
Mai bine să vezi o dată, Secii să auzi 
de o sută de ori! — spun moldovenii de 
peste Prut. Și după ce ai văzut, cu o- 
biectivitate șl luciditate, recunoști: în 
Moldova este durere. Multă. Prea multă... 
Dincolo de opțiuni pro sau antisneguriste, 
pro sau antifrontiste, pro sau antiunionis- 
te, rămîne Golgota. Pi care o suie româ
nii și cei ce și-au unit cu ei .viețile, și 
credința.

‘Au fost nimicitoarele deportări în pus
tietatea Siberiei. Vremurile au evoluat. 
Prigoana împotriva românilor îmbracă azi, 
la capăt de mileniu, haina parșivă a tru
cajului dă isterie. „Afară cu voi din ser
vicii ! Afară și din locuințe! P&mîntul 
ăsta nu-i româneșteI* .— se spune în 
{Transnistria. Mai convingătoare decît cu
vintele — rămîn faptele.

Familie de tineri intelectuali. Economiști 
de mare probitate profesională. Soțul, pre
ședinte al Frontului Popular Creștin De
mocrat din Tiraspol. Arestai în iunie, îm
preună cu alți frontiști. Nici o posibilita
te de contact cu el. Soția, dată afară din 
serviciu. Alungată din locuință cu cele 
două fiice. Vine la Chișinău. Trimite co
piii în România. „Sîntem vrmăriți, hăi- 
tuiți" — mărturisește dna Ilașcu. Și de
spre Olga și Tania, la întoarcere: „Au 
vorbă tare frumoasă...* Fetele ar fi ră
mas bucuroase la noi, deși la venire ce
lei mici i s-au administrat sedative, in
tr-aht s-a împotrivit despărțirii de mama.

La sfîrșit de august, dna Ilașcu încă nu 
are serviciu și nici locuință.

Tamara Sunița. De loc din- Tiraspol. Mi
litantă de frunte a Frontului. Obligată să 
se mute la Chișinău. Firesc, soțul și .cei 
doi copii o urmează. Dl Sunița este rus. Doc
tor in biologie, face parte din echipa de 
specialiști ce pregătesc hrana echipajelor 
de cosmonauți. Cauza românilor i se pa

rica 4- așa se numește fata, va reveni în 
Romania. Poate la toamnă, poate la anul, 
pentru- facultate (trece acum într-a 11-a, 
ultima clasă de liceu la ei).
• Corina e mică, știrbă, și nu minte nici
odată. In familia ce-a găzduit-o, a prins 
gustul desenelor animate. Ride și se bu
cură cu o poftă molipsitoare. Mai are doi 
frați, refugiați cu mama la Chișinău. Ta

(Vttiăt&aT-e, țiLătită,
re dreaptă. Motiv pentru care ia Tricolo
rul românesc și-și însoțește . nevasta la 
mitingurile de la statuia lui. Ștefan.

Familia Laur, mixtă și ea. Dl, Laur, fost 
prorector al Universității din Tirâspol, li
cențiat în medicină, istorie și politologic, 
s-a refugiat la Chișinău. Actualmente este 
decan al Facultății de Științe Politice^ 
Soția, inginer, este rusoaică. 'Nu poate 
conversa românește, dar ne înțelege vorba. 
Fiica mai mică (cea mare s-a măritat cu 
un ofițer rus, din trupele aflate încă pe 
teritoriul fostei Germanii Democrate), a 
petrecut vara intr-o familie din Deva. 
Mama, vrea s-o știe româncă, deoarece 
românesc consideră viitorul Moldovei. Au

ta e pe front. Va reveni foarte curînd in 
România, la aceeași familie al cărei că
min — lipsit de copii, ea l-a bucurat. 
Mama se decide greu, dar mătușa și un
chiul (frații mamei, cadre medicale ca și 
mama) au convins-o (am fost martoră la 
discuție) Că binele copilului e aici. De 
la mamă aflu prin ce-ă trecut cînd a a- 
let numele fetei. Autoritățile nu l-au ac
ceptat și Corina nu e Corina în acte, ci 
doar la biserică și în casă.

La Chișinău, în ziua plecării spre țară, 
o femeie însoțită de doi copii ne spune : 
„Ajutați-mă să^ajung în România. Se va 
găsi cineva ‘ să-mi primească copiii /“ Ați 
fi avut inimă s-o refuzați 11 S-a născut în 

AR * i

Siberia, din părinți români, deportați, ca
re au revenit în Basarabia și ș-au așezat * 
pe iarbă verde. Viața a minat-o la Coș- ‘ 
nița. (în stingă Nistrului). Soțul a plecat 
pe front, în martie. De atunci nu are 
nici o știre de la el ori despre eh A fost 
dată afară din serviciu și - în locul ei a 
fost angajată imediat o nistrcană. A adus 
copiii la părinți, lingă Chișinău, dar ei 
sînt prea vîrstnici și in neputința de a 
ține un fecior de 12 ani și o fată de 16. 
Apartamentul din Coșnița i s-a repartizat 
unui cazac.

Au fost acestea doar secvențe dinlt-un 
film al durerii. încerc a le lega. Familii- 
destrămate, locuințe abandonate (de‘ ne
voie), copii risipiți. Copii și maturi răniți, 
copii și maturi morți. Cu 4000 de ruble se 
răsplătește uciderea unui român. Și ca
zacii curg spre Transnistria. Curg și ruși 
răufăcători, eliberați din închisori contră 
angajării pe front. Arme primesc din 
depozitele armatei a 14-a. Arme, zlce-se, fu
rate de Detașamentul Ciorapilor Negri (al 
godinelor negre, le-ați văzut dumneavoas
tră clocind pe linia ferată !). Vezi, Doam
ne, „amiralșa" (de uscat!) — nu e glu- 
măt ăsta-i gradul eu care s-a împopoțonat 
— Galina Andreeva înșeală vigilența te- ■ 
ribilei armate a 14-a și-î fufă armele de 
sub nas. Ea se face că fură, ei se fac că 
nu o văd... Ce mai, ca-n desene animate I ■

De murit mor, însă, oameni, nu cartoa
ne...

NATALIA VASIU
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Tăierea capului Sf. 
loan Botezătorul IANCUȘl UDMR-ul

In 29 august al fiecărui an, Biserica Ortodoxă 
■ serbează sfîrșitul martiric al Sf. loan Botezătorul și 

tnaintemergătorul Domnului nostru, Iisus Hristos. Sfînta 
Evanghelie care se citește cu prilejul Liturghiei din 
această zi (Marcu 6, 14 — 30) ne istorisește împrejură
rile în care s-a produs această crimă făcută în văzul 
lumii în deceniul al patrulea al primului secol creștin, 
la porunca regelui Irod.

Sfîntul Evanghelist Marcu ne arată ■ că Sf. loan 
Botezătorul a atras atenția lui Irod asupra marelui 
păcat al desfrînării pe care o săvîrșea, trăind cu 
'Irodiada, soția fratelui său, Filip. Din acest motiv, 
Irodiada, femeie ambițioasă și decăzută moral, purta 
de multă vreme o ură de moarte pe Sfîntul loan 

•și nu se lasă pînă nu-1 determină pe Irod, om cam» 
tot după măsura ei, să-1 închidă pe loan. Locul a 

fost, desigur, cetatea de reședință a lui Irod din 
Galileea, una dintre provinciile de altădată ale Pa
lestinei. Irodiada-, îfisă, care avea o fiică, nu s-a 
mulțumit cu atît, ci nutrea gîndul negru ea Sfîntul 
loan să fie ueis. Așa cum ne spune Sfînta Evanghelie, 
cu prilejul zilei nașterii sale, Irod a dat o masă sfet
nicilor, conducătorilor oastei și altor fruntași ai Ga- 
lileil, -lucru eît se poate de firesc. Se pare însă că 

. petrecerea a degenerat într-o beție urîtă și. în toiul 
ei a apărut fiica Irodiadei, Salomeea, care, cum era 
și este obiceiul, mai ales la popoarele orientale. a 
dSnsat înaintea meșenijtor. Dansul a plăcut tuturob, 
inclusiv lui Irod, care, amețit de vin și furat de 

\ frumusețea dansului, s-a jurat că îi va da fetei orice 
i fi va cere „pînă la»jumătate din regatul său" (Conf.

Marcu 6, 23). La îndemnul mamei sale, care aștepta 
aeest prilej, fiica Irodiadei cere să-i fie adus pe 
tipsie capul Sfîntului loan. Astfel se sfîrșește în chip 
de martir unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii 
creștine.

Preot CORNEL ILICA

-Privim cu multă nedume
rire la afișul electoral al 
UDMR-ului, pe care apare 
portretul eroului național 
al românilor, Avram Iancu, 
sub care este dat citatul: 
„în aceste două patrii su
rori, maghiarul de existență 
și viitor nu poate vorbi 
fără român, nici românul 
fără maghiar”.

