
Interlocutorul nu dezminte o- 
mul politffc Amabil și 'rhodest, 
spontan și bine informat. Dar, 
mai presus de toate,, eu un u_ 
mor debordant — inteligent si 
de calitate. Un partener de dis
cuții asemenea unei șampanii 
fine.

— Stimate die prof. Ștefan Ca. 
zimir, sinteți dovada yie a ți
nui paradox. Deși președinte al 
Partidului Liber .Schiîhbist, 
v-ați dovedit conservator în 
preferința pentru un anumit loc 
din amfiteatrul Camerei.

— Da ! Este scaunul 13, de 
pe rîndul 7. Paradoxal, însă 

-adevărat. Cel mai statornic sub 
aspectul poziției — nu numai to
pografice ! — este deputatul li- 
ber-sehimbist. In vreme ce unii 
au schimbat și locul ît} sală și 
apartenența politică. Probabil că 
toți acești colegi parlamentari 
pot fi declarați membri de o- 
noare ai Partidului Liber-Schim- 
bist. Hotărîrea se întemeiază pe 
strofa a doua din imnul parti
dului nostru : „își schimbă lu

pul la soroăcS' părul/ Tar • 
mul schimbă slujbe ^au idei'./ 
Schimbarea oțelește caracterul/ 
La tineri, la bărbați și la fe
mei."

— Ați fost acuzat de a nu re
nunța la șarja umoristică nici

‘ȘBscu pe cer e! Ceaușescu pe 
cer e !“ Există riscul de a nu-mi 
fi înțeleasă intonația reală. Și 
nu mi-ar fi fost bine ! Mai tîr- 
ziu, cînd mașinile pompierilor 
au îndreptat spre noi jeturile de

rostită ia tribună au. fost nu
meroase. Rememorăm împreu
nă cîteva dintre ele ? !

— De-o pildă, despre Legea 
audiovizualului, aflată pe a- 
genda de lucru mai bine de un 
an, am considerat că cele mai

huu (1 Lent a nu ntal <fl
în cele mai tensionate momente 
ale lucrărilor parlamentare.

— Au fost asemenea repro
șuri. Am răspuns că momente
le încordate la care se făcea tri
mitere n-au depășit în tensiu
ne pe cele din 21 și 22 dec. '89, 

■ cînd m-am aflat în mijlocul ma- 
nifestanților. Am cutezat să ră- 
min și acolo, în clipe eu ade
vărat grave pentru națiune, e- 
gal cu mine însumi. Bunăoară, 
atunci cînd elicopterele survo- 

, Iau Piața Palatului, în huiduielile 
celor de jos, am strigat: „Ceau-

apă, am găsit — și cei din jur 
au reluat următoarea formulă 
versificată: „Un pahar cu apă/ 
Pe tiran nu-1 scapă11. A doua zi, 
cînd tinerii pătrunși în comitetul 
central au început să arunce pe 
fereastră volumele lui Ceauses
cu, m-am lăsat prins în euforia 
momentului, glăsuind : „Opere 
complete !". Imediat, un bătrîn ‘ 
de lingă mine m-a dojenit: „Fii 
serios, domnule! Asta-i macu
latură !“

— Situațiile în care hazul co
legilor a răsplătit vorba de duh

potrivite sînt clasicele versuri: 
„Apropiată mie și totuși depăr
tată/ Logodnică de.a pururi,- so
ție niciodată..." Cînd, într-un tîr- 
ziu, legea a fost votată, am spus 
că-n ziua riuhții mireasa își 
pierduse deja inocența virgina
lă, treeînd mai întîi prin mîini- 
le Senatului.

— Ironizarea fină a lipsei de 
fermitate a fostului ministru de 
interne, dl Doru Viorel Ursu, 
prin strofa coșbuciană, este de 
notorietate. Rețin, cu aproxi
mație doar, intervenția dv în

problema decalării aiegerMor par
lamentare de cele prezidențiale.

— Mi.am exprimat atitudinea 
în respectiva problemă printr-o 
glumă. Doi prieteni merg pe 
stradă, fiecare eu un cîine în 
lesă. „Al meu e danez !“ ..Al meu 
e maidanez !“ Treeînd de la cîini 
la oameni, danez e Hamlet: a 
fi sau a nu fi. Mai danez e o- 
mul politic ; a mai fi sau a nu 
mai fi. Este, de fapt, obsesia 
multora dintre actualii oameni 
politici.

Distinsul profesor n-a confir
mat — dar nici n-a infirmat — 
participarea la'proximele alegeri. 
Prezența domniei-șale în actua
lul Parlament al României s-a 
remarcat, fără tăgadă, prin scă
părătoare prezență de spirit, 
dublată de harul improvizației. 
Subiecte majore au îmbrăcat, 
grație dlui prof. univ. Ștefan 
Cazimir, haina dantelată a iro
niei și a hazului.

NATALIA VASIU

• Variante noi privind 
diminuarea subvențiilor de 
Ia 1 septembrie ta unele 
produse și servicii au fost 
prezentate la ședința Co
misiei pentru indexarea ve
niturilor, din cadrul Comi
siei naționale mixte guvern- 
sindîcate. Una dintre va
riante se referă la reduce
rea uniformă a subvențiilor, 
iar celelalte două ia redu
ceri diferențiate pe produse 
și servicii.

• într-o declarație făcută 
la televiziune, liderul gru
zin Eduard Sevardnadze a 
ordonat „lichidarea bande
lor opoziției" din vestul 
țării, după răpirea minis
trului de interne. Roman 
Gvcntsadze. Ministrul de 
Interne al Gruziei și doi 
adjuncți ai săi au fost cap
turați în timp ce purtau ne
gocieri în vestul țării cu

partizanii fostului președinte 
Zviad Gantsahurdia. In sis
temul căilor ferate gruzine 
a fost institdită starea de 
Urgență, creîndu-se și un 
corp special de pază a (re
nurilor, în urma atacurilor 
frecvente ale grupărilor ar
mate de opoziție, anunță 
REUTER.

• Primele reacții în lu
mea arabă Ia decizia Ad
ministrației'americane de a 
debloca împrumutul de 10 
miliarde dolari solicitat dc 
israel au fost deosebit de 
tăioase, anunță RADIO 
FRANCE INTERNATIO- 
NALp. Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei (OEP) 
a declarat că SUA și-au 
demonstrat încă o dată câr
dășia cu Israelul și ostili
tatea față de cauza pales
tiniană. Siria a calificat 

decizia Președintelui Gebrge 
Bush ca o serioasă lovitur* 
adusă negocierilor de pace 
israeliano-arabe Ce urmează, 
să fie reluate la Zi august 
O.C. la Washington.
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Adormirea Maicii Domnului
_ Aproape toate cîn țările 
bisericești așază pe Sfîn- 
ta Fecioară Maria în co
pleșitor contrast cu Eva, 
strămoașa noastră, prin 
care a intrat păcatul în 
lume. Astfel îneît, dacă 
Hristos este numit. „al 
doilea Adam”, apoi pe 
bună dreptate Maița .Sa 
este numită „a doua Evă”. 
prin care însă ne-a venit 
mîntuirea și nu osînda.

Sfînta noastră Maică 
Biserică dreptmăritoare 
creștină de Răsărit ne 

cheamă să cinstim pe Mai
ca Domnului, mai mult 
decît pe orice alt sfînt, 
mai mult chiar decît pe 
îngeri. Ea este mai pre
sus de - toți sfinții, pentru 
că ea este nu numai da
rul sfințeniei, ci ea a fost 
aleasă dintre fiii pămîn- 
țului șă poarte în brațe 
și să nască pe însuși izvo

rul sfințeniei, pe Mîntui- 
torui lumii! îngerul Dom
nului, arhanghelul Ga
vriil, se închină Fecioarei 
Maria, zicîndu-i: „Bucu- 
ră.te ceea ce ești plină 
de dar !” Și cînd ne gîn- 

s dim că sînt mulți „creș
tini" care șe socotesc cu
noscători ai Sfintei Scrip
turi, dar nu dau cinstea 
cuvenită Maicii Domnului!

Temeiurile pentru care 
Biserica Ortodoxă cin
stește pe Sfînta și Pururea- 
Fecioară Maria sînt mai 
multe. Avînd în vedere 
spațiul restrâns, vom în
cerca să enumerăm cîteva: 
în primul rînd, Sfînta 
Fecioară este Maica Dom
nului, după eum reiese 
încă din cuvîntul îngeru
lui ; „Nu te teme, Maria, 
căci iată, ai aflat har de 
la Dfimnezeu...” (eonf.

