 
măsurile de a se adapta cu 

consumurile și costurile spre 
a se încadra în noile nive
luri ale subvențiilor de la 
buget. I s-a sugerat că o 
posibilitate de reducere a 

■ costurilor ar consta din 
furnizarea etapizată și cu 
restricții a apei calde me
najere, Deva fiind printre 
puținele localități din ju
deț . cu program -non-stop 
de apă caldă. Cine o .fi... 
sugerat o asemenea suges
tie care seamănă atît de 
bine cu dorința românului 
de a vedea moartă și capra 
vecinului, nu are importan
ță. Noi nu credem în ea 
și de aceea scriem aceste 
rînduri. Spre a se conforma, 
R.A.G.C.L. Deva a întoc
mit — pe calculator, ne 
asigură dț inginer Comeliu 
îonescu, director adjunct 
al regiei, mai multe va
riante -de program de apă 
caldă cu costurile realizate 
in fiecare variantă. Ce re

zultă din compararea a două

de la punctele de isermofl- 
care. .Afîîrid de o asemenea 
posibilitate -ar proba
bil le-ar afecte «alariite dar 
le-ar perMtte țt tocurile 

■ de muncă — ei »u amenin
țat cu. declanșarea unui 
conflict de muncă.

Conciliind în acest con
flict fa germene. di ingi
ner Ovidiu Ragea, prima
rul municipiului, • a reușit

cum sa sa v z

capra vecinului
de lei," iar subvenția de la. 
buget pentru plata energiei 
termice și electrice necesare 
preparării și livrării • apei 
calde este de 48 de mili
oane de lei.

în varianta așa-zis optimă 
cu program etapizat, cu ex. 
cluderea din program a du
minicilor, costurile însu
mează 46663000 de lei din 
care subvenții de Ia stat 
30988000 de lei.

Nu știm ce elemente s-au 
luat în calcul la întocmi
rea variantelor de program, 
dar nu sîntem singurii care 
nu credem în eficiența e- 
conomică a .unui program 
de apă caldă etapizat. Nu 
cred în aceasta în primul 
rînd fochiștii și mecanicii

r

să-1 stopeze deocamdată. 
Conflictul nu este numai 
între salariații de la ter
moficare și consiliul de 
administrație al R.A.G.C.L. 
Deva. Măsura preconizată 
poartă în ea germenii unui 
conflict masiv al acesteia 
cu populația. Program eta
pizat de apă caldă a mai 
fost în Deva. Cei de la. 
etajele 3—4 o plăteau și 
n-o aveau niciodată. Expli
cabil. Cînd ceva se dă cu 
restricție, atunci cînd se 
deschide robinetul toată 
lumea dă năvală să ia ce 
poate prinde. Cei de la 
parter și etajele 1—2 vor 
folosi intensiv apa caldă, 
vor face și -eza’-ve în cada 
de baie, rezerve care a 
doua zi vor lu.j drumul ca-

nalelor. în felul acesta re
zervoarele de apă rece se 
golesc rapid, astfel că cel 
de la etajele superioare nu 
vor avea nici apă rece, ne
cum caldă. Mecanicii de 
la punctele de termoficare 
știu asta și t ai știu- că 
nemulțumirile populației se 
descarcă în primul rînd a- 
supra lor și acesta este 
încă unul dintre motivele 
serioase pentru care ei 
amenință cu conflictul de 
muncă.

Să privim însă lucrurile 
bârbătește, în față. Sub
vențiile pentru unele pro
duse și servicii (pe care 
personal nu le-am consi
derat și nu le voi considera 
niciodată ca pe ceva sănă
tos, într-o economie) vor 

, dispare deoarece guvernul 
a anunțat aceasta de mult. 
Populațiâ va trebui să su
porte mai tîrziu sau mai 
devreme costul integral al 
serviciilor acum subvențio
nate. Merită să depreciem 
un serviciu buh riscînd ne
mulțumiri din partea popu
lației unui oraș de 90000 
de locuitori ? Oamenii s-au 
obișnuit cu ideea că vor 
plăti integral asemenea ser
vicii, sperînd că li se va 
plăti și lor la adevărata 
valoare munca. Ge vor face 
în acest caz cei cu posibili
tăți financiare reduse ? Pro
tecția lor este treaba gu
vernului : un program, de 
protecție realist, bazat pe 
posibilitățile din fiecare e- 
tapă și nu paleative, ori 
surogate.

ION CrOTLEI

La înaltă 
tensiune-lîngă 
generatoare 
(Urmare din pag. 1)

INFORMAȚI i . NOTE . OPINII
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Dna 'Maria Gh. era, la dune, și să le scadă. Ra-» 
du termină repede ,ojae-1 
rațiile respective. Car- * 
men însă înțîrzia. Frica | 
ce i se cuibărise în sufle- * 
tul fraged îi întuneca gîn- 
direâ, o inhiba.

— Tu ce faci ? se răsti 
tatăl la fată. Nu ești în 
stare ?

Carmen se ghemuise în 
scaun și tremura din 
toate mădularele.. Stătea 
cu capul plecat și parcă 
și sufletul în trupul ei 
firav vibra de spaimă, 
loan Gh. ieși un moment 
din cameră, iar cînd se 
întoarse avea în mînă un

lucru" după-amiază, **așâ 
că'cei patru copii au ră
mas singuri acasă. Era 
liniște, doar Ana, cea 
mai mică, făcea oarece gă
lăgie cu joaca ei. Cei trei 
mai mari, adică Ioan To
ma și gemenii Radu , și 
Carmen, erau cu ochii a- 
țintiți la ușa de intrare. 
Auzeau pași ureînd sau 
coborînd pe scări și de 
fiecare dată răsuflau u- 
șurați cînd aceștia treceau 
mai departe de ușa apar
tamentului lor. Deodată, 
pașii s-au oprit chiar la 
palierul unde'stătea fa
milia Gh.

— E tata, ■spuse băiatul 
- cel mare.