Desigur, citatul ca atare 
face un apel Ia bună în
țelegere, la concordie între 
români și maghiari, lucru 
firesc, de altfel, dar să nu 
uităih și ce spune Avram 
Iancu în continuarea scri
sorii adresate de la Cîm-' 
peni, în 15 iunie 1849, lui 
I. Simonffy: ,.pe noi ne-a 
răsculat nerecunoașterea na-

(tonalității politice, tirăniilp 
și barbariile conservativilor 
și aristocraților transil
vani- maghiari, cari, popo
rul îh această epocă nu le.a 
mai putut suferi, și de cari 
inteligența s-a scirbit cu 
totul — am fost siliți a ri
dica arme, a le purta în 
contra aceluia care mai 
departe ne Urăne JȘi - 
mai departe : „noi armele'1 
pînă acuma PC drept le-am 
întrebuințat iii «intra apă
sătorilor noștri...” șl „că 
între voi este vermele care 
va roade rădăcina și va 
sapă temeiul unui viitor—, 
în senatul vostru s-a ivit 
pizma întrupată... sub veș
mânt își împrăștie veniriul 
său, ca să nu puteți cîștiga 
simpatia unui popor, de la

4

G1ND:
Femeile frumoase sînt ca niște cifre de 

afaceri. Se schimbă de la o zi la alta.

wța pe zi
I

natură compact, spre a nu 
se putea nimici în moment, 
ba nici în timp, și ca să 
mi Vă puteți însuși sincera 
prietenie a unui popor din 
secoli virtuos, după cum 
l-ați putut vedea, și ■ cu 
mină lipsită de arme, și 
după cum vi-1 vor mai 
dovedi vouă timpurile cele 

> critice, care vă amenință 
în viitor”. Apoi adaugă A- 
vram .Iaacu : «totuși, vă 
spunept cu cea' mat umană 

, sinceritate, nu ar fi târziu 
a ne dobândi de tuf 1 dacă 
ați dovedi în practică mă- 
rinimositatea despre care 
atîta Vă place a predica...”

Iată dar ce ar fi trebuit 
adăugat pe afișul electoral 
al UDMR-ului, pentru ca 
citatul folosit pe afiș să fie 
complet!

Nu 'cumva UDMR-ul, pu- 
nînd pe afișul său electoral 
portretul Iui Avram Iancu, 
vrea să spună că aderă, 
acum, în ceasul al doispre
zecelea, la nobilele idealuri 
pe care le-a promovat și 
în numele cărora a luptat

Consiliul National al 
Societății „Avram Iancu*’ 

din România

(Continuare în pag. a 2-a)
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■ SĂRBĂTORILE FRAȚILOR 
DE PESTE PRUT. 27 -august. 
£iua Independenței, înscrie pe 
răbojul vremii curgerea unui an 
de la desprinderea din fosta 
Uniune. 31 august, Ziua Limbii, 
consacră revenirea, în urmă cu 
2 ani, în matca străbună a ros
tirii române și a literelor latine.

N-au tancuri, n-au mitraliere, 
n-au rachete moldovenii! Au, 
însă, o armă mai puternică de
cît toate astea la-un loci ade
vărul istoric ! Totul este să vrea 
să-l folosească ! (N.V.)

■ 1NT1LNIRE. Joi, 27 august 
;.c., la Deva a avut loc, în or

ganizarea Convenției Democra-- 
tice, Filiala Deva, o întîlnire a 
doi membri ai Parlamentului din 
Olanda cu conducători ai orga- 
nizațiilor județene ce alcătuiesc 
Convenția Democratică. Gu acest 
prilej, oaspeții au împărtășit din 
experiența țării lor'în organiza
rea și desfășurarea campaniei e- 
lectorale, precum și în promo
varea principiilor autentice ale 
democrației. (Gh.l.N.)

■ PROTOCOL. In perioada 18 
—28 august a.c., la invitația or
ganizațiilor județene pentru ti
neret „Hyperion" și „Societatea 
T* Deva, în județul Hunedoara 
s-a aflat o delegație oficială al
cătuită din reprezentanți ai ti-

neretului din raionul Orhei și 
din alte zone ale Republicii Mol
dova.

In cadrul programului „Tine
rii... pentru tineri", delegația 
moldoveană a vizitat obiective 
istorice, culturale >șl turistice din 
județ. Finalizarea acestui' pro
gram a coincis cu semnarea u- 
nui Protocol de colaborare în
tre Organizația Județeană pen
tru Tineret „Hyperion" Hune
doara și Comitetul Raional 
hei al Uniunii Tineretului 
Moldova. (M.B.)

■ EXPOZIȚIE NAȚIONALĂ 
THEODOR AMAN. Azi, la ora 
18, ld Secția de Artă a Muzeu
lui Județean din Deva, are loc 
vernisajul expoziției naționale de 
artă Theodor Aman. Expoziția, 
organizată cu prilejul aniversării 
centenarului marelui artist, reu
nește lucrări de pictură aflate în 
patrimoniul muzeelor de artă 
din România. Publicul iubitor de 
frumos este așteptat în număr 
mare la acest eveniment, unicat 
pentru capitala județului nostru. 
(M.B.)

B 
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ziua■ CINE A PIERDUT ? în 
de 2d august, dl Petre Urdea din 
Simeria a găsit un set de chei 
pentru autoturism Dacia cu in
dicativul 1297121535. Poate fi 
căutat la telefonul 660316. (I.C.)

• După cuin se știe lis
ta pentru alegerile prezi
dențiale include în ordine 
pe : IQN ILIESCU (FDSN). 
EMIL CON ST A NT INIÎSCU 
(CD din România), GIIEOR- 
GHE FUNAR (PUNR). 
ION MÎNZATU (Partidul 
Republican). GAIUS TRA
IAN DBAGOMIR (FSN) 
și MIRCEA DRUC — In
dependent.

Din declarația dlui 
Theodot Stolojan după - re
uniunea Guvernului; „Gu
vernul a liotărit că nu este 
posibil să aminăm aplica
rea măsurilor de reducere 
a subvențiilor și de acor
dare de -compensații bă-, 
nești- corespunzătoare popu
lației. Cu toate acestea s-a 
mai discutat o variantă 
nouă, menită să atenueze 
într-o anumită măsură im
pactul asupra populației. A- 
ceastă variantă nouă nu 
reprezintă o abatere, să 
spunem, de Ia Ceea Ce Gu
vernul trebuie 'să facă vis- 
a-viș de reforma economi
că. Noi considerăm că Ro
mânia nu-și poate 1 permite 
luxul în această perioadă 
de a lega reforma, mersul. 
reformei, de inelul electoral. 
Nu ne putem permite a- k 
cest lucru. Așa cum am mai 
menționat, din păcate, nu 
reducerea subvențiilor s-a 
suprapus peste campania 
electorală și alegeri, ci,
dimpotrivă, amînarea a-
leg -llor și deci, corespun. 
zător, campania electorală 
s-au suprapus peste ceea 
ce trebuie făcut. Poziția 
Guvernului este că dacă 
toată lumea și cu mici ex
cepții toate partidele po
litice și Confederațiile sin
dicale sînt de acord că 
trebuie făcut, atunci tre
buie s-o facem. Și cu cît 
o vom face mai repede cu 
stît este mai bine. Spunem în 
să că simplul argument, în
grijorarea este reală și eu 
o înțeleg ca atare și o în
țeleg prin prisma angaja
mentului guvernului pen
tru obiectivul 27 septem
brie. Un șef de partid po
litic spunea poate destul de 
bine că pentru a avea un 
proces democratic în țară 
al alegerilor, necesită un 
cost de cîteva zeci de mi
liarde. Sigur este o opinie 
exprimată de acest lider 
de partid politic, care are 
în sine o încărcătură foar
te clară, însă, încă o dată, 
nu ar fi numai suficient 
să ne determine să încer
căm să găsim o modalitate 
de a face mai asimilabilă 
această măsură de reduce
re a subvențiilor, pe care . 
repet o vom pune în miș
care' la 1 septembrie.
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S.C. „Matex* S.A. Deva
Iși reia activitatea (Urmare din pag. t)

.3

-

pupă trei luni de între
rupere, timp în care anga- 
jații de la S.G. „Matex” 
S.A. Deva au primit salarii 
de 60 la sută și pentru 
concedii, la 1 septembrie 
a.c. se reia activitatea pro
ductivă. Discutînd la con
ducerea societății despre 
situația economico-finan- 
eiară a acesteia, am aflat 
că la oița actuală există 
un profit de peste 30 mi
lioane tei, iar creditele în
sumează 14 milioane lei. 
Datorită blocajului finan
ciar, de la diverși benefi
ciari nu s-au încasat circa 
*3 milioane lei, iar în stoc 
există marfă în valoare de 
183 milioane, din care a- 
proape jumătate este des
tinată exportului. Referitor 
la producția pentru ex
port, deși un potențial cum
părător, reprezentant străin, 
a venit la firmă de 11 ori, 
nu I s-a livrat marfa de
oarece aeestă n-a avut asi
gurat acreditivul în bancă, 
fiind incertă posibilitatea 
lui de plată.