Luca 1, 30—35).
Dumnezeu mi se putea 

naște din- orice, femeie, ci 
numai din fecioară.! Or, 
Sfînta Maria era o fe
cioară, logodita cu drep
tul și bătrînul Iasif. Cu
vântul „Logodna” la e-
vrei, și încă și azi. cuvîn
tul în sine, în. limba e-
braică, înseamnă „a în
credința”, „a purta. de
grijă”, „a garanta pentru 
cineva”. Bătrînul Iosif a- 
vea în grijă pe Fecioara 
Maria, el fiind un om 
drept înaintea lui Dum
nezeu. De aceea, atunci 
cînd află că Maria are în 
pîntece din Duhul Sfînt, 
voiește s-o lase pe ascuns, 
pentru că la: iudei era o- 
biceiul ca, daeă o fecioară, 

care nu era deci căsătorită, 
avea un copil, să fie u- 
cisâ cu pietre, fiind con
siderată desfrînată. Iată.

însă, că și de data a- 
ceasta îngerul Domnului 
Kmpezește lucrurile,' fă- 
cîndu-1 pe Iosif să înțe
leagă că ceea ce Maria 
are în intee este de la 
Duhul Sfînt și că ea va 
naște Fiu al cărui nume 
va fi Iisus (conf. Mt. 1, 
18—25).

Noi o cinstim pe Maica 
Domnului, pentru că. în 
ea se unesczcele cerești cu 
cele pământești și o în
fățișăm în icoane cu 
pruncul Iisus în brațe,, 
pentru că acesta este da
rul cel mai mară ce ni 
l-a făcut! Ea este Maică 
Domnului și —nu mama 
oarecare a mai multor co
pii (conf. Mt. 27, 56 și 
loan 10, 25—26)' și se 
roagă neîncetat pentru noi 
Fiului Sau iubit.

Preot CORNEL II.1CA

„Legea este dură, dar este lege“
Discuție cu dl. OLIVIU BA LUCONI, comisar șef al 

Gărzii Financiare Hunedoara

— Die comisar șef, a trc. 
cut un an de la înființarea 
Gărzii Financiare. Cit de 
cât, se pot desprinde cîteva 
elemente importante pri
vind activitatea instituției. 
Care ar fi o parte dintre 
acestea ?

— La data de 1 august 
1992, s-a împlinit un art 
de la înființarea Gărzii 
Financiare Hunedoara. Fără 
a dori să facem apel la cu
vinte uzuale, prea obișnuite 
în cazuri asemănătoare, în
ceputul a fost greu, ca

price început. Greutățile au 
fost de mai multe feluri: 
lipsă de spațiu corespunză
tor și de alte dotări, care 
ar fi fost necesare la de
butul unui astfel de orga
nism, după, o lungă peri
oadă de absență din viața

CORNEL P0ENAR

Iviața. |

— Regret, mi-o spui ț 
( prea târziu.., j

I
j — Te rog să-mi rămâi 

? credinciostoată

portantă în asigurarea unui anu- 
mit standard de confort. De au
rind, acest deziderat a fost satis
făcut. (I£.)

(Continuare în pag. a 2-a)
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0 FELICITARE. Cu prilejul 
„Zilei Metalurgistului"^ Sindicatul 
Liber și Independent „Siderur- 
gistul* Hunedoara urează tuturor 
membrilor săi multă sănătate, 
fericire x și putere de muncă. 
(Consiliul de conducere al SLIS.)

0 UN DEZIDERAT ÎMPLINIT. 
Pentru populația Colanului sepa
rarea consumului de gaze natu
rale pentru termoficare de cel al 
combinatului siderurgic, ca și 
nominalizarea cotei de consum ia 
bucătării era de foarte mare im-

0 ADMIȘI CU 5. lncepînd din 
anul universitar 1992—1993 toți 
candidații pentru învățământul 
superior care au obținut peste 5 
la concursul de admitere sînt de- 
clavați studenți. Diferența este 
că acei care se vor situa in afara 
locurilor planificate de facultăți 
pentru anul universitar. în curs 

. vor suporta cheltuielile de școla
rizare. (G.h)

0 AUDIȚII DE POVESTIRI 
PENTRU CEI MICI. Secția de 
copii a Bibliotecii Județene or
ganizează zilnic audiții ' de po

vestiri la care participă grupuri 
de copii care vizitează instituția- 
Astfel cțj, pe lingă cărțile împru
mutate spre lectură, aceștia au 
posibilitatea să pătrundă în lu
mea basmelor și poveștilor, a 
unor eroi îndrăgiți. (M.B.)

0 PREȚURI IN PIAȚA DEVA. 
Prețurile înregistrate vineri di
mineața în piața Deva la cîteva 
produse: vinete-^OO lei kg; car
tofi 70 lei kg; roșii 50 lei kg; 
ardei S0 lei kg; brînză de oaie 
500 lei kg; slănină 400 lei kg; 
ceapă 50 lei kg; boia dulce 100 
leiflOO gr; lubeniță 35 lei kg; 
pepene 60 lei kg; porumb 70 lei

kg; țigări Kent 250 lei pachetul'; J 
garoafe 20 lei firul. (C.P.)

0 CONFLICT INTERBIȘNI- | 
ȚAR. Joi în jurul orelor 16,30 
piața din Deva a fost martora li
nei altercații violente între tra- 
ficanții de valută străini și cei 
indigeni. Declanșarea conflictu

lui pare să aibă la bază traficul 
cu. valută falsă. Apele micului 
Texas s-au liniștit repede prin 
apariția organelor de ordine. 
(C.P.)

AGENDĂ 
ELECTORALĂ 
• ÎNTÎLNIRE A

BIROULUI TEHNIC , 
ȘI A BIROULUI 

ELECTORAL 
JUDEȚEAN

Ieri, la Deva, a avut loc 
o întîlnire a biroului tehnic 
stabilit de Prefectura jude
țului nostru în .vederea a- 
legerilor de la 27 septem
brie a.e. și a biroului elec
toral județean, la care a 
participat și dl Alexandru 
Drăghici din partea Depar
tamentului .Administrației 
Locale.

Cu acest prilej s-au luat 
în discuție o serie de pro
bleme de ordin tehnic re
feritoare Ia modul de orga-,, 
nizare și de desfășurare a 
alegerilor pentru Camera 
Deputaților, Senat și a Pre
ședintelui României. Con
cluzia ce s-a desprins din 
discuții este aceea că, pînă 
acum, toate acțiunile ‘pre
văzute. se înscriu în grafi
cul stabilit, subliniindu-se 
totodată necesitatea ca, în 
continuare, să se urmăreps-' 
că îndeaproape respectarea 
normelor legale privind a- 
legerile, pentru ca acestea 
să fie libere și corecte,' așa 
ciim ne-o dorim. cu toții. 
(N.T.)
• CONSTITUIREA 

BIROURILOR 
ELECTORALE I 

ALE SECTIÎIGR 
DE VOTARE

Nc. aflăm înfr-o perioadă 
foarte importantă a campa
niei electorale pentru ale
gerea Camerei Deputaților, 
a Senatului și a Președinte
lui României, în care se 
constituie — potrivit Ho
tărârii Guvernului nr. 385/ 
1992 privind programul ca
lendaristic pentru realiza
rea acțiunilor prevăzute în 
legile nr. 68/1992 și nr. 
69/1992 — birourile, elec
torale ale secțiilor de vo
tare.

în județul nostru, vor fi 
40 de secții de votare, deci 
vor lua ființă tot atâtea 
birouri ale secțiilor. Potri
vit legii, birourile electo
rale ale secțiilor de votare 
sînt alcătuite dintr-un pre
ședinte, un locțiitor al a- 
cestuia și cel mult 7 mem
bri. Președintele și locții, 
torul sînt, de regulă, ma
gistral! sau alți juriști, ca
re nu fac parte din nici un 
partid sau formațiune poli
tică.
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MOTO : „Două lucruri sînt 
esențiale la om : sănătatea 
și libertatea”.

• Ceva paradoxal — 
miracolele • Tranziția din 
domeniul fantasticului în 
adevăr • Vindecări fără 
medicamente sintetice și 
fără plante • Bioenergia, 
hipnoza sau altceva dum
nezeiesc ?! • Transcenden
ța sau lucrul care întrece 
limitele realității.