își țineau cu toții ră
suflarea și cea mai în
fricoșată era Carmen, în 
ochii căreia spaima cres- 

■ cu brusc. Se auzi ușa de 
la intrare deschizîndu-se, 
apoi închizîndu-se la 
loc; O clipă mai apoi 
în camera celor mici in
tră capul familiei^ loan 
Gh. Avea ochii buhăiți, 
iar chipul î’ era răvășit,

ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
I ti 
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mente, dar și din pricina 
angajamentului redus în 
muncă al unor meseriași. 
Totuși, spre sfîrșitul lunii 
curente, îl vom racorda la 
circuitul productiv, urmînd 
sa oprim și să supunem

- aceluiași proces grupul nr. 4. 
Pregătirile pentru repararea 
lui sînt avansate. Să vedem 
cum vor decurge lucrări
le. Dacă l-am putea termi
na pînă la sfîrșitul anului, 
ar fi foarte bine.

Am mai notat — din dis
cuțiile și cu alți. interlocu- 

■ tori — că în termocentrală 
se execută lucrări de între
ținere și reparații curente 
la turboagregatele nr. 1 și 
nr. 2, la alte instalații și 
echipamfepte care cad ac-

- cidental, că din data de 10 
august și pînă în 10 sep
tembrie se va afla într-un

‘Intens proces de reparații 
sistemul de termoficare — 
cu asigurarea că pppulația 
municipiului Deva va avea 
suficientă căldură în apar
tamente la iarnă,' dar cu 
condiția de a-și achita o- 
bligațiile pentru aceasta.

Ajunși aici, dl Florea Be- 
reș a ținut să sublinieze că 
blocajul financiar ii încor
setează extrem în activitate, 
constituind un adevărat 
scurtcircuit în producția de 
energie electrică. ,

Intrînd în perimetrul ci
frelor, ne-a spus că F.E. 
Deva are de încasat de la 
diverși beneficiari suma de 
4,2 miliarde lei, în cea mai 
mare parte pentru energia 
electrică și agentul termic 
furnizate, din care 219 mi
lioane lei numai de la 
RAGCL Deva. Sigur, și e- 
nergeticienii de la Mintia 
au datorii, de 3,8 miliarde 
de lei, dar ei speră, ca. 
noi toți, de altfel, că se va 
găsi curînd o soluție șl 
pentru acest blocaj econo
mic. Oricum, din punctul 
lor de vedere, țara va avea 
la iarnă suficientă energie 
electrică, iar populația De
vei suficientă căldură. *

MULȚUMIRI 
MIINILOR. HARNICE

Puțini dintre noi știu 
că Ia denjisolul comple
xului de cazare și alimen
tație publică „Sarmis", din 
Deva, șapte femei harnice, 
anonime, fac zi de zi nu
mai lucruri albe, curate, 
călcate, apretate. Sînt lu
crătoare la spălătorie. Prin 
mîinile lor curate. ' trec 
sute și sute de halate, 
cearșafuri, fețe de masă, 
fețe de pernă, naproane, 
șervețele ețc. Toate dau 
albul imaculat în unitățile 
de alimentație publică, în 
camerele de hotel, în gru
purile sociale... Pentru ca 
noi să ne simț’m bine, să 

.ne fie ..mpul liber cît 
mai plăcut. Cele șapte 
femei harnice o au în 
frunte pe dna Maria Mîn- 
ja Dar respect și mulțu
miri se cuvin tuturor. 
(Gh.I N.)

CÎND BATEM 
COVOARELE?

După mai multe scri
sori și audiehțe primite la 
redacție, ne adresăm ci
titorilor noștri cu o rugă
minte : cînd ne sesizați 
că vecinul sau vecinii bat 
covoarele (în fond, vă 
deranjează sîmbăta și 
duminica la ore matinale), 
să ne spuneți și care a- 
nume. Gestul este urît, vă. 
împărtășim părerea. Fi
resc că după zilele de 
muncă, în cele libere o-

mul trebuie să se simtă 
deconectai. Haideți, sti
mați cititori, să-i numim, 
să-i arătăm cu degetul țje 
cîtiva. Poate, poate... 
(Gh. I.N.)

CU 200 DE LEI, BA !

In magazinele- alimen
tare din Hațeg (ca din 
întregul județ) nu s-a dat 
zahărul de mai multe luni 
de zile. Dar la privati
zați există cu 200—300 
de lei kg. Că nu este za
hăr la rație, că nu este 
zahăr subvenționat etc. 
etc., am mai auzit. Dar 
la bișniță este. O stare 
•nefirească ! Punct cînd i 
se va pune ? (Nicu Sbu- 
chea, colaborator).

OAMENI DE OMENIE

In satele comunelor 
Crișcior, București, Blă> 
jeni, funcționează 27 tie 
unități comerciale tie des
facere. Oameni eti loan 
Iancu — la BucurCțCi, Lu
cia Cristea — la Qrișoror, 
Lenuța Hindu —• ia 
Zdrapți, NicOiae Rusii—' 
la -Grețuri, NicoJa» 
Raț _ ia Criș, atat deter 
cîțiva în fața cărora să
tenii ridică pălăria. 
(Gh.I.N.)

JAF PE ALEEA 
PATRIEI

— ti 1

Cîndva, pe str. Aleea Pa. 
triei, la numărul 8, din 
orașul Brad, exista o can
tină respectabilă a șantie

rului de construcții din 
localitate. Ulterior, acest 
spațiu a fost- atribuit fos
tului. IC3M Brad, cu chi
rie, unde a funcționat, o 
bună bucată de timp, un 
laborator de prăjituri. In 
anii din urmă, clădirea a- 
răta omenește, era îngri
jită.

Intre timp, laborato
rul s-a mutat, iar spațiile 
imobilului au rămas libe
re. Acum, odată cu pro
movarea „valorildr de
mocratice” și a liberului 
huliganism, clădirea arată 
jalnic. Ferestrele distru
se, faianța a prins și ea 
picioare și multe, multe 
alte bunuri au rămas de 
izbeliște.

Cu toate acestea proprie
tarul — dacă-1 putem nu
mi așa — Șantierul nr. 4 
de construcții Brad a 
rămas pasiv. Ba mai mult, 
în intențiile șefildr de 
șantier a încolțit ideea 
transformării clădirii în 
■garaje. Și 'aceasta se va 
întîmpla cînd vor fi bani, 
pentru că, pe moment, 
di^onibilități financiare 
nu prea există la unita
te® -amintită.

Bar pînă la ziua cea 
mare, în spațiul fostei can
tine se plimbă în absolu
tă libertate stafiile, „a- 
lături” de mulți care sînt 
îndrituiți să ceară expli
cații „bunilor” gospodari 
de la respectivul șantier.