Cu toate că s-au făcut 
numeroase demersuri (de
plasări în grup) pentru des
facerea producției din stoc 
la alți beneficiari interni, 
nu s-au găsit posibîlltâți de 
încheiere de contracte și 
nici cereri decît foarte pu
ține, deși prețurile practi
cate au fost printre cele 
mai scăzute comparativ cu 
cele ale altor firme concu
rente, mulți beneficiari fi
ind în incapacitate de pla» 
tă. fa cele trei luni cît 
firma a avut oprită produc
ția, nu s.a reușit să fie 
desfăcută decît marfa rea
lizată în 5—6 zile de lucru._

Ce perspective se între
văd în continuare 7 .Ca și 
în toate celelalte societăți 
cu profil asemănător, care 
pînă acum au funcționat 
doar parțial sau au fost o» 
prite, greutățile vor fi tot 
rtal mari, datorită inflUen-

țelor negative ale creșterii 
prețurilor de 1,5—2 ori la 
energie, fire, combustibil și 
la alte materii prime, ceea 
ce se va reflecta și în spo
rirea de 1,5—1,7 ori a pre
țului la țesături. De ase
menea, greutățile sînt de
terminate, .pe de altă parte, 
de scăderea accentuată a 
puterii de cumpărare a
populației, 

Avînd în 
menea situație îngrijorătoa
re, s-a stabilit ca în ziua 
de 2 septembrie a.c. să 

. aibă loc o ședință comună 
a C.IJS., consiliului de ad
ministrație și reprezentan
ților sindicatului pentru a 
se lua hotărîrile necesare 
stabilirii viitoarei strategii 
de lucru a societății res
pective, urmînd ca măsu
rile adoptate să fie făcute 
cunoscute salariațiior.

In profilul de producție al 
firmei se găsește fa con
tinuare productIrta de ăftî- “ 
cole cu destinație pentru 
cdnfeeții sportive, pentru 
îmbrăcăminte femei, căp
tușeli, uni și imprimate, 
care sînt oferite tuturor 
celor interesați de astfel de 
produse.

In scopul reluării pro
ducției, conducerea socie
tății ne-a făcut precizarea 
că, începînd cn 1 septem
brie a.c, salâriațîl sînt rti- 
gațî să vină fi serviciu pe 
schimburile organizate fa 
felul următor : de dimi
neață schimbul B, după- 
amiază .schimbul G. Iar de 
noapte schimbul A.

în actuala Conjunctură, 
important este să se gă
sească modalități concrete, 
cu conjugarea eforturilor 
tuturor factorilor interesați, 
de bunul mers ai activității 
societății respective, de so
luționare a grelelor și mul
tiplelor probleme cu care 
se confruntă această firmă.'

vedere o ase-

Avram Iancu și moții lui?
Să însemne oare aceasta 

drept... căință, o recunoaș
tere mai mult decît lăuda
bilă a atîtor acte de umi
lință, teroare și crime să- 
vîrșite de-a lungul vremii 
"de autoritățile ungurești 
împotriva populației roma
nești din Transilvania ? A 
Uciderii celor 40 000 de ro
mâni în 1848, a barbariei 
deznaționalizării românilor 
între 1867—1918, a crimei 
de la Beliș din 1918, a ma
sacrelor din perioada 1940— 
1944 de la Ip. Tresnea, Săr- 
maș, Huedin, Moisel, pre
cum și a crimelor de dată 
recentă din Covasna, Har. 
ghita și Tîrgu Mureș ?

Dacă conducătorii UDMR- 
nlui, în sfîrșit, ar pune 
genunchii la pamînt și ar 
cere iertare de la poporul 
român pentru toate actele 
abominabile săvîrșite de 
înaintașii lor, precum au 
făcut-o în fața lui Moșea 
Rosen, atunci membrii So
cietății „Avram Iancu” din 
România, toți românii, nu 
ar avea nimic împotrivă să 
fie pus portretul lui A- 
vram Iancu pe afișul elec
toral al UDMR-ului, dar 
pînă atunci considerăm că 
folosirea portretului lui A- 
vram Iancu pe afișul electo
ral al UDMR-ului este o 
adevărată blasfemie la a- 
dresa-nu numai a moților, 
ci și a întregului popor 
român. , .

Răi de plată
Anul trecut, mai preciș 

în perioada î—3 ri brte, 
Asoctalfc. țgfânatogfc* Deva 
solicită, pria comanda nr. 
5/01. li 1991. Cantinei Res- 
tauraht din.Deva, fadul De- 
cebal, asigurarea mesei în 
zilele de 1—3 noiembrie, 
pentru 50 de persoane.

De asemenea, prin co
manda emisă se preciza că 
plata, seva faredin contul 
asociației, descfiîs ta Badea' 

Deva. Bter... aț* 
teptări în * zadar. De la
data cu SW». deși Caa- 

. tfoa-Brife ’’M pev* a 
Semis ta „a. ridduri
docume&e te încasare a 
contravalorii meselor ser
vite, totalizând 26 623 de 
lei, plata aferentă servicii
lor efectuate nu s-a ope
rat.

Intr-o situație identic^' se 
află și Organizația jude
țeană F.S.N. Hunedoara.

l

V*.

In urma unei acțiuni din 
« martie 19ÎL'!a nivel de 
județ «mi putM interese»! 
resw C4S 
e maU. tot la cantiru-iw- 
taurant de față, în baza U- 
nti eomatef prin &ra a» 
sdlicita tm meniu pentru 
160 de persoane (200 de lei 
tacîmul). Toate bune și Ia

i ‘ rtrii nr xs martie tw . — 
organizstoril • acțiuni ■ cu- 
linare — nu au achitat, pî
nă la data, documentării 
noastre R8 JufcMțs a.A
co»A«lgta|a a^3O0 fct. 
S3 fie MfN fa spi. gt fa
limentului ?

Nu ne-am propus alte 
comentarii la aceste două 
cazuri semnalate, pentru 
că faptele în sine sînt de... 
neînțeles.

«mMtte 19», 1 
județ «mi put»

CORNEL POENAR

S-a încheiat etapa depunerii 
candidaturilor

De vorbă cu dna RODICA ȚÂNASE, 
președintele Biroului Elect ral al Circumscripției nr. 22 

Hunedoara

-De citeva zile bune, în 
aval de barajul -de la Ter
mocentrala Mintia se con
stată un fenomen curios — 
o fîșie spumantă cate se 
întinde pe câțiva zeci de 
metri. Despre ce este vor
ba ? De la Agenția de Pro
tecție a Mediului Hunedoa
ra — Deva, <9 biolog IHe 
Ctoitoru, șef de laborator 
la această instituție, ne pre
cizează : „în luna august, 
încărcarea organică expri-

NICOLAE IÎRCOB

mată în CCO—Mn a cres
cut de la 5—6 miligrame/ 
litru pînă la 15 miligrame. 
datorită debitului mic pe 
Rîul Mtfreș, care în pre
zent este de 40—41 mV 
sec., la care se adaugă tem
peratura ridicată a apei (22 
grade C), analiza biologică

POLUARE SAU 
FENOMEN NATURAL?

confirmînd o încărcătură 
organică. Datele menționate 
duc la un fenomen limitat 
de spumare, a cărui eluci
dare completă se va realiza 
în perioada următoare, prin 
investigații îtt laborator, fe
nomenul axe implicații asu
pra florei și faunei din rîii,?

Dacă persistă și în timpul, 
nopții, poate apărea un de. 
ficit de oxigen, cu conse
cințe asupra faunei pisci
cole.

Dincolo de acest fenortien, 
un lucru este cert: apele 
Mureșului sînt extrem de 
poluate in ultima. perioadă 
de timp, iar intervenția or
ganelor în drept trebuie să' 
fie tranșantă. .

CORNEL POENAR

DE PE ȘOSELE 
f ADUNATE î

• în Bănița, Dan Ionel 
de 31 ani, din localitate, 
conducind cu ‘ viteză exce
sivă, în stare gravă de e- 
brietate (3,30 grame Ia mie 
alcool în sînge), a pierdut 
ccntrolui volanului și s-a

t

răsturnat în afara părții 
carosabile a drumului. S-a 
accidentat grav, dar incon
știența automobilistului pu
tea costa și pe alții.

• Doi automobiliști timi
șoreni „și-*au dat întîlnire1* 
în municipiul Deva. Cum? 
Oprea Gheorghe, pensionar 
din eomuna' Cladova, eir- 
culînd neatent, nu a obser
vat pe colegul său de drum, 
Muntean Petru, care re
media o pană lingă auto
turismul staționat. în urma 
tamponării, M.P. a fost 
grav accidentat. Altul tre
buia să fie ajutorul între 
doi automobiliști din același 
județ în cazul în care unul 
era cu mașina în pană.