Cu cîteva zeci de ani 
în urmă, zborul omului 
în Cosmos părea o utopie. 
Dar iată s-a realizat, spre 
mirarea noastră, a tutu
ror. Astăzi, vindecarea 
prin miracole pare ceva 
legendar, fără suport ști
ințific, deși la bază stă 
bioenergia poate, în care 
mulți își pun mari spe
ranțe. Lucruri incredibile 
se petrec sub ochii noș
tri. De mister. Un om 
reușește, prin simpla miș
care a unei mîini. să re
dea sănătatea unei săli 
arhipline. Să amelioreze 
sau să vindece (de ce nu ?) 
oameni suferinzi (unii de 
o viață) de o mulțime de 
boli, fără medicamente

Festivalul
pădurenilor

O manifestare mult aștep
tată prin ineditul și 
frumusețea ei, actuala edi
ție a Festivalului pădure
nilor reunește sîmbătă și 
duminică, la Ghelari, pe 
„fiii munților” și oaspeții 
lor veniți din județ și din 
întreaga țară, cărora le 
vor fi oferite frumoase ac
țiuni cultural-artistice. Ast
fel, sîfnbătă 15 august, ora 
17, la Clubul muncitoresc 
din Ghelari, va avea loc 
concursul interjudețean de 
muzică populară organizat 
sub genericul „La izvor de 
cînt și dor”. Participă so
liști vocali din județele 
Alba, Arad, Bistrița-Năsă- 
ud, Brașov, Cluj, Dolj, Iași, 
"Mureș, Timiș, Suceava și 
Hunedoara. Duminică. 16 
august, ora 10, se va des
fășura parada portului 
popular pădurenesc. iar la 
ora 11, în parcul localității, 
va avea loc un spectacol 
folcloric cu participarea 
ulior artiști și formații ar. 
tistice îndrăgite.

Așa își intitulează scri
soarea pe care dl Ioan I- 
greț, din Tarnița, nr. 16 A, 
consilier al comunei Bu- 
ceș, o adresează redacției 
„Cuvîntul liber”. Ce se 
spune în scrisoare și ce ne
cazuri au oamenii acestei 
localități, care, de altfel, 
nu sînt numai ale lor ? Dl 
I.I. ne relatează că această 
localitate, din zonă mon
tană, are Slabe posibilități 
economice, pămîntul de fer
tilitate scăzută producînd 
în mică- măsură cereale, 
dar și acestea sînt 3is- 
truse de mistreți. Cînd pă
mîntul mai dă ceva recolte, 
în special fructe, ele sînt 
schimbate pe cereale, ca și 
Nărui produs în condiții 
primitive. La vremea se
cerișului, oamenii locului 
plecau prin localitățile din 
vatra Mureșului, unde mun
ceau la stringerea griului 
pentru a-și asigura și ei 
pîinea.

Schimbîndu-șe situația, 
de Ia o vreme pîinea se 
aducea Ia sate prin ma
gazinele cooperației, iar în 
fosta comună Dupăpiatră 
era o mică brutărie unde 
oamenii își mai rezolvau 
necazurile. Dar cum de la 
oraș nu se mai aduce pîine 
și nici brutăria nu mai 
funcționează, oamenii o duc

sintetice și fără plante, nezăiești, ca să nu Ie zl- 
într-adevăr, transcendența cern bioenergie sau altfel, 
se pare că întrece limitele . în ceea ce privește sănă- 
realului, ale posibilului ar
gumentat științific și ma
terial, cu mult peste aș
teptări.

Păreri pro și contra au 
fost și vor fi în legătură

tatea oamenilor. Pe fapt, 
în sală au fost pacienți 
care numai după 1—2 șe
dințe de tratament (alții 
după mai multe) au putut 
afirma cu toată certitudi-

care
minuni

cu această problemă, ca 
oriunde, deoarece unele 

ameliorări și vindecări sînt 
oricînd posibile, precum 
și invers. Vor exista și 

persoane al căror organism 
reacționează negativ la a- 
ceste fenomene, din cauza 
mai multor factori (vîrstă, 
boală cronică etc.).

Iff perioada 1—‘4 august 
a.c\ la Casa de Cultură 
din Deva, locuitori din 
municipiu și din județ 
au fost martori oculari și 
totodată pacienți dlui Leo
nardo, om înzestrat cu 
calități fenomenale, dum-

nea o însănătoșire grab
nică, fără dureri, într-o 
serie de afecțiuni ca : reu
matism, sinuzită, dureri 
de cap, eczeme, psoriazis, 
noduli etc., etc.

Acțiunea benefică a fe
nomenului ,,Leonardo” a- 
supra stării generale a or
ganismului am simțit-o pe 
propria-mi piele (cel ce 
scriu), de la o zi la alta, 
după cele 8 ședințe de 
tratament efectuate sim- 
țindu-mă tot mai bine. 
(Acuzam dureri ale mem
brelor inferioare de la 
genunchi în jos, furnică-

turi ale tălpilor și o per
manentă stare de oboseală, 
agitație, neliniște). Acum 
pot să afirm eă beneficiez 
de o 
bună 
bună 
nism 
para 
canism uns după o rugi- 
nire și căruia îi funcțio
nează normal toate pie
sele ce îl compun.

Consider că un dialog 
în ziar cu 
tratați sau 
acest mod 
dorințelor 
celor interesați, 
aceasta ar fi bine să ne 
scrieți cu numele și a- 
dresa, citeț, pesseurt, nu
mărul de ședințe de tra
tament la care ați parti
cipat și rezultatele obți
nute în afecțiunile de care 
suferiți.

In speranța că dl Leo
nardo va reveni în orașul 
Deva, așa cum a promis, 
chiar în cursul acestui an, 
vom putea conținua trata- 
mentid început, iar alții 
îl vor începe, spre binele 
nostru, al tuturor.

calmare totală, de o 
dispoziție și o stare 
a întregului orga- 
pe care îl pot com- 
sugestiv cu un me

unii bolnavi 
ameliorați în 
ar corespunde 
unanime ale 

Pentru

VA L ENTIN" BRETOTEAN

legea este dură, 
dar estew lege"

i (Urmare din pag. 1)

' Informații
ORA EXACTĂ ÎN STAȚIA 

CFR PETROȘANI
O puteți afla numai în- 

trebînd în stînga și-n dreap
ta, deși pe peroane și în 
fața clădirii impiegaților 
de mișcare se află două 
ceasuri mari, vizibile de la 
distanță. Cînd îți arunci 
privirea spre cadran, tot 
vizibil poți să citești clar 
„DEFECT”. De cînd ? Pînă 
cînd ? Asta nu scrie ! Poate 

-șeful stației CFR știe» și va 
lua măsurile de rigoare.

Note
LA PRIMELE ORE ALE 

DIMINEȚII 
toate ^stațiile CFRIn

importante, călătorii găsesc 
chioșcuri pentru vînzarea 
presei. In această privință, 
la Deva și Petroșani, cei 
interesați găsesc aproape 
toate ziarele și revistele 
preferate. La Simeria în 
schimb, cel mai important 
nod feroviar din județ, în
tre orele 5,30 și 7, cînd se 
manifestă o mare afluență 
de călători în diverse direc-

ții, nu găsești nici un fel 
de ziar sau revistă. Fostul 
chioșc din clădirea stației 
CFR a fost desființat și 
nici un ambulant nu iese 
la primele ore ale dimineții 
pe peron, cu presa. Mulți 
cititori se adresează la in
formații pentru a afla unde 
pot găsi un ziar. Numai 
după ora 7 au această po
sibilitate, cînd se deschide 
un chioșc cu produse de 
librărie, amenajat în ho
lul stafiei.

SABIN CȚRBU

socială. De asemenea, su
darea colectivului și-a spus 
cuvîntul. —

La început, activitățile de 
control au fost mai „timi
de”. Cu timpul, echipele 
noastre de control s-au 

rodat în activitate, stăpînind 
tot mai mult legislația spe
cifică în vigoare, și-au in
tensificat raidurile operațio
nale, întîlnind din păcate 
multe cazuri de încălcare a 
legilor. Nu putem spune 
că măsurile luate i-au mul
țumit întotdeauna pe cei 
care ne-au sesizat aspecte 
apreciate de dînșii ca fiind 
ilicite, și nici că măsurile 
luate și-au exercitat în

totdeauna caracterul preve
nitor, dar putem afirma cu 
toată certitudinea că Gar
da Financiară și-a făcut 
simțită apariția și în ju
dețul Huneaoara, actele 
contravenționale, în special, 
diminuîndu-Se vizibil. Pînă 
în prezent, s-au dat amenzi 
contravenționale în sumă 
de peste 9 milioane de lei. 
Deci, esențial este faptul 
că membrii Gărzii Finan
ciare au asigurat, prin acti
vitatea lot; în mare măsu
ră, o protecție socială a 
consumatorului și o cît mai 
bună aplicare a legislației 
fiscale.

— Ați avut mai multe ca
zuri de anulare a sancțiu
nilor aplicate. Le vedeți 
motivate sau... ?