CORNEL POENAR
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VETERAN
La poarta casei cu 

numărul 21, din satul 
Fărcădin, comuna U- 
nlrea, pe laviță, l-am 
văzut pe dl Vasile O- 
pruț, veteran de răz
boi, veteranul satului. 
Mai mare dragul să 
schimbi chiar și numai 

cite'va vorbe cu el. i

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIF S.A. DEVA 
str. Depozitelor nr. 6 

organizează licitație în datele de 12. 19 și 
26 august 1992. ora 10, la baza Simeria, str. 
Depozitelor, pentru vînzarea mijloacelor fixe 
(utilaje terasiere și mijloace de transport).

Lista prețurilor se găsește la sediîle unității 
din Deva și Simeria. (936)

ti
cablu de antenă TV. Fă- | 
ră să scoată o vorbă, în- J 
cepu să lovească trupul | 
ghemuit al fetei cu furie. I 
Carmen urla ca din gu- ' 
ră de șarpe, întrucît lo- | 
viturile o ardeau ca uh » 
fier. înroșit în foc. Ăsta I 
îl înfurie și mai bare pe ' 
loan Gh. care o apucă și | 
® aruncă pe canapea, con- J 
ttnuind s-o bată cu ca- > 
felul și cu pumnii. Ceilalți I 
trei cqpii priveau îngro- j 

__ _ ____ . tep dezlănțuirea de fiară | 
semn <â băuse. Copiii îi sălbatică și nu îndrăzneau • 
cunoșteau foarte bine a- «țoi să sufle. Totuși — ’ 
ceaștă stare, căci îl ve» jr * ~ 
deau adeseori așa, ~ Ș 
mai știu că, atunci dniâ 
se află sub influența 40- 
coolului, loan Gh. sfSte 
foarte rău, face scandal 
și-i ia la bătaie pe toți 
din casă. >

— Ce faceți «di? în
trebă el cu glas dogit.

Nu i-a răspuns nimeni.
— Voi, ăștia gemeni, 

v-ați, făcut lecțiile ?
— Da, bîngui Radu.__ 
loan Gh. se întoarse

spre Ioan Toma :
— Ia dictează-le niște 

socoteli să văd cum se 
descurcă.

Băiatul cel mare te spu
se fraților mai meci miș
te cifre pe care să te a-
I

Carmen urla ca din gu-

, , ■ . » paie, o poruncă cereasca 
1 opri

ta maltratarea fetiței. Car
men rămase aproape în 
nesimțire. Mai apoi, cînd 
medicii de la spitaJiil. mu
nicipal au consultat-o, au 
constatat că are femurul 
și mîna stîngă fracturate, 
iar corpul îi era așa de 
plin de vînătăi că nu a- 
veai unde pune degetul. 
Le-au trebuit 110 zile s-o 
repună pe picioare.

- Ioan Gh. înce- I ti
i 
tiI ti I ti I tiIti

Fapta bestială a lui Ioan I 
Gh. s-a răspîndit în mU- . 
nicipiul de pe Cerna și | 
toți cei care-1 cunosc se I 
'Uită ta cwnul cu suflet hid > 
cu aspre mustrări în pri- I 
Viii. •

TRAIAN BONDOR |

Afacerea
autoturismelor

(Urmare din pag. 1) ordinea înscrierilor celor 
care au plătit autoturis
mul aproape 40000 de au
toturisme. Nici nu cred 
că țara are capacitate 
de li vintre «nai mare.

Aceasta fără nici un 
efort <®n partea statului. 

______  _ _ __  „ Nuntai bunăvoință să fie. 
altor agenți oatie, statul nu are

deci cca 6,3 miliarde de 
lei. Banii respectivi (cei 
63 de miliarde lei plus 
dobînda de 6>,3 miliarde 
de lei) sînt Ritesițj pen
tru credităm ttgfUor, so
cietăților «MMtâMte și a

re plătesc • RĂAMR lie. ntel o «ti^gație cu privire 
70—80 la ©ti «fl»tire, * 
numai m «md io sta
tul încatitaZă Țeste 50 de 

' miliarde de tei, însușin- 
du-și fără nM Wti efort 
Vl^prîu peste *4 de mi- 

. Barde de IR pe eeama
ti&raclrii celor tete, cu 
aid în urmă, «torit 
un autoturism.La nivelai 
județului Hunedoara «îți 
or fi în această situație? 
Poate se găsește cineva 
să ne explice.

Se vehiculează tot mal 
frecvent ideea șl se caută 
a s* explica neoficial de 
către unii funcționari din 
unitățile Ministerului E- 
conomiel șl Finanțelor, că 
nu are țara bani să ne 
mai livreze autoturismele 
la prețurile de acum. 
Oare așa să fie? în reali
tate, iată cum stau lu
crurile. Dacă celor 900000 
de cetățeni înscriși la 
autoturisme cu suma de 
cca 63 de miliarde, de lei 11 
se acordă dobînda de 50 
la sută, așa'cum se a- 
cordă pentru cel cane de
pun banii la un termen 
de un an, față de terme
nul acestora de 5r—10 ani, 
ar rezulta o dobîndă a- 
nuală de 31,5 miliarde de 
lei. Dacă s-ar folosi nu
mai această dobîndă a- 
nuală, s-ar putea livra în

i

I

la protecția socială a a- 
cester cetățeni ?

afacerea este cla- ( 
ră. Unitățile statului nu 
doresc -să rezolve pe căi 
cinstite Situația cetățenilor 
înseriși la autoturisme. De j 
ce să ie livreze acestora 
autoturisme, în valoare 
de cea 31,5 miliarde de 
tei în 1992. cînd pentru 
acești bani, pe care îi 
împrumută societăților co
merciale sau altor agenți 
economici cu o dobîndă 
de 70—80 Ia sută se pot 
încasa aproape 50 de mi
liarde de lei ? In acest 
calcul m-am referit la 
cele 63 de miliarde de 
lei, contravaloarea auto
turismelor plus dobînda 
de 50 la sută care» s-ăr 
cuveni pentru acești bani 
pe 1'992. Asta da afacere! 
în concluzie, aș dori să 
se deschidă o rubrică în 
paginile ziarului dumnea
voastră, în care să apară 
cît mal multe opinii pe 
această temă, începutul 
făcîndu-se prin publicarea 
acestei scrisori. Ar fi foarte • 
interesantă și poziția par
tidelor politice față de 
această situație, ce pri
vește o importantă parte 
a populației și chiar a ( 
candidaților la președinția ( 
țării. J
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REFLECȚIA ZILEI

• „Cînd citești în sufletul tâu, dă-țt sea
ma câ citești într-o carte în care mii de 
veacuri șl-au scris enigmatica lor poveste 
și nu te mira de nu poți citi toata încîlcita 
carte, nici poți înțelege multe din cîte ci
tești".