• în localf^ta- îliaj Trt-accidfiitata.’SteHt Atenție,
fan Corneliu ■ fa^n, ideci, ■ ‘conducători
Alba Iulia, a adormit la vo
lanul autoturismului 1-AB- 
2007, izbindu.se cu mașina 
de un stîlp care susținea 
linia electrică. A accidentat 
grav două persoane, pasa
geri din a- oturh.

• Și pe drumuri cu tra
ficul redus se pot comite 
accidente, dacă nu sînt res
pectate regulile.de circula

ta 
4-
cu

ție. Fufezan Augustin, 
volanul autoturismului 
HD-9649, într-o curbă 
vizibilitate redusă din loca
litatea Runcu Mare, nu a 
redus viteza, tamponîndu-se 
cu un autovehicul care cir
cula din sens opus. S-a

ăuto !
■ Anghel Sorin, de 17 

ani, din Orăștie, s-a urcai 
fără permis la volanul auto» 
turismului 3-AB-723, cu 
hare, la o intersecție în o. 
raș. ncacordînd priorități 
motoretistului Trif Ioan, 
l-a accidentat grav. In

stanța de judecată va aminti, 
probabil, legea și acolo 
unde aceasta „pătrunde” 
mai greu, respectiv în car
tierul romilor, de unde mi
norul a luat mașina fără 
nici o dificultate. .
Maior MIRCEA NEGRU 

Serviciul Circulație 
Poliția județului Hunedoara

I
I !

S.A. DEVA; sej
ț ...  ....  ____ _ F____  __uparea postului)
i - de lucrător gestionar la Magazinul de legume i 
} fructe nr. 2 din piață. s î
) ------ ------- ■

SC. „COMFRUCT" S.A. DEVA 
Str. A. Șaguna nr. 1

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„VINALCOOL" DEVA S.A.

.ANUNȚĂ 
în ziua de 31.08.1992, ora 10, Ia

( societății S.C. „COMFRUCT" !
| va organiza concurs pentru ocuparea postului

sediul

.- Relații la telefon 615628 sau la sediul so- ( 
) cietății. ’ (1016) f
l

situată în municipiul DEVA, 
bdul 22 Decembrie, blocul 42, parter 

organizează în COMUNA HĂRĂU, satul 
Btrsău, nr. 203, jud. Hunedoara, la data de 
3.09.1992, ora 10, In baza Decretului 221/1960, 
se vinde Ia licitație publică autoturismul 
DACIA -1300, începînd cu nrețul de strigare 
egal cu 100 000 de lei. (1013)

RED.: Joi, 27 august, ora 
24, s-a încheiat o etapă 
importantă a campaniei e- 
lectorale pentru alegerea 
Camerei Deputaților, a Se. 
natului și a Președintelui 
României..,. Vă rugăm pe 
ft-voastră, dnă Tănase, s-o 
caracter, iți.

R.T.: Este- vorba de pe, 
rioada depunerii candida
turilor. Conform Legii nr. 
« Și Legii nr. 69 din 1992, 

. candidați
pentru Parlament și Pre- 
ȘCUIriȚlEI xlOUluFi iCj ISC KR! 
pe circumscripții electorale 
si se depun la biroul aces- ___ ____ B____ ,___
tor# pîtgr «t M .'ifflB & 7 septembrie a.e.

ide $it 1 . s de dacele ~ -
gerj pritafcda .M^ecfv®'
s-a thehciii joi, la ora *24.
. ȘED..- Cine a avut drep- 

tm șl, de fapt, a făcut pro
puneri ? •

R.T.! p și for-
mațâle politice. !și pot de
pune candidatura și per
soane particulare.

RED. : Sectored al .
Circumscripției nr. 22 Hu
nedoara Ă «hni( dejftmptjle 
de candidaturi. Ce-& făgiB* 
apoi ?

R.T.: A Examinat respec
tarea cond^tybț legate W 
privire la candidaturi șl a 
înregistrat candidaturi
le ce au îndeplinit aceste 
condiții. Două exemplare ale 
candidaturilor le păstrăm la 
biroul electoral, un altul 
s.a înregistrat Ia Tribuna
lul Juuețeah, iar al patru
lea, certificat de birou, s-a 
restituit depunătorului.

RED.: Au fost cazuri de 
i respingere a propunerilor 
de candidați ?

R.T. : Cîteva, dar 
semnificative.

RED. : Cite formații 
«iitice au depus liste 
candidați pentru Camera 
Deputaților și pentru Se
nat ?

R.T. : Un număr de 31. 
. Cele mai multe candidaturi 
• Ie.au depus F.S.N., F.D.S.N., 
Convenția Democratică,

are

ne-

po- 
de

P.S.M. ș.a. Unele partide au 
depus candidaturi doar 
pentru Camera Deputaților.

RED.: Cîți candidați de 
deputațî și senatori 
județul nostru ?

R.T. : Din partea forma
țiilor politice, 160 pentru 
Camera Deputaților și 69 
pentru Senat.

RED. : Ce urmează după 
depunerea candidaturilor ?

R.T. •« Partidele și cele
lalte .formații ppljtiee ca 
și cetățenii pot face con
testații asupra earaMdaturi- 
lor, pînă cu 20 de zile îna
intea datei alegerilor, deci 

fcoi^es^île trebuite' să .. 
prindă prenumele și numele,’’ 
adrdsS și calitatea con testa
torului. prenumele și nu- 
rtfele eandidătuhil. expu
nerea temeiurilor contesta
ției, precum și data și sem
nătura cotttestatorului. Con
testațiile se soluționează de 
Tribunalul județean în cel 
malt trei zile de lâ primire, 
împotriva hotărîrilor date 
in contestație se pnate face 

, recurt. îs teftmec. d<J 24 de 
ore de ia pronunțare, la 
instanța ierarhic superioară

- care soltfionearil tot în 
termen de doua zile de Ia 
înregistrare.

RED:: Cum apreciați des
fășurarea campaniei electo
rale pînă acum ?

R.T. : In conformitate cu 
legile ce reglementează ale
gerea Camerei Deputaților, 
a Senatului și a Președinte
lui României. Sperăm ca și 
ia continuare să decurgă 
tot așa, creîndu-se condiții 
pentru aiegeri pe ' deplin 
democratice — fapt esen
țial pentru viitorul patriei. 
Biroul Electoral al Circum
scripției nr. 22 Hunedoara, 
împreună cu ceilalți fac
tori angrenați în carhpanie. 
va veghea la împlinirea a- 
cestui deziderat.

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

i

£& ctarasot srl

^.taiwpmw^' - w**'
Angajează muncitori profil electric pentru 

lucrări la rejeaua de televiziune prin cablu <r?!
£ ^Rugăm pe cei interesați sa depună la sediul 
firme'i o cerere însoțită de copii după actele care 
atestă calificarea.' A p-
r
Adresa.Bd Decebal bl parter aTelefon Ș14453

Vi,

• ^a^ • » aaaa a a^^ a aaa* • a * 
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CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE I
I
w
I
ta
I
ta
| pentru ocuparea postului de |
« • jurisconsult la departamentul consultan- ’

A'JUDEȚULUI HUNEDOARA
Organizează în data de 16 septembrie 1992, * 

« ora 10,
CONCURS

I
i
I

| ță reprezentare.
J Condiții t studii superioare în domeniul 
I juridic.

I* Bibliografia pentru concurs se află .afișată
la sediul Camerei, Deva str. 1 Decembrie nr.

j 35. (1014)
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CM« OUMIkHOM
(.’ . REFLECȚIA ZILEI

• „Dintre toate ființele terestre, omul e 1 
cel mai singur. Cu atît mai solitar, cu cit e mai ț 

1 înconjurat de cei din rasa Iui”. I

{ H. Miller JH. Miller

>

J
i ___________ __________-......
I delungată, eu toate că e necesară".I

V

ț
j * Th- Gautier ț
' • „Una dintre cele mai vechi nefericiri ale bă- \
i trîneții”. I
< I. Ducici 1
,’ • „Parfumul unei plante otrăvitoare, dulce dar ■
) amețitor, și, cu timpul, vătămător chiar pentru cele ’ 

mai puternice constituții”. V
Fr. Spîelhagen i

• „Lucru posibil doar cînd ești foarte tinăr, a- J
vind înaintea ta toate visele, sau foarte bătrîn, cu ț 
toate amintirile în urmă”. I

II. Băgnier ?

A. Camus ț
• „Turn cu ferestre oarbe, pe care mi-1 port în

piept". ț.
M. Aitalaguire ' 

Selecție de ILIE LEAHII ’

SINGURĂTATEA ÎN DEFINIȚII
9 „Soarta spiritelor superioare".

A. Schopenhauer
• „Dietă a spiritului: mortală cînd e prea în-

Vauvenargues
• „Otravă al cărei antidot e conversația”. 

St. Gaazzo
• „O mare forța, care apără de destule pericole”. 

II. Lncordaire
#,,Cca mai rea tovarășă atunci cînd cauți ușu

rarea și uitarea".
‘I

! J
ț
t>
*
7

IB .{Luxul bogaților”.

