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' La „Seminarul pentru u- 
tilizarea ecologic curată a 
combustibililor: Solizi cu 
puteţi#' color ifică scăzută", 
desfăşurat fn zilele de .23- 
27 sept. la Deva* -
manifestare organizată sub 
ggida Programului multi- 
nafîonol de dozOebare- al- 
Organizafiei Naţiunilor U- 
nite. — s-au aţjus în priro- 
plan mult» dintre dificultă
ţile CU care se confruntă 
energetica românească fa 
ac*âstă oră. Astfel, datai 
rţt$ resurselor reduse de 
combustibili şi calităţii sţp- 
be a acestora - în special 
a osutşueUar folosiţi ţn 
procesă arderii In termo
centrale -, fiabilităţii scă
zute a agregatelor, şi a 
instalaţiilor de producere a 
energiei electrice şi exploa-' 
ţări» lor necprespupzătoa- 
re, producţia _ realizată se 
situeaz| >J«''mai pupo de 
jumătate cBn capacitatea 
nominpfă instoiâtă fn tară 
f j # b  w » •« ^ #Js.zi,'  al 

dJ;

utilităţi sociale. Aceasta 
.face ca la orei* de vîrf 
de sarcină să importăm u- 
n’eie cantităţi de .energie 
electrică pentru care plă
tim bani grei.
: Moi mutţ, producerea e- 
nergiei în termocentrale se 

1 reaficează,v în general,, tn ?

Chişcâdaga, din chimie efc. 
La reuniunea ştiinţifică 

amintită s-a discutat mult, 
la concret, despre moda
lităţile şi posibilităţile d* 
perfecţionare a proceselor 
de preparare o prafului de 
cărbune, despre promova
rea unor termategit înalţi--

condiţii de poluare a me
diului înconjurător, aceasta. 
-  datorată, de asemeneâ , 
calităţii cărb urşilor şi fia
bilităţii electrofiltrelor. £- 
xemple edificatoare pen
tru noi, hunecterenii, le 
constituie termocentralele 
de la Mintia şi Petroşani, 
af căror grad de poluare 
devine tot mai îngrijorător, 
ta care se adaugă, se ştie, 

iţgpluaigp din siderurgie, 
de ,1a Fabrica de Cimenţ

tate şi; modernizarea celor 
existente, astfel îneît să 
crească producţiile de e- 
her^e electrică şişă se di
minueze cît măi mult po
sibil poluarea mediului am
biant. ■ ~

Specialiştii,' care tbu pre
zentat referate şi au dis
cutat pe marginea acestor 
fenomene, au venit eu o 
serie de idei şi propuneri 
interesante, şi au. opri
mat, în general, opţiunea

ca ţările avansate în do- I 
meniu şă le sprijine pe ce- i 
le care se confruntă cu I 
greutăţi, dar, în acelaşi 
timp. S-a recomandat ca 
fiecare, să se ajute mai 
mult singur, Este, poate,x
soluţia cea mai viabilă, 
penfrt că, se ştîe, se ve
de, nimeni nu mai face ari 
acte filantropice, în dfiBO 
unor interese şi avantaj 
proprii." AlţNsl spus, aştep
tăm Europa, dar să pu
nem noi, mai întîî, osul 
la muncă. Mâi ales, că, 
iată, promisiunea dlui Pe
tre Român, făcută în vizi
ta sa de acum vreo .patru < 
(uni, la Deva, potrivit că
rei», tncepînd de io, 1 sept.

* a.c., se va -derula un trans- 
. port masiv de* cărbuni ;*diri 
, import pentru termocentra- 

-la Mintia, a fost doar... 
promisiune, că stocurile de 1  

cărbune la majoritateacen-
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CONSFĂTUIRE 
INTERJUDEfCANA 

Df OFTALMOLOGIE
Intr-o bună organizare 

— avîndu-i ca- sponsori pe 
„LG.S.H.*; SA, „Siderur- 

. gică” ,SA, SC „Corvin" SA, 
SC „Meropa"- SA, .SC „Sil- 
vana“ SA, „Rusca1; Ş4, 
Filiala „Şpven J?tncfc‘"i ■&&. 
„Intexim" . SMM,' Borna 

] „NoveHo Edi4 S.R.I*. . SE 
„Comtur LSwe*  ̂R.A~CL®;Ji. 
(toate din Tnunicgsiul.-;Hu- 
nedoerirâ) şi Direcţia judgv 
toană de Poştă şi Teleco
municaţii—, timp de două 
zile la Spitalul municipal 

r din Hunedoara s-a des
făşurat Consfătuirea inte'r- 

■r judeţeană <Je- oftalmologie. 
L& deschiderea lucrărilor 
au losţ prezenţi dnii Cos- 

—tel Alic, prefectul judeţu
lui şi Viorefl'Doda, .prima-' 
rul municipiului. In alo
cuţiunile rostite de gazde 
şi de prestigioşi specialişti 
în domeniul' oftalmologiei 
s-au elogiat- eforturile or- 