M. Codreanu

a

■ 15,30 Cursuri de limbi străine • 16,00 
Agenda muzicală * 16^5 Rpfifcti 16,55 
Actualități * 17jJ0 Seleviziunep vfi ascul
tă ! • 17,30 Tele-discn!-mazicii populare
• 17,50 Simpsritii'’ * - T8.30 Station! ecoj

■ nomic • 19,00 Studioul electoral • 19,
Desene animate • 20,00 Actualități • 20,33 
Sport • 20,45 Film serial. „Dallas” Ep. 151
• 21,45 Reflecții rutiere • 22,00 Pro mut 
sica • 22.30 Studioul electoral a * 23,00 
Actualități • 23,15 Stadion,

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

canță a 16,35 Ecranul • 17,05 Emisiune* 
în limba germană • 18,05 Club SF • 18,4([ 
Invitație la concert • 20,45 Program Jj 
Televiziunii Naționale din Republica &Iol|â 
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,05 
TV5 Europe • 22,35 BBC W'orld Scrvic^f

VINERI, 14 AUGUST
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa^
Ie din Republica Moldova • 10,00 Ăctuaț 
lități * Meteo • 10,20 Agenda electorală 
10,30 Calendarul zilei • 10,40 Film artis
tic. „Tentația” (SUA, 1950) • 12,00 * Suș 
per CHANNEL • 12,30 Descoperirea plaț 
netei • 13,00 Ora de muzică • 14,00 AcF 
tualități * Meteo ««14,20 în memoriamr 
Mihail Jora • 15,10 Kathak — dansuri 
indiene « 15,25 Televacanța școlară <' 
16,00 Muzica pentru toți « 16,20 Limba* 
noastră • 16,50 Tragerea Loto • 17,00 ACr 
tualități • 17,05 Emisiunea în limba geriț 
mană • 18,05 Reporter '92 • 18,35 StuC
dioul muzicii ușoare • 19,00 Studioul e£ 
lectora] • 19,30 Desene animate « 20,Oi 
Actualități • 20,30 Film seria). „Destta 
familiei Howard”. Ep. 34 a 21,30 * „Avffi£ 
rea dracului”. Documentar produs do ca£, 
naiul CBC—1991, despre conturile
ale dictatorului Nicolae Ceaușescu • 22,30 
Studioul electoral • 23,00 Actualități « 
23,15 Sport. !

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Reconiaa-

dări din program • 16,15 Ecran de vai 
canță « 16,40 Tradiții • 17,10 Opera șl 
personalitățile ei • 19,10 Sport-magaziiE
• 20,45 Programul Televiziunii Naționald 
din Republica Moldova • 21,30 TVE Isw 
ternacional • 22,00 TV5 Europe . 22,35 
BBC World Service.

SÎMBĂTĂ, 15 AUGUST
PROGRAMUL I ’J"

• 9,00 Bună dimineața! o 9,50
de la A la Z • 10,00 Actualități * Mtivg
• 10,10 Ecran de vacanță • 10,30 Transmis 
simte directă a slujbei de canonizare ■ _ ț 
lui Constantin Brâncoveanu de la Okerica 
„Sf. Gheorghe Nou” din Bacarești • 12,30 
Ora de muzică • 13,30 7 x 7 • 14,00 ACj 
tualități * Meteo • 14,10 Reflecții rutieră
• 14,20 Ecran de vacanță • 14,45 Ziuâ 
națională a Republicii Korea « 15,00 Maf 
gazin cinematografic • 16,00 Concurs ANE 
„Să ne cunoaștem străbunii” ■ 16,05 Mțli 
zică. Julio Iglesias • 16,20 Expo Sevilla 
*92 • 16,35 AI doilea război mondial • 
17.05 Studioul șlagărelor • 17,30 Rom ri 
deportați în ghețurile Siberiei • 18,30 Ma
pamond • 19,15 Telcenciclopedia « 20,00 
Actualități • 20,35 Film serial. „Twin 
Peaks”. Ep. 13 • 21,40 Săptămîna sportiva
• 22,10 Bună seara, amintiri! • 23,00 Ac*
tualități • 23.15 Top 10 • 23.50 Film are 
tistic. „Strada Montmartre Nr. 125”. (Frapa 
ța, 1959). Premieră pe țară • 1,20 TV DE» 
VA. ?

PROGRAMUL II I '
• 9,00 TV "BK^A' • 16,00 Actualități i ,

16.10 Recomandări din program. « 16,1 ( 
Ecran zie ■ vacanță • 16,40 Recitalul soprt 
nei Florența Marinescu • 17,00 - Conrvlt * 
țuiri... muzicale « 17,30 Divertisment I» t 
ternațional • 18,10 Film artistic. „Trădfl ¥ 
rea”. (SUA, 1978) • 19.4S- Seară de baU (
• 20,45 Programul Televiziunii Național;
din Republica. Moldova « 21,30 'TVE IjJ 
ternacional • 22,00 TV5 Europe « 22,3 
BBC World Service. v

DUMINICA, 1& AUGUST
PROGRAMUL I - 1

a 6,30 TV DEVA a 8,80 Bună dimineaf 
ța! « 9,30 Ecran de vacanță * „Clovnii^ 
simo” * „Fram”. Ep. 9 • 10,50 Actualii 
tăți * Meteo • 11,00. Lumină din luminiș
• 42,00 Viața satului a 13,30 A seceri! dâ* 
pe Lăpuș • 14,00 Actualități * Meteo
14.10 Atlas • 14,30 Vidco-magăzin a iS.țiJț 
Convorbiri de duminică • 19,10 Film Săfc 
rial.'„Dallas”. Ep. 154 • 20,00 Actualitătf

• • 20,35 Duminica sportivă a 20,50 Festjf 
valul național de muzică ușoară „Mamaia 