DECELĂRI
ORIZONTAL : 1) Cadre 

de specialitate pentru re
lații ; 2) Se deplasează pe 
vîrfuri — Roșcat la coamă; 
3) A rezulta din presă — 
Rezultat la cules ; 4) Punți 
casnice de legătură — Con
diție pentru a putea fi răs
punzător — Aflat perma
nent în linia întîi; 5) Pier
deri pe parcurs ; 6) Ele
mente de fațadă ; 7) Trust 
dispensat de centru — Bla
zonul candorii — Asocia, 
ție de bloc ; 8) Dau ordine 
în cadrul instrucției — 
Galbene pe litoral (sg-) ; 9) 
înapoiat de la cumpărături 
— Cadru de conducere; 10) 
Dă dovadă de pricepere.

I VERTICAL : 1) Aspirator 
| diletant trecut la munca 

de jos (pl.); 2) Matca spre 
care curg rîurile nostal
giei — Coborît din avion; 
3) Bătută pe muchie — A- 
rătatul cu degetul; 4) Etaj 
într-un depozit — N-are 
nici-un amestec ; 5) Che
marea necunoscutului — 
Scheme de posturi oferite 
spre angajare: 6) Ieșit din 
clește — Cuvînt cu dede
subturi ; 7) Convertire la 
fondul lichid — Face plajă 
pe litoral ; 8) Repetiție... cu 
cîntec — Teritorii de peste 
mări ; 9) Lipsit de precipi
tații — Artist care urcă 
pe scenă î 10) Fără prece
dent.

VASILE MOI.ODEȚ

WTĂMHUA j
UToaiiziiiiiit ]

>

LUNI, 31 AUGUST

PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități • 14,10 Agenda e- 
Icctorală a 14,20 Calendarul zilei • 15,40 
Copiii noștri — viitori muzicieni • 16,00 Fo
rum a 16,20 Actualități a 16,25 Emisiu
nea in limba maghiară • 17,45 Pro Pa
tria a 18,30 Tezaur a 18,55 Studioul e- 
lectoral • 19,30 Desene animate • 20,00 
Actualități • 20,35 Teatru TV. „O noap
te furtunoasă” de IX. Caragiale • 22,00 
Studioul economic a 2235 Studioul elec
toral • 23,00 Actualități • 23,15 Sport.

16,25 Televiziunea vă ascultă !, o 1655 Ac
tualități • 17,00 Forum • 17.20 Trie-dis
cul muzicii populare • Î7.I0 Strnpozl'n
• 18,25 Studioul economic • 18,55 Studioul 
electoral • 19,30 Desene animate • 20,Op 
Actualități • 20,35 Sport • 20,45 Film 
serial „Dallas” • 21,45 Reflexii rutiere • 
22,00 Pro musica • 22,25 Studioul electo
ral • 22,55 Actualități • 23,20 Sport.

t
PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Fcraa de ’ a- 
cauță • 16,35 Motor ! • 17,05 Etivsntnca în 
limba germană • 18,05 O viață pentru o 
idee • 18,35 Caleidoscop muzical-coregra- 

’ fie • 19,05 Concert Mahler • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova • 21,30 TVE Internacional
• 22,00 TV5 Europe • 22.35 BBC World
Service. n. „

1 INERI. 4 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

’PROGRAMUL II

DIN FILOZOFIA LUI ANACHARSIS
Âtaacharsis a fost un fi

lozof grec, care a trăit a- 
proximativ pe la 600 îna
inte de Hristos.

El zise că vița de vie 
poartă în ea trei feluri de 
fructe: unul aauce plă
cere. altul beție și altul 
dezgust.

întrebat cum ani putea 
să ne ferim de cădere în 
beție, răspunse: „Avînd în 
fața ochilor priveliștea dez
gustătoare a unui, om beat".

Inscripția de pe statuile 
lui e următoarea : ■ „Pune 
frîu gurii, stomacului și 
organului dragostei”.

La întrebarea care co
răbii erau cele mai sigure, 
el răspunse ; „cele trase pe 
uscat”.'

Cînd cineva îl întrebă 
care-s mai numeroși, cei 
.vii sau cei morți, el răs

punse : „în ce categorie pui 
pe cei care-s pe mare ?”

Unui atenian ’care-1 po
negrea fiindcă-i scit, el îi 
spuse ; „La mine, țara mea 
e o rușine pentru mine, dar 
in, căzui tău, tu ești o ru
șine pentru țâra ta”?

La întrebarea ce au oa
menii și bun și rău toto
dată, răspunsul său fu : 
„Limba". ; .£•

■ O vorbă a lui era : „Mai 
bine să ai un singur prie
ten de mare preț decît 
mulți fără valoare”.

Jignit de un tinăr ame
țit de vin, el îi spuse: „Dai 
că acum, că ești tinăr, bă.- 
iete, ți se Urcă Vinul la 
«Sap, oînd vei fi bătrîn veâ 
căra apă”.

f * ’ t -

Selectate de
AVRAM PETRIC

DEZLEGAREA CAREULUI 
„DIN NOU PE STADION”. 

APĂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SIMBĂTA 

TRECUTĂ:
1) PREDECESOR ; 2) RAȘI 
— CRIZE; 3) OȚELI — 
OLOG; 4) NACELA — 
INE ; 5) OT — MIRAT — 
N ; 6) S — LACAT — ME; 
7) PAE — EMISAR; 8) 
OMIS — ATACA ; 9) RA
TEZ APAR ; 10) TRE- 
SALTARE.

Indiferehtdn ee mod s-ar 
forma ozonul gazos (O3), a- 
cesta nu poate să fie rea
lizat în stare de perfectă 
puritate (.100 %), ci numai 
în amestec cu oxigenul din 
aier. Această situație se da- 
dorește faptului că ozonul 
și oxigenul sînt unul ți 
același corp chimic simplu 
(stare alotropică). La su
prafața solului, ozonul se 
află în procent mic în aer 
și nu are nici culoare, nici 
miros. Cînd ozonul se află 
în procent mai mare în aer, 
el are o culoare albăstrie și 
un miros caracteristic ce
lui pe care îl simțim după 
o furtună cu fulgere, sau 
cu cel dintr-o pădure de 
brazi (esența de tereben
tină din rășina coniferelor 
oxidîndu-se, ozonifică oxi
genul din aer). Este greșit 
cînd se spune că ozonul 
are miros de usturoi, sau 
de fîn. Puterea lui de oxi- 
dare este cu mult mai mare 
decît cea a oxigenului, de
oarece ozonul se descom
pune în primul rînd în 
oxigen molecular (O2) și 
oxigen atomic (O) conform 
relației : O3 = O2 + O. 
Substanțele organice sînt 
puternic oxidate de că
tre ozon. Cînd cantitatea 
de ozon depășește limita 
normală de 60—80 micro

grame per metru cub aer, 
atunci el atacă și organul 
respirator. După cum se 
știe, bzonul ne este prie
ten, deoarece ne dă posi
bilitatea să-1 utilizăm Ia 
multe lucruri. Cu ajutorul 
aparatului de ozonizare pU- 
t'em îmbunătăți și steriliza 
aerul viciat din școli, tea
tre, spitale, pivnițe, aba
toare, metrouri etc., uci-

OZONUL — PRIETEN
SAU DUȘMAN ?

gînd microorganismele din 
aer. Ozonul este întrebuin
țat pentru sterilizarea a- 
pei de băut din rîuri, a 
laptelui și a altor alimente, 
pentru albirea textilelor și 
a pastei de hîrtie, a scro- 
belei și zahărului, a cerei 
și fildeșului, pentru fabri
carea unor parfumuri, la
curi și uleiuri sicative, 
pentru învechirea artifi
cială a lemnului folosit la 
construirea unor instru
mente muzicale, pentru îm
bătrânirea țuicii ș.a. Pătura 
de ozon din stratoșferă pro
tejează viața de razele ul
traviolete cancerigene. Dar 
ozonul este și un dușman 
al sănătății noastre, atunci

cînd se află în aer în can
titate ce depășește limita 
normală. înainte de apari, 
ția automobilului cu motor 
cu ardere internă, de folo
sire a gazelor naturale com
bustibile etc.. în aerul de 
la suprafața solului se afla 
o cantitate de circa 20—30 
micrograme de ozon per 
metru cub. De atunci și 
pînă azi a crescut numă
rul autovehiculelor, ajun- 
gînd la sute de milioane ; 
a crescut în greutate și o- 
zonul, ajungînd la 300—500 
micrograme pe metru cub 
aer.

Copiii, vîrstnicii,
bolnavii pulmonari cronici, 
persoanele alergice ș.a. au 
cel mai mult de suferit de 
pe urma agresivului ozon, 
în locurile unde se acu
mulează mult ozon, suferă 
și animalele și plantele ce
realiere. Produsele fluoro- 
clorocarbon sînt dușmanii 
ozonului din stratosferă, 
deci și dușmanii noștri. 
Lupta pentru a face ca o- 
zonul să nu ne fie dușman 
este foarte mare ; dacă 
vom fi tot săraci, vom a- 
vea multe de suferit. Și e 
păcat.