— Procesele noastre de 
constatare și sancționare a 
contravențiilor sînt su
puse cenzurii judiciare. De 
la începerea . activității și

MM MM MM* MMI MM MM »AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU PRIVATIZARE ȘI 
DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI

ȘI MIJLOCII '
Direcția Teritorială Județeană Hunedoara — Deva 

anunță anularea următoarelor serii de carnete cu cer
tificate de proprietate :

’ în județul Hunedoara — 1636 de carnete: de la 
nr. 10620001 la 10620002 ; 10620176 — 10620285 ; 10620288
— 106203 00; 10621151 — 10621283; 10621601 — 10621800; 
10622001 — 10622100 ; 10622201 — 10622300; 10622501 — 
10622600 ; 10622801 — 10623000 ; 10626501 — 10626600 ; 
10626801 — 10626900 ; 10627001 — 10627100 ; 10627201
— 10627400; 10628501 — 10628650; 10629701 — 10629726 
și nr. 10620171 ; 10621300 ;

în județul Maramureș : 4 carnete de la nr. 
038496697 pînă la 038496700.

în județul Brăila : 3 carnete de la nr. 14220132 pînă 
la 14220134.

în județul Brașov : 377 carnete de Ia nr. 16176024 
pînă la 16176200 și de Ia nr. 16178001 pînă la 16178200.

mult mai grgjj și mai rău. 
Desigur, se înțelege că ță
ranul trebuie să producă el 
pîinea, nu s-o cumpere de 
la oraș, dar în cazul de 
față este vorba despre o 
situație cu specific aparte. 
Se spune că o mare parte 
din producția de grîu este 
la producători, dar Ia sa
tele de munte ea nu exis
tă (!). Deci, la Tarnița și
■ ” ’ - ’ X

Oameni 
necăjiți

în alte sate, o altă cale de 
rezolvare nu există, decît 
ca oamenii acestor zone să 
fie aprovizionați în conti
nuare cu pîifie. Fără a avea 
nostalgia trecutului, mulți 
oameni din zonă sînt ten
tați să creadă că era mai 
bine înainte cînd, de bine 
de rău, fiecare știa că avea 
asigurată rația de 200—300 
gr pîine pe zi, ceea ce a- 
cum nu se mai întîmplă!

O altă problemă ce-i 
preocupă și-i frămîntă pe 
oamenii acestor locuri este 
cea care privește soarta co

operației- de consum. După 
cum se știe, în prezent, 
activitatea comercială a a- 
cestor magazine s-a scos la 
licitație, iar gestionarii 
(vînzătorii) care au cumpă
rat sau vor cumpăra marfa, 
trebuie să cedeze „organe
lor conducătoare’’ 40 la 
sută din ceea ce comercia
lizează, deși tot ei suportă 
costul transportului, ener
giei electrice și al altor 
cheltuieli. Iată de ce se 
consideră că acest procent 
se încasează necuvenit. De
oarece clădirile magazinelor 
de la sate sînt realizate în 
mare parte prin eforturile 
și contribuția cetățenilor, ar 
fi normal — consideră dl 
I.I. — să freacă în proprie
tatea comunei, iar cei ce-și 
desfășoară activitatea în 
ele să plătească chirie pen
tru bugetul local, care și 
așa este foarte sărac.

Așși stînd lucrurile, dl 
loan Igreț dorește ca ne
cazurile oamenilor acestor^ 
locuri să fie auzite, prin 
intermediul ziarului» nos
tru, de către toți cei în 
măsură să le întindă o mi
nă de ajutor, numai așa 
putînd să simtă și ei că se 
face ceva pentru a avea 
o viață decentă.

NICOLAE T1RCOB
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S.C. COMSER S.R.L. HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr. 
distribuitor autorizat al firmei RANK XE-5,

ROX, vinde din stoc cu livrare-instalare la se
diul beneficiarului în max. 24 ore de la lansa
rea comenzii, copiatoare, imprimante cu laser, 
faxuri, mașini electronice de scris, copiatoare 
de planuri, hîrtie format A3, A4, hîrtie fax etc., 
toate produse ale corporației RANK XEROX, 
liderul mondial jn domeniu. Relații la telefoa
nele : 95/711919. 717148.
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pînă în prezent, am avut 
cîteva cazuri de anulare în 
întregime sau în parte a a- 
cestor acte de control. Cele 
mai multe nu au fost im
putabile organelor noastre 
de control, în sensul că a- 
gentul economic împotriva 

căruia s-a luat măsura sanc
ționară a reușit să acopere, 
prin probe ulterioare legal 
admise, lipsurile din acti
vitatea sa, probe în pre
zența cărora de altfel nici 
nu s-ar fi ajuns la măsura 
sancționară. Actele de con
trol anulate din culpa noas
tră ne-au impulsionat ca 
pe viitor să evităm unele 
greșeli.

Ne întristează însă anu
mite aspecte subiective stre
curate în activitatea de con
trol judiciar și, sub acest 
aspect, solicităm o colabo
rare *mai strînsă cu organele 
de resort,- fiind de altfel 
toți chemați șă aplicăm le
gea care „este dură, dar 
este lege”. ,
— Substituind funcția dum

neavoastră cu cea' de pa
tron. care este opinia per
sonală față de actuala legis. 
latie (financiară, comercia
lă) ?

— Legiuitorul nostru a 
căutat ca după- actul post 
revoluționar , să elaboreze 
acte normative cît mai efi
ciente in raport cu specifi
cul economic și politic al 
țării noastre. Poate nu 
toate actelg, normative e- 
mise ău avut o eficiență 
maximă, sau nu toate s-au 

. bucurat de popularitate.
Căutînd, însă, să reșpectăm 
litera legii, putem să găsim 
o cale cinstită, indiferent 
pe ce poziție ne-airi situa.

— Considerați că este ne
cesar un control mai rigu
ros asupra comerțului ?

— Un control riguros asu
pra comerțului în general, 
incluzînd în aceasta și pre
țurile practicate, este nece
sar și nu trebuie privit în 
mod subiectiv, ca o frînă a 
liberei inițiative, ci ca o 
coordonată pentru fiecare 
cetățean, fie el agent eco
nomic sau consumator.

Pentru realizarea acestui 
deziderat, apreciem că 
necesară actualizarea 
manentă a legislației 
raport cu condițiile 
crete din țara noastră, 
cum și aplicarea corectă a 
acesteia.

este 
per- 

în 
con- 
pre-

CADAVRUL DIN PIVNIȚA (II)
ORGOLIUL, RUȘINEA 

ȘI MORTUL
Evident, imediat încep 

cercetările. Lumea începe 
să vorbească. Zvonurile 
sînt de tot felul. Prima 
constatare: cadavrul este, 
într-adevăr, al lui Alexan
dru Sîrb. Iar fiul. în abu- 
rji alcoolului, calm și im
perturbabil, deapănă o 
poveste tristă și dureroa
să.

In ziua de 23 aug. 1989, își 
găsește tatăl mort în ca
să. încearcă să împrumu
te bani pentru înmormîn- 
tare, dar prietenii și cu
noștințele îl refuză. De 
altfel, nici nu spune la ce 
îi trebuie banii. Așa se 
face’ că în mintea-i înce
țoșată apare o idee sum
bră : să transforme pivni
ța în' cavoul familiei 1 Nu 
stă prea mult pe gînduri și, 
fără nici o mustrare de 
conștiință; ia pe bătrîn în 
brațe, îl duce în pivniță; 
îl pune într-un colț, îl a- 
coperă cu o pătură și a- 
runcă peste el cîteva' lo- 
peți de pămînt.

în ce secol trăim, oare ? 
Orgoliul; rușinea și tea

ma de a cheltui ceva bani 
pentru înmormîntarea ta
tălui îl fac să nu spună 
nimic nimănui. Mizează 
pe indiferența., rudelor și 
a vecinilor. Oricît de in
diferent ar fi fost însă, 
umbra bătrinului îl urmă
rește. Are vedenii, iar din 
cînd în cînd este conștient 
că doarme deasupra mor- 
mîntului tatălui său.

PIVNIȚA, SACUL 
ȘI OASELE

Cercetările ulterioare a- 
veau să aducă lumina și 
în acest caz. Pe cadavru 
nu se descoperă nici o ur
mă de violență. Deci . se 
exclude posibilitatea stran
gulării. Nu se descoperă 
apoi nici o urmă de sîn- 
ge. De asemenea; experti
zele criminalistice și bio
logice relevă aceleași lu
cruri. în schimb,' se des
coperă altceva: de vreo 
zece ani, bătrînul suferea 
de cancer și afecțiuni pul
monare grave...

Și-acum cîte ceva de
spre indiferență.