"92" • 22.45 Actualități • 23,00 Festivalul 
național de muzică ușoară „Mamaia ’9®?
• 24,00 Muririi teatrului românesc.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Ecran de vaîi 

canță • 16,35 Conviețuiri • 17,05 Varietăți 
internaționale • 17,30 Orașe și civilizații
• 18,00 Serata muzicală TV • 20,00 Foț| 
bal : Dinamo — Politehnica Timișoara 
Transmisiun1 di'-ectă de Ia Stadionul „Naș 
ționa!” din CenîiaO e 21,45 Video-clipurt
• 22,flf) TV 5 Europe e 22,35 BBC Worlg 
Service,

LUNI. 10 AUGUST 1992
EROGRAMUL I

• 14,00 Actualități • 14,10 Agenda elec
torală • 14,20 Calendarul zilei • 14,30 * 
Worldnet USIA • 15,30 Avanpremieră TV
• 15,40 Copiii noștri — viitori muzicieni
• 16,00 S.O.S. Natura! • 16,30 Actuali
tăți « 16,35 Emisiunea în limba maghia
ră « 17,55 Pro Patria • 18,40 Tezaur • 
19,00 Studioul electoral • 19,30 Desene a- 
nimate • 20,00 Actualități • 20,35 Studio
ul economic • 20,55 Stagiunea estivală la 
teatru TV — „Chirița în provincie” de 
Vasile Alccsandri • 22,30 Studioul elec
toral • 23,00 Actualități • 23,15 Sport *

Te-am căutat la marginea 
mării și am găsit doar ur
mele pașilor pe nisip, șter-.

' se de Valuri înspumate. Iți 
auzeam șoaptele de dra
goste ■ în murmurul mării 
și-am strigat în zare. Un 
țipăt de pescăruș mi-a răs
puns. Te-am căutat la um
bra pădurilor, simț eam
'cum- mă privesc dintre 
țfrynze oekil tăț arzători. 
Te-am chemat. day 
răspuns doar ecoul, 
filele cărților ți-am 
mii de cuvinte pe care pu
teai să mi le spui, sub 
ochii mei sufletul ți se
desfășura pe al meu cotro- 
pindu-l și tu-mi erai în
suflet, dar nu te găseam.

Ce întîlnire banală,..- și 
tăvălugul Timpului, cite 
cuvinte și gesturi, supă
rări și-mpăcări, ca o fu
ziune nucleară : Sufletul — 
.cit mai ești tu, cit mai 
sînt eu ? — întregul este 
NOI.

Astăzi îți stau alături, mă 
l cuprinzi în brațe'și te 
> ' treb :
l
1 J

It

ț

DESPRE CUNOAȘTEREA DE SINE
/ V
• „Drumul de la tine pînă Ia tine trece prin o- ț 

colul pămîntului".
II. Keyserling

• „Tu însuți ? Un vechi și bun prieten căruia to- ț 
tuși trebuie să-i refuzi orice concesie". ■

N. Iorga *

mi-a 
Intre 
citit

, „Una e să știi adevărul despre tine însuți 
alta să-1 auzi spus de altul".

A. Huxley;
Ș'

• „Fenomenul minunat este propria noastră exis
tență. Cel mai mare mister pentru om este el însuti". 

W. Dilthey

ar
ei

i
• „Cei mai mulți își sînt atît de străini, fneît ț 
trebui să vorbească la persoana a treia despre ( • - * ■ —••• IfI 

1I
înșiși — cam așa cum vorbesc copiii...

' L. Blaga

• „Nu trebuie să lași -pe alții să descopere ceea 
reprezinți. Definește.te singur, dacă ai această ve- •i» ■-ce

leitate, și vei fi crezut' Tu unde ești ?
G. CălinescU JN4 DELEANU

Selecție de ILJE LEAIIU

mv • a^^ a aata a ^aaa a a a^aa a i

• Imaginează-ți că ieri 
am mers la vînătoare, dar 
mi-am uitat pușca acasă !

— Extraordinar! Și 
cînd ți-ai dat seama ? !

— Cînd am scos 
rele din geantă și 
dat nevestei...

☆
• Tăticule, ce-i 

optimism ?
— Dragul meu, 

mismul e starea dinainte 
de a merge Ia ofițerul 
stării civile...

☆
• — Draga mea, 

i-ai spus tînărului 
te cere în căsătorie 
trebuie să vină să mă va
dă mai întîi ?

a aaa^. a

in-

• •» < w w w w > e v • w *

iepu-
1-am

acela
opti-

dar 
care 

eă

' a ^^a a mw a a t^aa a aaaa a ■■

— I-am spus. A zis c£ 
te-a văzut de cîteva ori 
de la distanță ți că to
tuși vrea să se însoare 
cu mine...

a aaaaa ""aa a

a

îi• O tînără scoțiană 
spune iubitului ei:

— Tata mi-a spus că nu 
mă mai lasă șă mă mărit 
cu tine. A încercat aseară 
pantofii tăi și zice că nu 
i se potrivesc...

☆
X •
• —ț Dumneata ai

« MW a a * ' ara ■

* «mm t aaa • a

ferit vreo condamnare în ■ 
ultimii zece ani ? I

— Nu, domnule judecă- i 
tor.

— Ești sigur ? »
— Da, fiindcă eram lâ | 

închisoare... . . . •☆ I
• — Dumnezeu mi-e J 

martor că sînt nevinovat | 
— spune inculpatul dez- •> 
nădăjduit ;

— îmi pare rău — spu- » 
ne judecătorul— m-ai a- I 
nunțat prea tîrziu. Am j 
încheiat audierea marțo-| 
rilor. I
Culese și prelucrate de

su-
a aaar a aaaa a

ILIE LEAHU
a aaaa a

I
*
I

*•*•*•*•*•*•*•*••«

PE CĂLDURĂ

ORIZONTAL: 1) O căldură nemaîpo» 
menită; 2) Se-ncălzesc frenetic la Intîl- 
niri •— Se topește de căldură ;. 3) Surse 
de lumină și căldură — Ținut-pe lînga 
noi ; 4) Beneficiază de multă căldură — 
Lipsit fizic de căldură ; 5) Zvorj,.. de
ploaie — Unită cu multă căldură ; 6) Se- 
ncălzește la roșu — E tot în toriditate !; 
7) Se coace în Cuptor — Lumea cealaltă )

<*•*•*•*>««

8) Cuprins de sete ! — A se alătura cu 
căldură ; 9) Trecut prin călduri — Dau un 
raport de apartenență — Curent alterna
tiv ; 10) Căldură interioară.