IONICA MĂNOIU

• 1650 Actualități o 16,15 Ecran de 
vacanță a 16,40 Tradiții a 17,10 Veiriți eu 
noi pe programul doi .' • 20,00 Magazin 
auto-moto a 20,30 Armonii corale • 20,45 
Programul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova • 21.30 TVE Internacio 
nai • 22,00 TV5 Europe • 22.35 BBC 
World Service

MARȚI, 1 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I.
t

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale
din Republica Moldova a 10,00 Actuali
tăți • 10,20 Agenda electorală a 10,30 Ca- 
lenadarul zilei a 10,45 Ecran de vacanță • 
11,10 Super Channel a 12,10 Ora de mu
zică « 13,00 Interferențe • 1330 Muzica 
pentru părinți • 11,00 Actualități • 14,?0 
Tradiții a 14,55 Preunivcrsitaria • 15,30 
Cursuri de limbi străine o 18.00 Muziea 
pentru toți a 16,30 Conviețuiri a 17,00 
Actualități • 17,05 Forum • 17,25 Cultu
ra în lume • 17,55 Salut, prieteni! •
18,55 Studioul electoral a 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Tea
tru TV. „O noapte furtunoasă" de LL. 
Caragiale. Ultima parte • 21,40 Studioul 
economic • 22,05 „tn văzduhul incorup
tibil al artei” Cella Delavrancea a 22,25 
Studioul electoral • 22,55 Actualități •
23.20 Sport.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Ecran de va
canță • 16,35 Studioul dc literatură • 
1735 Film serial. „Cine e băiatul ăsta ”” 
a 1835 Tribuna n0n-conformișfi!or o 18,55 
De-ale pieței in economia capitalei • 19,15 
Euro-gol • 20,15 Studioul muzicii de ca
meră a 20,45" Programat Televiziunii Na- 
țioifele-din Republica Moldova a 21,30 
TVE Internaciona! a 22,00 TV5 Europe
• 22,35 BBC World Service.

HERCURI, 2 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa. . 
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,20 Agenda electorală a 10,30 
Calendarul zilei • 10.40 Film serial.

Marc și Sophie” • 11,35 Imagini viet
nameze • 12,10 Ora de muzică • 13,00 
Vîrsta a treia • 1330 Audio-vizual studio
• 1430 Actualități • 14.20 Civilizația mon
tană • 14.50 Avanpremieră TV a 1455 
Preunivcrsitaria a 1530 Cursuri de limbi 
Străine • 16,00 Actualitatea folclorică •
16.20 Lumea sportului • 17,00 Actualități
• 17.05 Forum • 17,25 15, 16, 17, 18 • 
1755 Jazz-Fan o 18.25 Studioul economic
• 18,55 Studioul electoral • 19,30 Desene 
animate • 20.00 Actualități o 20,35 Film 
serial. „Hemingway" • 21,35 Universul 
cunoașterii • 22,10 Vedete in recital • 
22^5 Studioul electoral • 2255 Actuali
tăți « 23,20 Sport.

PROGRAMUL II
• 15,50 Actualități • 16,00 Ecran de va

canță • 16,25 Teatru TV. „Sosesc de la 
Paris!” • 18,45 Emisiune în limba ma
ghiară • 20,15 Video-satelit • 20,25 Biju
terii muzicale • 20,45 Programul Televi
ziunii Naționale din Republica Moldova
• 21,30 ■ TVE Internaciona] • 22,00 TV5 
Europe • 22,35 BBC World Service.

• 7.00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • p)/» Actua
lități • M,20 Agenda electorală o 10,38 
Calendarul zilei o 10,40 Film artistic, „i,a 
volan” (Franța, 1991) • 12,10 Super Chan
nel • 12,35 Descoperirea Planetei • ii»,?? 
Ora de muzică • 13,45 Actualități • FLfHi 
Mondo-muzica o 14,25 Medicina pentru 
toți o 14,55 Arii din operete și lieduri • 
15,10 Televacanța școlară • 15,45 FUrum
• 16,20 Arte vizuale • 16,50 Tragerea Lot#
• 17,00 Actualități d 17,05 Emisiunea fc 
limba germană •' 18,05 Dosarele istojjbi
• 18,55 Studioul electoral • 19,36 Desene 
animate e 20,00 Actualități • 20,35 F»m 
serial. „Destinul familiei Howard" • 
21,30 Ancheta TV • 21,55 Top 10 o 22,» 
studioul electoral e 22.55 Actualități • 
23.20 Sport.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități o 16,10 Recomandări 
din program e 16,15 Ecran de vacanță • 
16,40 Tradiții o 17,10 Opera în capodopere 
•_ 19,25 Dialog cu edilii Capitalei o 19,55 
Video-satetît o 20,45 Programul Televi
ziunii Naționale din Republica Moldova 
• 21,30 Atletism.

JOI, 3 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
• 7,00 Programul Televiziunii Naționa

le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,20 Agenda electorală • 10,30 
Calendarul zilei • 10,40 Ecran de vacan
ță • 12,10 Ora de muzică • 13,00 Oameni 
de lingă noi • 13,30 Jazz.magazin • 14.00 
Actualități • 14,20 Conviețuiri • 14,50 
Televacanța școlară • 15,30 Cursuri de 
limbi străine • 16,00 Agenda muzicală •

< SIMBĂTĂ, 5 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața.' e 9.50 .‘jabul 
de la A la Z e 10,00 Actualități o 10X9 
Ecran de vacanță • 11,10 .Alfa și Omega
• 12,00 Itincrarii spirituale « 1230 Qri» 
de muzică o 1330 7x7 o 1430 AclpâlitaS 
e 14,10 Reflecții rutiere « IL20 Ecran țfe 
vacanță • 14,45 Dc joc, de dragoste, 'jțg 
dor._ • 15,00 Al doilea război moiurtuf
• 15,30 Magazin cinematografic • ÎQJO 
Concurs ANI' • 16,35 Expo Seviila *9Z • 
16,55 Fotbal : Electroputere — F.C. Brib, 
șov • 18,50 Mapamond • 19,15 Teleerât. 
eloped ia • 20,00 Actualități • 20,35 Fjlm 
serial. „Twin Peaks” • 21.40 Săptănuna 
sportivă • 22,10 „N-am noroc! Ce să EacT* 
Din cîntecele și momentele vesele inter-, 
pretate de Anda Călugăreanu e 2330 Ăe~ 
tualități o 23,15 Film artistic. „Tanger” 
(Anglia, 1980) e 055 Rock Panorama • 
1,30 TV DEVA.

PROGRAMUL II

e 9,00 TV DEVA o 16,00 Actualități 
16,10 Ecran de vacanță e 16,35 Divertis
ment international e 16,35 Conviețuiri* 
muzicale" • 17,25 Pagini camerale de popu
laritate e 17,55 Microrccilalul formației 
„Kassav” • 18,10 Film artistic. ,Jn sudul 
sufletului meu” (Germania. 1968) • lțțȘ 
Compozitori fomâni : Doina Rotarn • 28J5 
Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova • 21,30 TVE fnteroa- 
cional • 22,00 TV5 Europe e 22.35 BBC 
World Service.

DUMINICĂ, 6 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I

e 7,00 TV DEVA • 8,30 Bună diminea
ța ! • 9,30 Ecran de vacanță e 10,50 Ac
tualități e 11,00 Lumină din lumină • 
12,00 Viața satului e 14,00 Actualități e 
1440 Atlas e 14,30 Video magazin • 18X0 
Știință și imaginație • 18,10 Convorbiri 
de duminică • 19,10 Film serial. „Dallas”
• 20,00 Actualități • 20,35 Film artistic. 
„Zborul Sfinxului” (Franța. 1981) • 22,30 
„Diamond Awards” Festival, 1986 • 23,05 
Actualități • 23,20 Duminică sportivi • 
23,45 Maeștrii teatrului românesc : Mihai 
Berechet.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități « 16,10 Ecran dc va
canță • 16,35 Conviețuiri o 17,05 Pop- 
club a 17,25 Orașe și civilizații • 1755 
Varietăți internaționale a 18.25 Serată 

muzicală Tv a 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldava • 21.30 
TVE Internacional a 22Î00 TV5 Europe 
o 22,35 BBC World Service.
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PUBLICITATE
i • LA împlinirea celor 18 
toi, mămica Mărioară și 
Mircea, bunicii din Deva 
și bunicii din Lăsău îi do
resc fetiței lor Mirela Po- 

.pa multă fericire ți un 
’călduros „La mulți ani !” 

(5903)
* • CU ocazia pensionării 

■•ți împlinirii vîrstei de 53 
■«ani a soțului și tatălui nos
tru, Fînaru Minuță, soția 
Elena, copiii și no/s îi «• 
rează -„La muZi ani".