După descoperirea ca
davrului, Valeriu este in
ternat la Spitalul de Neu-

ropsihiatrie Zam. Acest 
lucru, pentru a se stabili 
dacă suferă de vreo afec
țiune psihică majoră, ca
re să justifice comporta
mentul său bizar. Conclu
ziile au fost clare: în a- 
fară do alcoolism cronic, 
nu are nimic. în absența 
fiului, nimeni nu se inte
resează de înmormîntarea 
lui Alexandru Sîrb, deși 
în sat mai are o soră, al
te rudenii. Viața /neițe î- 
nainte, indiferența este 
aceeași I Iar oasele bătrî- 
nului după mai bine de 
trei luni de la descoperi
re se, aflau în aceeași piv
niță, într-un sac... Cu ris
cul de a deveni lugubri, 
mai spunem ceva. Nici ’a- 
cum, de craniul bătrînu- 
lui, venit de la expertize, 
nu se interesează nimeni... 
' Va avea, oare, vreodată, 
Alexandru Sîrb mormînt ?

Final: chiar dacă nu s-a 
comis infracțiune^ de omor, 
fiul este pasibil de pedeap
să. Nu de altceva, decît 
pentru profanare de cada
vre.

VALENTIN NEAGU
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REFLECȚIA 
ZILEI

• „Să nu te bați cu 
un dușman de proas- 

l| tă calitate”.t

fierbinte

bTtoVIZNWt

C. Noica |

LUMEA ÎNTR-UN
GÎND

• „în ^numite momente 
din istoria unei colectivi
tăți, prostia poate monopo
liza seriozitatea — iar ri- 
sul demască această de
ghizare”.

PAUL ZARIFOPOL

• „Pretutindeni unde un 
mare spirit își exprimă 1- 
deile, apare Golgota”.

II. HEINE - /

• „Moartea fiecăruia din
tre noi este sfîrșituj lumii”,

J. GitEI N

• „Omul — această ființă 
la fel de capabilă de cani
balism ea și de critica ra
țiunii ptye, nu acționează 
întotdeauna conform cu ce
ea ce este, ci devine, se 
identifică cu ceea ce face”.

R. MUSIL

• „Și făpturile cele mai 
crude sînt dezarmate cind 
Ii se mîngîie puii”.

V. HUGO

• „Ruda, legătura de 
singe, o face intîmplarea ; 
amiciția, legătura de su
flet, ți-o alegi. De aceea 
c poate mai trainică”.

* R. ROSETT1

Selecție de
ILIE LEAHU

E cald ziua, e cald 
noaptea, cerul nu ne mai 
amintește de întinderea 
albastră a mărilor ci, mai 
degrabă, de dogoarea de
șertului. E albastru cerul 
și fierbinte, din cînd in 
cînd trec și citiva nori 
care nu fac decjt să ac
centueze zăpușeala. De 
mai bine de o lună nu a 
plouat, de mai bine- de 
o lună parcă cerul s-a su
părat și ploaia a uitat să 
mîngiie cu degetele ei 
lungi lanurile de porumb, 
grădinile, pajiștile și pă
durile. Pămintul e uscat, 
văile mai mici au secat, 
tot ce era verde începe să 
se usuce ca în timp de

toamnă, porumbul are 
frunzele ruginii, floarea- 
soarelui privește însetată 
în zare, corola galbenă i-a 
rămas pitica și, incet-în- 
cet, se usucă și ea, roșiile 
și ardeii fără apă nu vor 
mai fi. Cu toate acestea, 
putem spune că sîntem 
norocoși, la noi încă nu 
au luat foc pajiștile și 
pădurile. Bătrîniî spun: 
— E bătaia lui Dumnezeu, 
oamenii, sînt prea păcătoși.
Meteorologii ne dau prog
noze : — Vremea în
încălzire. Ce păcat ică nu 
avem un Sfînt llie care 
să invoce ploaia pentru 
noi păcătoșii.

INA DELEANU

LUNI, 17 AUGUST

PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități • 14,10 Agenda e- 
lectorală • 14,30 Ziua națională a Indo
neziei • 15,00 Muzică country • 15,40 Ti
neri muzicieni care ne-au vizitat țara • 
16,00 Forum • 16,20 Actualități • 16,25 
Emisiunea în limba maghiară • 17,45 Pro 
Patria • 18,30 Tezaur • 18,55 Studioul e- 
lcctoral • 19,30 Desene animate • 20,00 
Actualități • 20,30 Festivalul Național de 
muzică ușoară „Mamaia ’92” • 21,30 Stu
dioul economic • 22,00 Festivalul Națio
nal de muzică ușoară „Mamaia ’92” • 
22,30 Studioul electoral • 23,05 Actuali
tăți • 23,20 Sport <23,30 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Ecran de va

canță • 16,40 Tradiții * „Sarmizegetusa”. 
Festival internațional de folclor • 17,10 
Vcniți cu noi pe programul doi! • 20,00 
Magazin auto-moto • 20,30 Armonii co
rale • 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe • 
22,35 BBC World Service.

MARȚI, 18 AUGUST

PROGRAMUL I

lități • 14,20 Conviețuiri • 14*50 Preuni- 
versitaria • 15,30 Ctirsort de limbi străi
ne • 16,00 Agenda muzicală • 16,25 Te
leviziunea vă ascultă ! • 16,55 Actualități
• 17,00 Forum • 17,20 Tele-discul muzicii 
populare • 17,40 Simpozion • 18,25 Stu
dioul economic • 18,55 Studioul electoral '
• 19,30 Desene animate • -20,00 Actualități
• 20,35 Sport • 20,45 Film serial. „Dal
las” Ep. 155 • 21,45 Reflecții rutiere • 
22,00 Pro musica • 22,30 Studioul electo
ral • 23,05 Actualități • 23,20 Stadion.

PROGRAMUL II-

• 16,00 Actualități • 16,10 Ecran de va
canță • 16,35 Motor! • 17,05 Emisiunea 
în limba germană • 18,05 Hipism • 19,05 
Concert simfonic • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service.

VINERI, 21 AUGUST

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova < 10,00 Actuali
tăți • 10,20 Agenda electorală • 10 ,,40 Film 
artistic. „Hoț sau stint” (SUA, 1951) •
12,00 Super Channel • 12,40 Descoperirea 
Planetei • 13,00 Ora de muzică • 14,00 
Actualități • 14,20 Mondo-muzica • 14,40 
Medicina pentru toți • 15,10 Remember
• 15,25 Tetevacanța școlară • 16,00 Fo
rum ■ 16,20 Limba noastră • 17,00 Actua
lități • 17,05 Emisiunea în limba germa
nă • 18,05 Drumuri în memorie • 18,35 
Studioul muzicii ușoare • 18,55 Studioul 
electoral • 19,30 Desene animate • 20,00 
Actualități • 20,30 Film serial. „Destinul 
familiei Howard”. Ep. 35 • 21,30 Repor
ter *92 • 21,55 Top 10 • 22,30 Studioul 
electoral • 23,05 Actualități • 23,20 Sport.
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• — Costele, eu am constatat eă nu pot lucra 
cinci beau și astfel am renunțat.

— La băutură ?
— O, nu ! La serviciu !

• — Ați venit de la începutul petrecerii ?
. — Da.

— Și a fost ceva interesant pînă acum ?
— Da' de unde ?! De cînd»cu liberalizarea pre- . 

țurilor, nimeni nu se mai îmbată ! ț
• — Cit concediu de odihnă ai avut anul -acesta? 1

— Două luni. ?
— Cum așa ? E imposibil 1 ’ . '
— Ba e posibil. O lună am avut concediu eu și 

o lună a fost șeful în concediu. * 1
• — Va veni timpul cînd ziua de lucru va în- 1 •

suma în total două ore. )
— Spuneți-mi, fu întrerupt oratorul, dar cît va l 

dura pauza de masă ? <
• Mitică sosește în grabă acasă, se aruncă de gî- i

tul soției, o sărută și eă îi răspunde cu un sărut la l 
fel de înflăcărat. 1

— Acum, jubilează Mitică, să-mi spui cum mă > 
găsești fără mustăți ? !

— Ah, tu erai... face soția dezamăgită.
• Soția : Perechea aceea din casa de peste drum j 

este un model al dragostei conjugale ! El o sărută în 
fiecare dimineață. De ce nu faci și tu la fel ?

Soțul : Eu ? 'Păi;., nici n-o cunosc !
• — Nu știi ce s-a întîmplat ast.ă-noapte ? 

dus pe Costică cu Salvarea.
— Nu se poate, astă-noapte l-am văzut 

cu o blondă focoasă...
— Tocmai cu blonda asta l-a văzut și nevastă-

sa, sărutîndu-se...