VERTICAL: 1) Bun conducător de căl
dură (pl.); 2) Uscată de căldură — Sursă 
de mare căldură; 3) Au nevoie de căl
durile verii — La gura sobei f; 4) Oferă 
flori azurii — Fiecare cu cuptorul lui (pl.); 
5) Azuriul verii aducător de căldură — A 
obține prin deposedare — Intrate în ba
ie!; 6) Mare în țările calde — Intrare în 
circuit; 7) Căldura interioară a unor ca
lorii ! — Friptă la inimă! —. „Căldura” 
sufletului din înaltul cerului; 8) Se ma
nifestă cu multă căldură ; 9) Are călduri 
(fem.) — Sarcină de serviciu în Tegie 1 
10) Te bâgă în călduri.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
OLIMPICA”

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 
S ÎMBĂTA TRECUTĂ:

1) CALIFICARE; 2) AMORAȘ — 
LUX ; 3) RACI — TINTE ; 4) IT — TF — 
N — ER ; 5) TOREADOR — G 6) ARE 
— IUȚITE ; 7) BIGAM — AVA ; 8) I — 
ATAȘ — ALA ; 9) LATI — ATLET • 10) 
ARATATOARE.

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

din program • 16,15 Ecran de vacanță • 
17,10 Veniți eu noi pe programul doi! A 
supraviețui.., în concediu • 20,00 Maga
zin auto-moio • 20,30 Armonii corale • 
20,45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova « 21,30 TVE Interna
tional • 22,00 TV 5 Europe « 22,35 BBC 
World Service.

MARȚI; 11 AUGUST
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova. Telematinal • 
10,00 Actualități * Meteo • 10,20 Agenda 
electorală • 10,30 Calendarul zilei • 10,40 
Ecran de vacanță * Desene animate •

/11,05 * TV5' Europe « 12,10 Ora de mu
zică • 13,00 Interferențe • 13,30 Muzica 
pentru părinți • 14,00 Actualități « 14,20 
Tradiții • 14,50 Avanpremieră TV • 14,55 
Preuniversitaria • 15,30 Cursuri de limbi 
străine • 16,30 Conviețuiri « 17,00 Actua
lități • 17,05 Ca un hrisov, ca o baladă...
• 17,35 Cultura în lume • 18,00 Salut, 
prieteni! • 19,00 Studioul electoral « 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități • 20,35 
Studioul economic • 20,55 Telecinemate- 
ca. „Greu se ajunge acasă” (japonia, 1977). 
Premieră pe țară • 22,30 Studioul elec
toral • 23,00 Actualități • 23,15 Sport.

' PROGRAMUL N
• 16,00 Actualități • 16,10 Ecran de va

canță • 16,35 Studioul de literatură •
17.35 Film serial. „Cine e băiatul ăsta ?” 
Ep. 2 • 18,35 Documentar științific • 19,05 
Lumea sportului p 19,35 Video-satelit • 
20,00 Tribuna non-conformiștilor • 20,20 
Studioul muzicii de cameră • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE International
• 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC World 
Service • 23,05 TV DEVA.

MIERCURI, 12 AUGUST „
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova. Telematinal • 
10,00 Actualități * Meteo • 10,20 Agenda 
electorală « 10,30 Calendarul zilei • 10,40 
Film serial. „Marc și Sophie” Ep. 5 •
11.35 * La sept. Riviera nostalgică. Film 
de Annie Tresgot, Partea a îl-a • 12,10 
Ora-.de muzică • 13,10 Vîrsta a treia •
13.40 Mondo muzica • 14,00 Actualități * 
Meteo • 14,20 Magazin agricol « 14,50 
Avanpremieră TV • 14,55 Televacanța 
școlară • 15,30 Cursuri de limbi străine
• 16JM) Codrule, codruțule • 16,20 Lumea 
sportului • 16,50 Tragerea- Pronoexpres
• 17,00 Actualități • 17,05 Arte vizuale
• 17,30 15, 16, 17. 18 • 18,00 Caleidoscop 
muzieal-coregrafic. • 18,30 Studioul econo
mic • 19,00 Studioul electoral • 19,30 De
sene animate • 20,00 Actualități a 20,40" 
Memorialul durerii • 22,00 Universul Cu
noașterii * 22,30 Studioul electoral • 23,00 
Actualități • 23,15 Sport.

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

din program • 16,15 Ecran de vacanță •
16.40 Teatru TV. „Doctor fără voie” de 
Molidre • 18,30 Emisiunea în limba ma
ghiară • 20,00 Dialog cu edilii Capitalei
• 20,25 Bijuterii muzicale • 20,45 Progra
mul Televiziunii Naționale din Republica 
Moldova • 21,30 TVE International • 
22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC World 
service.

JOI, 13 AUGUST
PROGRAMUL I

*• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități * Meteo • 10,20 Agenda electorală
• 10,30 Calendarul zilei • 10,40 Ecran de 
vacanță * Desene animate • 11,05 * ’ 
Woildnet USIA • 12,05 Ora de muzică • 
13,00 Oameni de lingă noi • 13,30 Jazz-’ 
magazin • 14,00 Actualități * Meteo • 
14,20 Conviețuiri • 14,50 preuniversitaria
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CUMPARARi

nou. 
■ Informații Chișcădaga, nr. 
(15 (Hirișcău I>i viu), preț 
Negociabil. (5874)

* VÎND videoplayer ja- 
------ _ eu telecomandă, si- 

(65000 lei). Deva, tel. 
..------ ?. (6549)

O VÎND foarte convena- 
-Semicursicră și TV 
, Deva, tel. '620685, 

(6551)

• VÎND Lăstun

isL" 

gupă ora 16.
• VÎND garsonieră con

fort I, central. Deva, tel. 
623G53. (6547)

• VÎND Dacia 1310 .TX,
«96, roșfei 60000 km, șl 
®acîa 1310 berlină, 1983, 
alb 13, 30100 km, stare
foarte bună. Deva, tel.