.(7166)
• CU prilejul aniversă

rii zilei de naștere, soția 
Marioara, copiii Nicodim, 
Dorin, Adrian, nurorile Ma
ria, Mihaela, Dana și ne- 

«poții Marius, Bogdan și 
^Alexandru urează domnu- 
'tai Josan Nicodim din Boz, 
an călduros „La mulți ani”. 
Sănătate și fericire. (7168)

. • LA mulți ani și bucu
rii pentru Lăcrămioara, cu 
ocazia majoratului. Părin
ții Borneo, Viorica și fra
tele Daniel Grosu. (7144) 

’• VÎND televizor color 
Preț . negociabil, inf. tel. 
629098, Deva. ,

• VÎND mașină de cu- 
sut^cu came și broderie. 
Deva, tel. 618399. (7155)

. • VÎND caroserie com
pletă Dacia 1100 și parbri
ze spate. Dacia 1300. ,Hu. 
nedoara, tel. 720426. (7160)

• IMPORTATOR di
rect. vindem cu adaos 
comercial zero, ulei 
motor din import pen
tru toate tipurile de 
autovehicule (Diesel și 
benzină), la cele mai 

avantajoase prețuri. Re
lații tel. 623498. 625493, 
625017.__________(6986)
• TOTAL GIMPEX SRL 

Qrăștie, str. Eroilor; bl- A, 
sc. A, tel. 956/42414, vă 
oferă piese- schimb ARO

■£4, 320, ARO 10 și suban- 
sâmblc TV, prin magazin 
^Eq la comandă, inclusiv 
caroserii echipate. Zilnic 

. intre orele 10—17. (7009)
• VÎND apartament 2

camere. Deva, Dacia, bl. 35, 
ap, 42. sau schimb cu gar
sonieră (6897)
’ • VÎND țiglă de Jimbo- 
ka. Deva, tel. 611966.

(6953) 
. ; » CEDEZ contract gar

sonieră, etaj urlu, zona E- 
minescu, 700 000, negocia
bil. Tel. 622704. (7120)

• VÎND garsonieră Goj-
du, relații tel. 616919, o- 
rele 12—20. (7121)

> • VÎND urgent șifonier, 
două uși și amplituner De
lia, cu incintă, preț con
venabil. Deva, Bălcescu, bl. 
<2, ap. 12. (7122)
• • VÎND pian cu coadă 
M. Schott înviem. Infor
mații tel. 716598 sau 722124. 

(7104)
• VÎND apartament Si- 

meria, confort sporit, pa
tru camere, bloc bărămidă, 
gaze, zugrăvit proaspăt, o- 
cupabil imediat și carose
rie ARO 244 Diesel, tapi
sat ți punte. Informații tel. 
661595, orele 6—11. (7055)

• VÎND casă cu anexe,
grădină, 30 ari, sat Totia, 
nr. 2, județul Hunedoara. 
Informații tel. 615506, preț 
negociabil. (7124)

• CUMPĂR garsonieră, 
central. Deva, tel. 621252 
sau Baia de Cris, tel. 247.

(7111)
■ ■ VÎND butelie aragaz, 
45 000 lei. Deva, 618773.

(7126)
• CEDEZ contract pe o

cameră, Dacia, bl. 9, pen
tru o persoană. Relații, tel. 
67155,1. (7153)

• VÎND apartament 2
— 3 camere, zonă centra
lă, tel. 715294. (6482)

• VÎND apartament 2

camere și Audi' Coupe. Tel. 
626132. (7151)

• VÎND casă mare. Chi-
zid, zona Ciuperca. Hu
nedoara, Aleea Pădurii, nr. 
14. '6487)

• VÎND apartament 3
camere, ultracentral, mo
bilat, bdul Corvin, bl. 9, 
ap. 7. Informații Hunedoa
ra, tel. 713135. (6486)

• VÎND mobilă bucă
tărie, ambalată. 45 000 lei. 
Telefon 711217. (6481)

• VÎND butelie aragaz, 
normală. Hunedoara, tel. 
722921, după ora 16. (6480)

• VÎND Dacia 1300, in
stalație TV satelit, televi
zor Panasonic, frigider, ma
șină de spălat, aspirator, 
tel. 95/712700. (6473)

• VÎND vacă cu vițel,
14 1 lapte. Hunedoara.Cer- 
băl, 28. - ' (6472)

• VÎND mașină tricotat
Dubied 5/60. Hunedoara, 
tel. 712433, (6455)

• ACUMULATORI au
to din import, 55 A, preț 
10 400 lei, vinde Consigna
ția „întreprinzătorul”, bdul 
Decebal, Deva, lingă Res
taurantul „Miorița”. Tel. 
625350. (7156)

• VÎND televizor color, 
Elcrom, sigilat, gresie ma
ro și albastră, glazurată. 
Tel. 615577, brele 12—18.

(7127)
• FIRMA Santa vinde 

Dacia 1300, sîmbătă și du
minică. Deva, str. Braniș- 
tei, nr. 7 (lîngă stadion).

(7132)
• VÎND urgent aparta

ment 2 camere, confort «po
prit, Simeria, str. 30 Decem-
tbrie, zona parc, bloc 3, sc. 

B, etaj 2, ap. 30, tel. 661218, 
după ora 16. (7135)
• CUMPĂR parbriz pen

tru Barkas 1000. Tel. 614953, 
Deva, după ora 16, (7136)

• VÎND Renault 16, pen
tru piese de schimb. Te
lefon 624200. (7137)

• VÎND casă, gaze, apă, 
str. Crîngului, nr. 4, Deva.

(7140)
• VÎND pompă apă, mo

tor electric. Deva; tel. 
627843. (7143)

• VÎND apartament 3
camere, parter. Deva, tel. 
626639. (7119)

■ VÎND teren pentru 
construcție, în suprafață de 
4800 mp, ou ieșire la șo
sea. Informații tel. 671676. 

(7146)
• SCHIMB garsonieră

confort unu, Hunedoara 
(zona gării), cu apartament 
2—3 camere. Hunedoara 
sau Deva. Informații str. 
Transilvaniei; rtr. 2 A, ap. 
24. (6489)

• SCHIMB garsonieră, 
ultracentral București, cu 
apartament 2 camere sau 
garsonieră Deva. Informa
ții Deva, tel. 616961, (7139)

• ÎNCHIRIEZ casă, par
ter, etaj, 160 mp, ■ pentru 
cabinet, birouri sau depo
zit, str. Aurel Vlaicu, 44, 
Deva. Informații tel. 92/ 
554012, Săliște, județul Si
biu. (7161)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere sau garso
nieră (ne)mobilată, zonă 
centrală, în Deva. Tel. 96/ 
870160, după ora 20. (7158)

• ÎNCHIRIEZ garso
nieră nemobilată, parche
tată, gaze, ocupabilă i- 
mediat. Tel. 715628. (6483)

• OFER spre închiriere
spațiu comercial sau caut 
asociat cu mașină pentru 
asociație lucrativă. Tel. 
647118’ (7147)

• ORGANIZAȚIA uma
nitară „Medecins du Mon
de” caută pentru închiriat 
un apartament de trei ca
mere, mobilat, cu telefon, 
disponibil, începînd cu pri
ma decadă a lunii septem
brie 1992. Răspunsuri : De
va, tel. 613871, între orele

9—16, sau în scris pe adre
sa „Medecins du Monde”, 
Mission Hunedoara, str. 
Cetătii, nr. 31, 2700 Deva. 

-(7102)
• CAUT urgent cameră, 

garsonieră sau apartament 
de închiriat. Tel. 613247.

(7056)
• OFER cameră mobi

lată unei femei încadrate 
în muncă. Tel. 616334.

(7128)
• TINERI căsătoriți cău

tăm apartament sau gar
sonieră pentru închiriat. 
Relații tel. 624800, 622682, 
plata în valută. (7129)

• TINERI căsătoriți cău
tăm garsonieră sau apar
tament 2 camere pentru 
închiriat. Brad, tel. 651841.

(7145)
• PIERDUT tichet ali

mente pe numele Petcu 
Constantin. îl declar nul.

((7157)
• PIERDUT cartelă ali

mente, pe numele Kalanyos 
Martin, eliberată de Ali
mentara „Garhbrinus”, Hu
nedoara, O declar nulă.