4
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Culese și prelucrate de i
ILIE LEAHU . 1

L-au

dgar

Răcoritoare
— ... în scădere ; 6) Specialitate de fileu
— Răcoritoare estivală pe litoral; 7) Lac 
în Suedia — Trecut la moda mini ; 8) Con
ținutul sevei I — Licoare prescrisă de me
dic — Privită de departe ; 9) Producătoare 
de... înghețată ; 10) Sursă rustică de 'răco
ritoare estivale.

VERTICAL : 1) Ținută la rece ; 2) Te ia 
cu friguri — Rezervă de apă ; 3) Iau ki
lograme în greutate — Porție de casată 1...
— pe caniculă 1 ; 4) Ține umbră și ră
coare — Folosit pe căldură mai ales la 
mare ; 5) Picături de sirop ! — Ținut la 
răcoare ; 6) Văl cu aerisire — Sub um
brelă ! — Vîsla parvenitului ; 7) Locul de 
odihnă a celor buni — Puse la răcoare !
— Așezată lingă un cerc !; 8) O mutare 
cît două (pl.) — Aprins la soare !; 9) Dau 
fiori reci — Stă vara la adăpostul răcori
tor montane ; 10) Băutură răcoritoare. 
DICȚIONAR: ASN.

' VASILE MOLODEȚ

ORIZONTAL: 1) Specialitate de răco
ritoare cu frițcă ; 2) Binefăcători tematici 
pentru o căldură mare; 3) Vin cu apă rece
— însetat notoriu ; 4) Scurtă pe timp rece
— Luate la înot ! — Concurent la cupă ; 
5) Cu puncte de răcoritoare (dim.) „.

DEZLEGAREA CAREULUI 
„PE CĂLDURĂ” APARUT ÎN 

ZIARUL NOSTRU DE StJMBÂTA 
TRECUTA:

1) CANICULARA ; 2) ARENE — OMĂT ; 
- 3) LICĂRE — ICI ; 4) ODOR — MICIT .

5) RAP — LIPITA ; 6) I — TAUR —
TAT ; 7) FAINA. — EI — O ; 8) ET — 
I — ADERA ; 9) ROȘ — ALE — OR ; 10) 
EMOȚIONALE.

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale
din Republica Moldova • 10,00 Actuali
tăți • 10,20 Agenda electorală • 10,40 E- 
cran de vacanță • 11,05 TV5 Europe •
12,10 Ora de muzică • 13,30 Muzica pen
tru părinți • 14,00 Actualități • 14,20 Tra
diții • 14,50 Avanpremieră TV • 14,55
Preuniversitaria • 15,30 Cursuri de limbi 
străine • 16,00 Muzica pentru toți • 16,30 
Conviețuiri • 17,00 Actualități • 17,05 
Forum • 17,25 Cultura în lume • 17,55 
Salut, prieteni! • 18,55 Studioul, electo
ral • 19,30 Desene animate • 20,00 Actua
lități • 20,30 Festivalul Național de mu
zică ușoară „Mamaia ’92” • 22,30 Studioul 
electoral • 23,05 Actualități • 23,20 Sport

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

canță • 16,35 Studioul de literatură • 17,35 
Film serial. „Cine e băiatul ăsta ?” • 18,35 
De-alc pieței iii economia Capitalei • 19,05 
Lumea sportului • 19,35 Tribuna non-con- 
formiștilor • 19,55 Video-satelit • 20,20 
Studioul muzicii de cameră • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Internacional
• 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC World 
Service • 23,05 TV DEVA.

MIERCURI, 19 AUGUST

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,20 Agenda electorală • 10,40 
Film serial. „Marc ș» Sophie” • 11,35 La 
Sept. Riviera nostalgică. • 12,10 Ora de 
muzică • 13,00 Femeia în viața socială • 
13,30 Audio vizual studio • 14,00 Actuali
tăți • 14,20 Civilizația montană • 14,50 
Avanpremieră TV • 14,55 Televacanța 
școlară < 15,30 Cursuri dp limbi străine
• 16,00 Actualitatea folclorică • 16,20 Lu
mea sportului • 17,00 Actualități • 17,05 
Forum • 17,25 15, 16. 17, 18 • 17,55 Can
țonete celebre Ia. malul mării • 18,25 Stu
dioul economic • 18,55 Studioul electoral
• 19,30 Desene animate • 20,00 Actuali
tăți • 20,30 Festivalul Național de mu
zică ușoară „Mamaia ’92” • 21,30 Univer
sul cunoașterii • 22,00 Festivalul Națio
nal de muzică ușoară — „Mamaia ’92”
• 22,30 Studioul electoral • 23,05 Actua
lități 23,20 Sport.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Ecran de va

canță • 16,40 Teatru TV • 18,35 Emisiunea 
în limba maghiară • 20,05 Dialog cu e- 
dilii Capitalei • 20,25 Bijuterii muzicale
• 20,45 Programul Televiziunii Naționale
din Republica Moldova • 21,30 TVE Inter
nacional • 22,00 TVS Europe • 22,35
BBC World Service.

JOI, 20 AUGUST

PROGRAMUL I '

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități 
• ■ 10,20 Agenda electorală • 10,40 Ecran 
de vacanță • 11,05 TV5 Europe • 12.05 
Ora de muzică n 13.00 Oameni de lingă 
noi • 13,30 Jazz Magazin • 14,00 Actua-

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Ecran de va

canță • 16,40 Tradiții • 17,10 Recitalul 
formației Avenna (Brazilia) • 17,25 Hi
pism • 19,00 Seară de balet • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Internacional -
• 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

SÎMBATA, 22 AUGUST

PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! • 9,50 Șahul
de la A la Z • 10,00 Actualități • 10,10
Universal șotron • 11,10 Alfa și Omega
• 12,00 Itinerarii spirituale • 12,30 Ora 
de muzică • 13,30 7x7 • 14,00 Actualități
• 14,10 Reflecții rutiere • 14,20 Ecran de 
vacanță • 14,45 Selecțiuni din spectacolul 
dedicat Zilei Marinei Române • 15,15 Al 
doilea război mondial • 15,45 Microreci- 
tal: Tom Jones • 15,55 Hipism • 16,85 
Magazin cinematografic • 17,25 Hipism • 
17,55 Concurs ANF: „Să ne cunoaștem 
străbunii” • 18,00 Expo Sevilla ’92 • 18,30 
Mapamond • 19,00 De dragoste și dor •
19.15 Teleenciclopcdia • 20,00 Actualități
• 20,35 Film serial. „Twin Peaks”. Ep. 14
• 21,30 Săptămîna sportivă • 22,00 Trei 
din zece pentru un show • 22,55- Actua
lități • 23,05 Film artistic. „Profetul, au
rul-și ardelenii” (România. 1977) • 0,40 
Vidpo-discoteca • 1,10 TV DEVA.

PROGRAMUL II

• 9,00 TV DEVA • 16,00 Actualități •
16.15 Ecran de vacanță • 16,40 Divertis
ment internațional • 17,00 Conviețuiri... 
muzicale • 17,30 Jazz-show • 18,30 Film 
artistic. „Fantome dezlănțuite” (SUA, 1943)
• 20,45 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
ternacional •' 22.00 TV5 Europe • 22,35 
BBC World Service.

DUMINICA, 23 AUGUST

PROGRAMUL 1

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună diminea
ța ! • 9,30 Ecran de vacanță • 10,50 Ac
tualități • 11,00 Lumină din lumină • 
12.00 Viața satului • 13.30 Pe sub geana 
dorului • 14,00 Actualități • 14.10 Atlas
• 14,30 Video-magazin • 18,10 Știință și 
imaginație • 1840 Convorbiri de dumini
că • 19,10 Film serial. „Dallas”. Ep. 156
• 20.00 Actualități • 20-35 Fi'm artistic
„Ultimele zile ale orașului Pompei” (Spa
nia — Italia — Germania. 1959) • 22,20
„Diamond Awards" Festival — 1986, par
tea I • 23,00 Actualități • 23.15 Duminica 
sportivă • 23,40' Maeștrii.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16.15 Ecran de va
canță • 16 10 Conviețuiri • 17,10 Pop- 
Club • 17.30 Orașe și civilizații • 18,00 
Varietăți internaționale • 18,30 Serata mu
zicală TV • 20 15 Program’ll Televiziunii 
Nation-ale din Reoiihlîei Moldova • 21,30 
TVE T-.ț TV5 Europe •
22,35 BBC Wprld Service.
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PUBLICITATE

• SA ne trăiești mulți 
ani fericiți, scumpa noas. 