(6544)
• VÎND bloc iftoto» nou

MHO DieseL Hunedoara, 
str. Pădurii S3. (5774)
• ¥ÎND Citroen C 15 

| tortoâ, «a febricĂe 1988,

rmție, ptata po
tato. Informații 
*682,, orele 17—21. 

l®46)
• VWD Opel Ascona, 

nc* model 1981, stare 
Hunedoara, str. 

nr. 1, bl. 2A, 
46, dipă ora 14. (5772)

• VÎND Trabant 601. 
MDeva, tel. 625413 sau 
>E4779. (6541)

> ¥îND motor ARO nou, 
Convenabil. Deva, tel. 

*<18120 «Ui 613398, Intre 
•tete 19-2X (6539)

l-

L

a VÎND 50 stupi, vatră, 
easă șl lăzi. Deva, tel. 
623616. • 16354)

• VîND apartament 2
camere etaj I, Deva, Da
cia. bl. 21, ap. B, ncțmobi-' 
lat). (6259)

• VlND Mercedes 200
Diesel. Deva. tel. 620703, 
după ora 19. (6379)

• VÎND videoplayer nou.
Orăștie, tel. 641108. (6523)
• VÎND garsonieră con

fort I sporit, nețmobilată), 
zonă centrală. Deva, bl. 
M2, ap. 64 (lingă restauran
tul Miorița) sau tel. 620339, 
între orele 15—18. (6524)

• VÎND căței Foxterrier 
sîrmos. Deva, str. 
Blaga, nr. 5.

• VÎND casă și 
agricol în CîrjițL

- teL 624879.
• VÎND remorcă

(750 kg) nouă. Orăștie, tel. 
642788. ‘ (6409)

• VÎND microbuz Peu
geot 3 5, an fabricație 1987, 
9 locuri, stare excepțională.

. Burjuc, nr. 67, Bartha Ga- 
'briel, 10 000 DM. (6398)

• VÎND apartament 2
camere, zona Miorița. De
va, tel. 629673. (6418)

• VÎND urgent aparta
ment 4 camere ultracen-

. trai. Deva, bdul Decebal, 
bl. 6, ap. 
nabfi.
• VÎND 

grădină 30

9 VÎND autoturisme f)lt- 
o»t și Toyota „Karina” 2, 
Wî* Buned^l.

<

• .■

23, preț

l/ician 
<6525) 
teren 
Deva, 
t£526) 

auto

SCHfMBUr.
O' iOCV*NTE

• SCHIMB apartament 3 
camere et. 2 Călan 
milar Simeria sau 
Informații Călan, 
731133.

• SCHIMB apartament
2 camere, et. I, confort I, 
hol central cu apartament
4 camere (recompensă a- 
partamentul sus menționat, 

rop: ițe personală). De
va, teL 619285. (6414)

• SCHIMB apartament 2 
camere confort I, Hune
doara cu imitai Deva. 
Hunedoarft. tel 722073 sau 
Deva, magazinul Optica 
(lîngă Casa de cultură).

(5776)
• SCHIMB apartament 4

camere Deva cu aparta
ment 2 camere, plus 
sonierâ sau variante, 
va, tel. 620433. (6527)

• SCHIMB apartament
2 camere proprietate Deva 
cu .similar Simeria. Infor
mații Deva, tel. 628088. luni 
10 august 1992, între orele 
18—20. (6529)

--------------------„

• Pios omagiu ța îm
plinirea a S aâi de la

(6363)

i ‘

.. .. -V.

$£. AfcRGMEC S-A BAIA DSC

w-e- ■

cu si- 
Deva. 

tel. 
(6543)

• PE neașteptate, 
flacăra vieții s-a stins 
la numai 23 de ani. 
Timpul zadarnic vrea 
să aștearnă vălul uită
rii. Cît ne va ține fi
rul vieții nu-1 vom 
uita. Mama, tata, su
rorile Mărjuța și An- 
cuța, fratele Ionuț, As
tăzi, 8 august, M îm
plinesc 6 săptămîni de 
cînd a plecat de lîngă 
noi iubitul nostru fiu 
și frate, impiegat CFR,

*• Tractoare U 650
• Combine de furaje E 281 și cereale 

C 12
• Mașini de plantat și scos cartofi
• Semănători SUP 29 și SPC-6

i • Grape disc stelate și io îki»ji
• Remorci tractor și cisterna RCU-4
• Instalație de gresare AUROX — 

TRIPLEX
Relații suplimentare la sediul Socie

tății Comerciale AGROMEC S.A. BAIA DE 
CRIȘ, str. Calea Moților, nr. 11, telefon 107. 

(935)

<

S.C. COMELECT — STYL S.R.L. DEVA

.— 19-23.
• VÎND filtru cafea cu 

Informații lleva
riiioșc Central 
tel. 628269, sea

ra. (€535)
• VÎND urgent autoca

mion Bucegi. motor trac
tor, Dălfe — Bîrsâu, nr. 
*. (6370)
• VÎND vilă, piscină,

«Mini, teren arabii, ii- 
«sL JM. teL 160. (6346)

< VÎND apartament 4 
ultracentral. Deva, 

(6368) 
casă în coh- 

«cție. cu gradină în 
n. Informații Deva, tel. 
»#. și$a)

• VÎND mobilă Bider. 
■MFte. garnitură hol ah- 
WL Deva, tel. 625824. 

(6553)

conve- 
(6533) 

anexe, 
„ , Totia,
nr. 2. Informații Deva. teL 
615506. (6522)

• VÎND apartament 2
camere, confort sporit, Si
meria, str. 30 Decembrie, 
bl. 3, sc. B, et. 2, ap. 30, 
zonă parc, tel. 661589, du
pă ora 16. (6532)

• VÎND mașină cusut 
Ileana și covor persan eu 
carpetă. Deva, tel. 619304. ■

(«538)
• VÎND camion Baba ca- 
rosată. Deva, tel. 615079. 
616643. ;------

• VÎND aragaz cu jl 
chiuri. Informații 
tel. 629672.

• VÎND tractor 
M. Deva, tel. 627387. (6530)

• VÎND butelie aragaz, 
preț convenabil. Deva, teL 
620673. (6354)
• VÎND garsonieră pro

prietate, ne(mobilată) Deva, 
str. Aleea Plopilor (Dacia), 
bl. G2. et. I, ap. 19. (6258)

• PRKIAU contract a- 
partament 2 camere, Deva 
(exclus Mici® 1S). Relații 
Deva, str. Al. RomahQor, 
bl. 20, ap. 37, după casa 16. 
Ofer recompensă. (6528)

casă cu 
ari, sat

(6540) 
o- 

Deva, 
(6545) 

U 650

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

A NUNfA:

Mn dispoziția nr. 143/1992, Primăria Deva a sta
bilit următoarele locuri destinate afișajclOr electorala:

• Panou, bdul 1 Decembrie — în fața Casei de

M.

str.

str.