(6488)
• PIERDUT cartelă ali

mente pe numele ~ Ivan 
Cristina, eliberată de Ali
mentara „Bucegi”, Hune
doara. O declar nulă

(6485)
• PIERDUT cartelă ali

mente pe numele Rachier 
Natalia, eliberată- de Ali
mentara nr. 110 Hunedoa
ra. O declar nulă. (6484)

• PIERDUT legitimație
și abonament de călătorie, 
pe numele Vug Maria. Le 
declar nule. (7134)
t • PIERDUT chitanțier ,cu 
seria Ny. carnet nr. 22648, 
cu stampila Asociației de 
locatari Certeju de Sus. Ti 
declar nul. (7141)

• ÎNCEPÎND cu 1 sep
tembrie 1992 va funcționa 
cabinetul de stomatologie al 
dr. Adam Zaharia, în De
va. str. I. B. Deleanu. nr. 
7. Relații și programări Ia 
tel. 617034 și 611347, zilnic, 
după ora 16. (7148)

• ECO Tours Deva or
ganizează excursii în Polo
nia în 6 septembrie 1992, 
transportă nersoane cu vi
ze pentru Germania, săp- 
tămîpal. Tel. 615790. (7152)

• S.C. Uniconf-M SRL
Deva, bdul Decebal. bloc 
15, parter, angajează aroi- 
torese, cu probă de lucru. 
Informații tel. 613201, zil
nic orele 8—16. (7138)

• S.C. Comtour Lowe 
SRL, cu sediul în Sîntu- 
halm, nr. I, angajează de 
urgență șef depozit, vînză- 
tori pentru chioșc Sîntu
halm. șofer profesionist, 
muncitori necaiificați. In
formații la sediul unității 
din Sîntuhalm. (7125)

• CAUT urgent profe
sor limba germană, curs 
intensiv. Deva, tel. 614156 
și 614809. (7159)

9 ÎNCEPÎND cu data
de ■ 1 septembrie 1992- se 
majorează prețurile la vop- 
sitoria din Certeju de Sus : 
1 kg lină — 400 lei, haine 
la bucată, după caz. (7162)

• S.G. Termorep SA 
Hunedoara; str. Ștefan 
cel Mare, nr. 1, anga. 
jează prin concurs 
cohtabil șef. Condiții: 
studii superioare e- 
conomice și vechime 
de 12 ani în funcții <e- 
conomice, salariu ne
gociabil. Examenul a- 
re loc în data de 21 
septembrie 1992, la 
sediul societății. în
chiriază pentru per
soane- juridice și fizi
ce spațiu, camere în 
căminul societății, si
tuat în Hunedoara, str. 
Mureșului, nț, 3. Re
lații tel. 55/715842, 

' 712338, 714001. (7058)

• SC Intercom SRL , 
angajează electronist cu > 
studii medii de specia
litate, depanator radio- 
tv. Relații tel. 95/ 
724232, între orele 8 
—16. (6477)

• SOCIETATEA „21 
Impex”. angajează con
tabil cu studii supe
rioare, muncitori de 
înaltă calificare elec
tromecanic, gestionar- 
vînzător. Relații sea
ra, între orele 19—22. 
tel. 624657, 616043.

___________ (7116)
• INGINER pensionar,

bine situat, doresc cunoș
tință intelectuală, plăcu
tă, 58—65 ani. Conviețuire, 
căsătorie, întrajutorare. Tel. 
642815. (7052)

COMEMORA...
• SE împlinesc 6 luni 

de la trecerea în eternita
te a bunului nostru

SABAU ONISIM
Comemorarea — dumini

că, 30 august, Deva. Soția 
Livia și fiica Dorina.

(5904)
• AZI, 29 august 1992, 

s-au scurs 6 luni de cînd 
fericirea fără seamăn a 
mîngîierilor de soție a pă
răsit pentru totdeauna a- 
partamentul meu, o dată cu 
dispariția celei mai dragi 
ființe.-îndurerate gînduri, 
dor nestins însoțesc trece
rea de la incredibila și 
nedreapta . plecare în eter
nitate, la 58 de ani, a ne
uitatei și iubitei mele so
ții.

CLARA NICULA; 
lăsîndu-mi în suflet o du
rere adîncă. Dragostea mea 
să-i vegheze somnul de 
veci. Soțul îndurerat și ne
poții Elena și Traian.

(6860)
• CU aceeași pro

fundă și nețărmurită 
durere, Sofia soție, co
piii, ntepoții, frații și

% cumnații anunță îm
plinirea a șase săptă- 
mîni de la încetarea 
din viață a celui care 
a fost și rămîne
VASILE ROPCEAN, - 

căruia îi vom păstra 
veșnică amintirea, 

rt mne su să-I ierte și 
să-1 odihnească în pa
ce ! (7133)

ț

I S.C. AGROMEC S.A. DEVA • j

!Str. Depozitelor nr. 10 i
Scoate la vînzare prin licitație publică o gamă ț 

variată de utilaje agricole. Licitația se va ține la i 
/ următoarele date : '
| • La S.C AGROMEC DEVA ÎN 10. IX. 92 ORA ț
ț 10 pentru : plug Combinator, remorca cisternă RC 3,6, 4 
4 automacara de 12,5 To. - i
J • La SECȚIA CRISTUR ÎN 11. IX. 92 QRA 10 } 
) pentru; tractoare U.650, pluguri, combinator, seină- V 
4 nătoare SUP — 48, presă PPF, remorcă, combină 4 
i E 281, combină CP — 12.
’ • La Secția SÎNTUHALM ÎN 12. IX. 92 ORA 10 V
) pentru: tractor L.445, tractoare U.650, pluguri, gra- ț 
l pe, mașini plantat cartofi, MA, 3, 5, MIG—1“ ’ 
’ MST — 1200, EEP — 600, remorci, trailer bâloți, 
) SUP — 29, transmisie de U — 650.
ț • La Secția ȘO1MUȘ ÎN 
4 pentru : tractdr L.445 DT, tractor
L 
1

• LA 30 august se 
împlinesc 6 săptămîni 
de cînd a plecat pen
tru totdeauna dintre 
noi

IOAN ȘTEF
Recunoștință celor ca
re-! dăruiesc o clipă 
de amintire. Comemo
rarea va avea loc la 
Orăștie. Dumnezeu să-1 
odihnească ! Soția Ela. 

(6470)

6.1 
ț«.j 

13. IX. 92 ORA 10 î 
-650, pluguri P2V, , 

P3V. )
• La Secția LEȘNIC IN 14. IX. 92 ORA 10 \ 

pentru : tractoare U—650, plug P2V, remorci RM—23, i 
combina C —14 U, combină C —12, tăvălug inelar. )

• La Secția BARAU ÎN 15. IX. 92 ORA 10 >
pentru : tractor U — 650, tractor S — 650, IFRON, 4 
pluguri, combinator, combine C —14 U, prese ba- ! 
lotat, remorcă RM — 7, remorcă cisternă RC «—3, 6, > 
mașină plantat Cartofi, MET — 2500, mașină de plan- 
lat răsad, motor SAVIEM, semănătoare SPC, CSU, L 
grape stelate, grapă disc. « ’

• La Secția BANPOTOG ÎN 16. IX, 92, ORA 'l 
10 pentru: tractoare U.650, tractoare U —1010 DT, 
pluguri, grape, cabină U — 650, transmisie U — 650, 
motor D —110 pentru U —650.

• La Secția BOZ ÎN 17.IX.92 ORA 10 pentru: 
tractoare V — 650, IFRON, heder recoltat porumb, 
combina C — 6P. MAS — 60.

• La Secția BRETEA ÎN 18. IX. 92 ORA 10 
pentru : tractor U — 650 și mașina MA — 3,5.

Licitația se Vă desfășura în conformitate cu re
glementările în vigoare, orice informații putîndu-se 
prelua la telefon 622195 între orele 7 — 15 sau ih-in 
prezentarea directă Ia sediul societății. ’

Depunerile pentru participarea la licitație se fac 
pînă în preziua datei anunțate la ora 10 Ia se
diul SMA DEVA. (CEC)

• CÎT de mulț ne 
lipsesc dragostea și 
bunătatea lui, la trei 
ani de lacrimi și ne
mărginită durere, de 
cînd a plecat dintre 
noi minunatul nos
tru soț, tată și bunic, 
TRAIAN BERINDEI, 
din Musariu. Familia. 

(7149)

BANC POST S.A.
SUCURSALA JUD. HUNEDOARA DEVA

Efectuează schimburi valutare la sediul său 
din Bdul Decebal, bl. P, după următorul pro
gram :

—• Luni și vineri — 9,15—15
— Sîmbătă — 9 —12

(1010)

• SÎNTEM alături 
de familia Șoos\ din 
Cristur, la împlinirea 
unui an de la despăr
țirea de cei dragi. Nu-î 
vom uita niciodată. Fa
milia Dinicu, Deva. 

________________ (7160)
DECESE

SOCIETATEA „OLIMP " din DEVA i 
Organizează excursii în străinătate (Deva 

— Budapesta, 4>reț informativ 3 500 lei).
Mai angajează, cinci vînzătoare, cu prio

ritate din personalul trimis în șomaj de Fa
brica de Ciment Chișcădaga.

Relații la telefon 616816, bdul. 1 Decembrie 
nr. 13, camera 51, et. 1. (6937)

• NE-AI părăsit dis
cret și elegant, precum 

zți-a fost viața, dragul 
nostru Tin,

CIPRIAN MIHALȚIAN 
Nu te vom uita nicio
dată, nașii — familia 
Bogdan. (7131)

| S.C. „REMPES" S.A. DEVA (fost UPSRUM)
Organizează în ziua de 7 septembrie 1992, 

\ ora 9, concurs pentru ocuparea postului de 
ț șef secție turnătorie oțel și fontă.
I Relații la telefon 621273, interior 122.

’ (1012)
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