,tră Ana Maria Mibăeș, a- 
un-V —

cum cind 
anișor.

Tăticul, 
nicii din

împlinești

bu-mămica și
Chiscădaga.

(5887) 
canapea, 2 fo- 
convenabil. De-

• VÎND 
toiu, preț 
va, str. Minerului, bl. 36, 
SC. 2, ap. 31. după ora 17.

(5885)
• VÎND garsonieră sau 

schimb cu București. De- 
ya» Dacia, bl. G2, et. III, 
ap. 45, telefon 628287.

(5884)
• TOATE florile din 

lume pentru scumpa noas
tră fiică, Mihaela Popes- 
•cu, eu ocazia împlinirii 
virstei de 20 ani. Din par-

muiți 
(5880)

Hunedoara tel. 714669, o- 
rele 15—20. _ (5800)
. • VÎND dulap frigorific 
1500 boii?- 103 1. Deva 
tel. 617043. (6710)

• VIND apartament “ 4
camere, l 7 \ 7
coane, etaj 1, în bloc 
cărămidă. Hunedoara, 
lății București, tel. 
763954, între orele 2Q—22.

(5801)
• VÎND casă, curte, gră

dină (600 rrip). Orăștie, Ar
matei, 22/A, ’ (6709)

• VÎND apartament cu 
4 camere confort sporit, 2 
băi, 3 balcoane, boxă, etaj 
1. Informații Deva, tel. 
612864, de la ora 7 pînă la 
ora

• 
țin 
tel.

două băi, 3 hal
de

Re-
90/

„Casial” SA Chișcădaga pe 
numele Lupu Marian. O 
declar nulă, (6732)

• PIERDUT chitanțe
nr, 48789, din 4 august 1992, 
și nr. 48803 din 5 august 
1992, eliberate de I.C.M. 
Hunedoara pe numele Ma- 
teescU Emilia. Le declar nu
le. ' (6734)

tea părinților „La 
ani!" ____
• VÎND tractor U 6a0 

cm remorcă. Șîrbi 206, co
muna Ilia.
• VÎND urgent aparta- 

tnent 2 camere confort spo
rii fimeria, str. 30 Decern- 
bria, zona parc. bl. 3. sc.

k 2, ap. 30. Telefon 
© S 8, după ora 16.
• -VIND urgent aparta

ment 4 camera (lingă pia- - 
ța) preț, negociabil (4 000 000 
lei). Deva tel. 618349.

(6718)
• VÎND magnetofon Tes

la b-115 stare foarte bună 
și benzi, la preț convena
bil. Deva tel. 622160. (6714)

■ VJND Dacia 1300, fa
bricație 1978. Deva tel. 
d /Mk, după ora 16. (6728) 

VIND microbuz TV 12 
și*Saivan (45 mp). Informa
ții Săt Vaidei nr. 350.

(6739)
• VÎND apartament 2 

Camere, Deva, bdul Bălces- 
CU, bl. 23 a, ap. 27. et. 4.

(6704) 
aragaz 
623201.

(6738) 
încălzit 

Cir lemne și cărbuni. vDeva 
tel. «1421®. - (6738)
• VÎND urgent apărta-

tnem 2 camere, Orăștie, 
prteț convenabil. Informa
ții tel. 620815. (6737)

M casă în Orăștie,
stl^ G. Coșbuc. nr. 10. In- 
formâții Orăștie. str. Cîm- 
PU1 Nn», nr. 13. (6736)

• VÎND mobilă lemn ci
teț' ți eanapea. Deva tel. 
618908, după ora 19. (6735)
• VÎND Dacia 1300 fa

bricație 1983 stare bună, 
ftașcunii Mici nr. 84. (6654)

• VIND apartament 3
Camere în Orăștie. Infor
mații la tel. 641097, marți, 
foi și vineri. între orele 
B—12. (6727)

• VÎND semicursierâ ru- 
scajeâ, stare bună și piese 
de.schimb. Deva tel. 614774.

(6731)
• ¥ÎND instalație bru

tărie {malaxor și trei cu- 
ve) Deva 95/622823.

• VÎND. butelie 
prișcior, tel. 657145.

• VÎND microbuz
Uranzit, etajat și 1. 
ment 3 camere. Deva, tel. 
$29244. (6723)

• VÎND loc de casă (te
ren arabii) în Simeria. In
formații tel. 96/820275. -

(6722)
• VÎND linoleum. Deva

tel, 620693. ■ (6719)
• S.C. VEGA vinde en 

gros materie primă pentru 
înghețată, ambalaje a 2 kg

Deva 
16716) 

spate și 
pentru 
telefon 

(6715) 
Deva 

tel.
(6713) 
Deva 

Informații

• V1ND butelie 
normala. Deva tel.

• VÎND sobă de

(5883)

(6730) 
aragaz
(6724) 

•. Ford 
aparta-

CU diverse fructe., 
tel. «2J661.

• VIND parbriz 
geamuri uși spate 
Dacia 1300. Deva 
617073.

• VÎND garsonieră 
Zonă centrală. Deva 
626054.

• VIND garsoni *ră
Zonă centrală, 
str. Ai Viitorului, bl. O 4, 
SC. 2, ăp. 35. (6712)

• VIND apartament car
tier O.M. și Dacia 1300.

20. («661) 
VÎND Trabant 601 pu- 
rulat, cu garaj. ~ 
620961.
VÎND cuptor cu 

crounde, Hodog 
cremvurști și căsuță cam
ping, mobilă sufragerie și 
apartament 4 camere. Deva 
tel. 622433.

• VÎND sufragerie 
Iidă, furnir 
bil. Relații 
615805, după ora 20.

• LA 15 august 1992, 
se împlinesc 10 ani de 
cind dragul meu soț

GELU cerce 
m-a părăsit pentru 
totdeauna.

Dumnezeu să te o- 
dihnească în pace ! 
Sofia. (6744)

• CU nemărginită du
rere In suflet reamin
tim cfl luni) Ț7’august, 
se împlinesc 6 săptă- 
mîni'de lă trecerea En 
tăcere a celui care a 
fost un om de o deo
sebită omenie și căl
dură sufletească, 

REMUS SÎNA
Te vom păstra veșnic 
în inimile noastre. 
Frații Loghin, Coști- 
că, Elena, Cornel, A- 
na, cumnații Ion, Con
stantin și cumnatele 
Maria, Ileana și Le- 
nuta, alături de nepoți. 

(6721)

Deva
(6643) 

mi- 
pentru

(6707) 
so- 

nuc. negocia- 
Deva tel.

(6703).
• VÎND urgent conve

nabil IFA-^7 50, Diesel, 
(2 bucăți) fabricație 1987, 
respectiv 1988, 5,5 tone, ea- 
rosate cu prelată. Mobilă 
veche 5 piese complet. De
va tel. 625139. (6670)

• VÎND apartament ul
tracentral 2 camere și gră
dină pentru construcții vi
le situate în Deva. Tel.le situate în Deva. 
617610.
. • VÎND fundație 

zonă excepțională, 
mâții Deva,’ tel..628288. 5

(6702)
• VÎND garsonieră con

fort I sporit npțmobilată) 
zonă centrală. Deva, bljSiVI2, 
ap. 64, lingă restaurantul 
Miorița sau ‘tel. 620339.

, (6701) 
. • VÎND butelie aragaz, 

cărbune, cazan încălzire 
centrală tip Salonta și mo
bilier. Deva tel. 614427.

(6619)
• VÎND mobilă bucătă

rie nouă, ambalată. Hune-
(5795) 
Deva,

vilă,, 
Infor-'

doara. tel. 711217.
• VÎND casă în __ ,

str. Eminescu ; Dacia 1300 ; 
Ford Escort 1,3 ; apartament
2 camere in Deva, cphtru 
etaj 4 cu 1 500 000 și apar
tament 2 cartiere pe Emi- 
riescu, bl, 35, e'.aț 3 
1000 000, sau schimb 
garsonieră zonă 
Deva tel. 612194.

• VÎND video
marca Orion, sigilat și ca
bană din lemn compusă din 
2 camere, bucătărie, de
pendințe, în zona de agre
ment Gostești.
în Orăștie tel.
ora 17.

• CUMPĂR 
(sau segmenți) 
Deva tel. 615412.

cu 
cu 

centrală. 
(6697) 

player

Informații 
641044, după 

(6700) 
motor 

1100. 
(6708)

set
Dacia

• CAUT urgent tîm- 
plar priceput 
confecționat și 
du nat uși. 
612864, orele 7—20.

(6661)
' • AUTORIZAT execut 
la comandă uși, lemn ma
siv, mic mobilier, mobilier 
pentru spații comerciale etc. 
Deva, str. Mărăști 26, sau 
tel. 623426. după ora 20.