Enănescu — h» fața Complexiriui

Măr&ști — in fa|a Sălii SfKtrtwri-

Bejan — in fața împrejmuirii $c.

p.
I:

i?- « TaK .bdul Dcccbal — stația autobuz OPfcRA
' e^wb. str. Bejan — colț cu Emincscu

• Tub* «tr. 22 Decembrie — Cofetăria TOSCA 
<TMb, Str. Libertății — In fața bl. 6 ABC — 

•tMtnde autobuz

2 Tub* sfr. *. Eminescu — colț cu Liliacului, 
nete focuri este interzisă aplicarea oricăror 

aăițp car* *u au legătură CU campania electorală.
FMriMt Legilor nr 6» și 70/1992. distrugerea in 

MuIRafo «tu in parte, murdărirea, dezlipirea sau *- 
MBUriUBU afișelor electorate se amendează cu sume 
pfa* ta «5060 de iei.

i DSțerii de poliție și împutcrniciții primăriei vor 
j ■gtoabecten asigura integritatea afișelor electorale, 
; inclmhr prin aplicarea amenzilor legale.

Primar
Ing. OVIDIU IIAGEA

ÎNCHItlE^
• OFER spațiu comercial 

pentru închiriat sau spațiu 
pentru desfacere marfă en 
gros. Deva, tel. 622137. 

(6275)
OFERTE 

DE SERVICII
-- ----------------------------- r—

• SC AMELÎZ COM . 
SRL DEVa efectuează 
transporturi persoane 
șl mărfuri interne și 
internaționale. Infor
mații Deva, tel. 612194.

(6556)

• ASIGUR vize 
Ccho-Slovacia. Deva, 
teL 616641 sau Orăștie 
642448. (6557)

• ADMITERE facultate,
este recapitulative la fi

zică. asistate de calculator. 
Deva. tel. 621824. (€384)
• AUTORIZAT» ofer so

norizări, muzică pentru 
toate vîrstete, nunți, bote
zuri, banchete. Deva, fel. 
813045. (6413)

DIVERSE

• MAGAZINUL „Sty
le” al firmei SB Com. 
SRL Kă oferă prin 
produse și ambianța 
creată calitate, rafina
ment și eleganță. Des- 
chîderea «îmbătă, 8 
august 1992, ora JO, 
Deva, str. A Șaguna, 
nr. 16. (6569)

urvARi silviu. 
A BRIAN

(6401)
/

• CU lacrimi și tris
tețe anunțăm că astăzi, 
8 august, se împlinesc 
6 săptămîni de cînd 
ne-a părăsit scumpul 

nostru nepot și văr, im
piegat

UIVARI SILVlU- 
ADRIAN 

Dumnezeu să-l odih
nească în paee. Unchiul 
Daniel, mătușa Dana ' 
și verii Alin șl Alina. 

(6401)

DECESE

• UN ultim omagiu 
din partea locatarilor 
bl. G, se. C — Mărăști, 
Deva, pentru cel care 
a fost
ALEXANDRU GUIĂȘ 

Dumnezeu să-1 ierte!
(6534)

&

• TINERETUL din 
satul Mihăiești, co
muna Dobra, aduce pe' 
această cale un ultim 
omagiu celui care le-a 
fost un bus prieten. 
GHEORGHK VKNȚAN 

(GK&D 
dispărut prematur din 
viață la numai 26 de 
ani. Sintem alături de 
familia îndoliată șl-i 
transmitem sincere 
condoleanțe. Odihneas- 
eă-se fn pace ! (6536)

• CU adincă durere, 
soția, fiica șl ginerele. 
Mina, Gabl, șl Cornel 
anuală trecerea Ia ne
ființă a dragului lor, 

KARPINEC OTTO, 
în vîrstă Ae 54 de ani. 
înmormântarea sim- 
băU, » august 1992. 
ora 12, de la capela 
cimitirului catolic De
va. OdlHnească-se in 
pace 1 (6546)

S.C; ARDEALUL S.A. DEVA

ANUNȚĂ:

Licitația organizată pentru atribuirea în 
locație de gestiune a Patiseriei „Liliacul” din 
Deva, str. Libertății, bl. L 2, parter. Anunțată a 
avea loc în ziua de 12. 08. 1992, se amină pen
tru o altă dată ce va fi publicată. (942)

ANGAJEAZĂ:

• persoană pentru vînzare ambulantă
• contabil cu experiență (în contabilita

te S.R.L.)
Informații la telefon 619526. (6290)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „CORA" S.A. 
HUNEDOARA,

cu sediul în HUNEDOARA, Piața Libertă
ții nr. 13, telefon 712244,

1 
•;

ANGAJEAZĂ

• electrician si zugrav.
Condiții : studii
— liceu sau școală profesională de specia

litate
—- 10 clase și curs de calificare în meseria 

respectivă vechime 3 ani.
Se angajează niumai bărbați. (937)

I

•î

OFERTA ZILEI

S.C. MINERVA S.R.L. DEVA

oferă en
• țigări
• cafea
• ness
• băuturi
• răcoritoare etc.
Adaos 10 îla sută. Telefoane 624818, 614808.

• (6302)

gros:

i

CONSILIUL LOCAL SÎNTÂMĂRIA-ORLEA

organizează licitație ia sediu, în data de
24. 08. 1992, ora 10, pentru spațiile comerciale 
din satele Ciopeîa și Bafomlri (939)

SPITALUL ORĂȘENESC ORĂȘTIE

organizează în data de 25 august 1992. ora 
10, la sediul unității din str. Fricazulul nr. 16* 
licitație publică pentru închirierea unei îpcă- 
peri in suprafață de 11 mp, disponibilă, Bngl 
cabina poartă de la Spitalul Orășenesc Orăștie*

Relații suplimentare la telefon 42959 — 
interior 130. |938)

ea* edilal de SM JTUVÎWUfc UBER** S.A. Deva «tț. I Decembrie. 35. jad. Hunedoara. Telefoane: UISJS, 6^87, €11289. Fax I8MU- 
Intreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora. Tiparul executat la 8.0. „POUDAVA* 8-A. Dev*. J

j