• CAUT femeie: îngri
jire copil. Hunedoara, bdul 
Dacia nr. 21, G2/161.

(5802) 
îngrijitor 

tel. 717431.
(5804) 

garsonieră 
eu

• ANGAJEZ 
vaci. Hunedoara

pentru 
recon- 
Deva.

• SCHIMB
confort 1 ultracentral 
apartament 2 sau 3 came
re. Relații Deva, tel. 618787, 
după ora 16. (6662,

• PIERDUT cartelă a-
limente pe numele Sîrb 
Victoria, eliberată de ali
mentara nr. 73 Hunedoara. 
O declar nulă. (5803)

• PIERDUT legitimație
serviciu eliberată de Favior 
SA Orăștie pe numele Hol- 
hoș Mariană. G declar nu
lă. (6711)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu eliberată de

• CU durere în su
flet anunțăm împli
nirea a 4 ani de la de
cesul dragului nostru 
fiu și frate,

• DE 11 ANI la
crimi nesecate- curg 
după adoratul și uni
cul meu fiu,

MARIUS SORIN 
DOBREI 

Comemorarea dumini
că 16 august, ora 13, la 
cimitirul dih str. E- 
mineseu. Deva. Dum
nezeu să-l odihnească I 
Familia. (6674)

• CU nestinsă du- 
rere aducem un pios 
omagiu de aleasă pre
țuire mult iubitului 
nostru sot si tată.

ADAM SIMION.
un om de o aleasă o- 
menie, ]a 6 luni de Ia 
deces. (6699)

U. maj. 
GHEORGHE COLD A 

(ȚUCU)
Pe neașteptate, flacă
ra vieții s-a stins la 
numai 29 de ani. Tim
pul zadarnic vrea să 
aștearnă vHul "țtării. 
Cit mă ține firul vie
ții mele, nu te vom ui
ta niciodată, Țucu drag 
și scump. Mama și fiul 
tău Ovidiu. Comemo
rarea va avea loc azi, 
15 august 1992, în ci
mitirul Călugăreni — 
Deva, la ora 12. (6673)

DfCESE

• LA 14 august 1992. 
s-au împlinit 6 luni de 
tristețe și dor în su
flet de cînd ne-a pă
răsit la numai 15 ani 
scurtîpa noastră

CLAUDIA ROLL
Dormi în pSCe. suflet 
blind și bun ! Familia.

____________ (6716)
• CU adîncă durere în 

suflet, la 15 august se îm
plinesc 6 luni de cind l-am 
condus pe ultimul drum 
fără întoarcere pe fiul 
nostru,

sing MIHAI 
N1CHITELEA

Amintirea lui rămîne veș
nic în sufletele noastre. Pă
rinții și sora. (6679)

• CU 'lacrimi și tristețe 
anunțăm că astăzi, 15 au
gust, se împlinesc 6 săpță- 
mîni de cîndr ne-a părăsit 
scumpa noastră soacră, ma
mă și bunică,

NAGV MARIA 
(MARI NENI) 

Dumnezeu să o odihnească 
în, pace ! Comemorarea la 
cimitirul reformat, la ora 
18. Deva. Familia îndolia
tă.’ (6676)

♦

I
i

1

• FIII Nem, '’Mi
hai și sora Marica a- 
nunță'cU adîncă dure
re încetarea din viață 
â scumpei lor

FLOAREA FILIP, 
care a fost o devotată 
soție și mamă. , înmor- 
mîhtarea azi, 15 au
gust, ora 13, de la Ca
sa mortuară Deva. Te 
vom păstra veșnic în 
memorie. (6740)

• FAMILIA Guga 
loan și Tuța anunță 
trecerea în neființă a 
celei Care a fost o 
deosebită mamă, soa
cră, bunică și străbu
nică,

SOFICA GUGA, 
din Câinelui de Sus. 
comuna Băița. Dum
nezeu să o odihneas
că ! (6729)

• DIN partea cole
gilor de la Șantierul 4 
instalații Deva, un ul
tim omagiu celui care 
a fost

ANTON FLOREA
Dumnezeu să-l o- 

dihnească! (5886)

SQr daynrot
invită to . sediul Armei, în Deva, 

Lutevarau. Decebal bl.R parter, 
întreprinzătorii particulari din Petlroș ni, 
Hunedoara, Orăștie, Brad,. Hațeg și alte 
tonalități Interesați în dezvoltarea unor 
rețete de televiziune prin cablu, pentru a 
studia împreună par psctivele acestei 
activități to Județul nostru.

Telefon: 95/614453 ObL

• S.C. ,JkVIS“ S.R.L. BOTOȘANI
tel, 985/31398, Fax 985/18736 

Vinde eh gros, din Episcopia Bihorului, 
cepînd cu data de 15.- 08. 92 pînă pe data 
19. 08. ’92.

• ZAHĂR dublu rafinat, categoria A. 
Stoc limitat: transport la cerere (18—20 

tone). (6314)
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(CEC) 
------ ț

S.C. „HAȚEGANA“ S.A. (fosta I.P.LL.F.) 
Organizează licitație, la data de 29 august 

1992, ora 10, pentru vînzarea'de autovehicule, î 
remorci și utilaje pentru industria alimentară. { 
Lista poate fi consultată la sediul societății din 
Hațeg, str. Progresului, nr. 29. (964)

în
de

/
S.C. COMSER S.R.L.

Cu sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr. 
5, telefoane 95/711919, 717148, angajează absol
venți de. învățămînt superior, promoția 1992, zi, 
in funcția de agenți comerciali și contabil-eco- 
nomist.
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*

î
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REGIA AUTONOMA A PĂDURILOR 
„ROMSILVA" R.A.

FILIALA TERITORIALA DEVA
Aduce la cunoștința agenților economici autorizați 

scoate la licitație publică masa lemnoasă pe picior
pentru exploatare — produse, accidentale, în raza O- 
colului silvic Orăștie.

Licitația va avea loc la sediul ocolului, în ziua de 
marți — 18 august 1992, ora 11.

Caietul cu sarcinile parchetului sc pot consulta 
) la sediul filialei și al ocolului silvic.

Relații suplimentare de la filiala teritorială —ț 
telefon 616820, 661021 și la Ocolul Silvic Orăștie —te
lefon 611635.
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DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE 
SI A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 

HUNEDOARA — DEVA
Organizează concurs în data de 16. IX.

tru ocuparea următoarelor posturi:
a,c. pen-

respcctlvț studii .superioare economice și minim 7 ani,
t 5 ani vechime in specialitate.
* SERVICIUL PRETURI ȘI PROTECȚIA CONCUREN

ȚEI
Ș inspectori de specialitate gradul II și III — 

studii superioare economice și muiim 7 ani respectiv 
5 ani vecnime in specialitate.

Condiții, conform Legii nr. 40/1991. Informații la 
telefon 19544, 19560 și direct la sediul unității la ca
mera 4 din str. 1 Decembrie, nr, 30
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UNIVERSITATEA DIN ORADEA

organizează pentru anul universitar 1992—1993; 
concurs de admitere la următoarele facultăți :
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1 ' I. FACULTATEA DE LITERE Sl ȘTIINȚE 3. Turism și servicii 40 locuri I6 a. UNIVERSITARI *
1 1. Limba și literatura română 20 locuri c. JURIȘTI 1* 0 limbă și literatură străină 4. Drept 40 locuri
1 (engleză, franceză, germană, rusă) (din care 10 locuri pentru fără frecvență) 16 2. Limba și literatura engleză 

limba și literatura română sau
20 locuri 1

1 III. FACULTATEA DE MEDICINA 1
0 limbă și literatură străină d. MEDICI 1

k(franceză, germană, rusă) 1. Medicină generală 75 locuri
3. Istorie-geografie 40 locuri ’ 2. Stomatologie 25 locuri 1*

1
4. Matematică — informatică 20 locuri
5. Matematică — fizică 20 locuri IV, FACULTATEA DE ELECTROMECANICA j
6. Educație fizică 20 locuri C. INGINERIi 7. Kinetoterapie , 20 locuri 1. Tehnologia construcțiilor de mașini 20 locuri 1

II. FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE 2. Mecanică fină 20 locuri 1
i ȘI JURIDICE **’ 3. Utilâjul și tehnologia sudării 20 locuri I1 b. ECONOMIȘTI 4. Roboți industriali 20 locuri 1

1. Marketing 25 locuri N.R. Penfru celelalte facultăți, amănunte in ziarul
2. Management în industrie 25 locuri nostru de marți, 18 august 1992. (963-1) 1
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