‘ gamzatarilor, -cît şi con
tribuţia cadrelor' de pro
fil la cunoaşterea expe- 
rienţei ş i ' practicii .medi- 

1 rirtr-' în -rftnlihiingtr 
l Potrivit programului şU- 

inţific, au fost prezentate,
• comunicări şi filme spe- 
; .Office de Către cadre va

loroase din clinici, şi spi- 
; tale din Timişoara, Bţueu- 

reştj, TJrgu Mureş, Cluj,
■ Craiova,'Tirgbvjşţe şi Hu- 
; nedoara, toate avînd ca 
temă „Ochiul şi patologia 
generală". . -

In paralel s-g desfăşurat 
cursul intensiv postuni
versitar „Lentile^ de con
tact", precum şi masa ro
tundă cu tema „Glaucomul 
cu presiune joasă”. 

Manifestarea ştiinţifică 
a fost onorată şi de pre
zenţa unor specialişti din 
Germania şi TJngariA a- 
ceştla ăducînd şi iirieie 
ajutoare. Trei firme pres
tigioase au prezentat, în 
cadrul unei expoziţii, apa
ratură, specifică domeniu
lui oftalmologie, organi
zarea unor asemenea ma
nifestări dovedindu-şi din 
plin utilitatea. fN.T.)

FLASH !
© HIDROIZO LAŢII. Toam

na a venit. Deocamdată cu soa
re blind. Dar vor veni şi ploile, 
ei. Gospodarii buni îşi fac la 
vreme şi... hidroizolaţitle la aco
perişurile blocurilor. La blocul 
A 1, din cartierul Gojdu a l . De
vei, lucrătorii izolatori Dănuţ 
Palici, lorgu Bucovan, Vasile 
Maier, Cornelia ■ Maier, Costică 

' Saşa au încheiat ‘ 6 lucrare de 
hidroizolaţie de cea mai bună 
calitate. Aşteaptă in continuare 
comenzi de Iţi asociaţiile de lo
catari. Ptnă- nu vin ploile şi 
ninsorile... (Gh.I.N.)

© CHIAR AŞA ? ! De multe 
ori în ultimul'timp ne este dat 
să vedem gesturi , ori apucături 
urîte din partea unora, mai cu 
seamă a celor cu pielea închisă 
la culoare. Un asemenea caz am 
întîlnit vineri, 11 oct. a.c., la 
cofetăria nr. 95 din Brad. Per
sonalul unităţii i-a riigat pe con
sumatori să păstreze liniştea şi 
să nu fumeze în local. Un tu
ciuriu a ripostat cu voce tare: 
„Dacă nu vă convine, vă cum
părăm c.ofetăria şi pe voi vă 

-dăm afară !“. Chiar aşa ? ! (AU,)

o  lNTtLNIRE CU.:. DARURI, 
tn cadrul activităţilor , umanita
re pe care le organizează, înce- 
pîrid. din acest an, Grupa de 
Tineret a- Crucii Roşii din Deva,

asistenta Vanessa Paţiu şi in
firmierul Dacian Mastici, de la 
Staţia de Salvare Deva, s-au în
tîlnit joi, 10 oct-., cu micuţii de 
la Grădiniţa cu Program Prelun
git Nr. 2, Deva. Copiilor le-au 
fost oferite jucării donate de 
Crucea Roşie Germană -precum 
şi bomboane şi pliante cu benzi 
desenate. Bucuria intîlnirii a 
fost reciprocă. (P.C.)

O UN MILION! Chiar cu 
ceva peste. . Este cifra la „total 
vînzare" cu care încheie lună 
de lună conturile cu consuma- 
’torU unitatea „Patiserie—Cofe-' 
tărie—Bar de Zi" de la parte
rul blocului din vecinătatea au- 
togării din Brad, unitate con
dusă de dna Letiţia Avram. A- 
vind uri vad comercial bun, deci

o permanentă afluenţă de con-., 
sumatori, alături de şefă mun
cesc cu randament, în folosul 
clientelei, Mihaela Mihai, Cris- 
tina Cristea, Emilia Căbulea. 
(Gh.l.N.)

O DOAR UN LEU. Ce cre
deţi, dragi cititori, se mai poa
te cumpăra azi ceva cu un leu ? 
N-am fi crezut. Şi totuşi. O 
ceaşcă de ceai - aromat, la „Ceai 
Barul" din Deva, costă doar un 
leu. (E.S.) v

FLASH!

■  ubmeazA con
fruntarea  directa?
Conform alegerilor de la 
20 mai, mulţi dintre mem
brii guvernului demisio
nat au statutul de deputat 
suspendat datorită parti
cipării în echipa executi
vului. In situaţia actuală, 
vor reveni şi în Dealul 
Mitropoliei ? Confruntarea 
ce ar urma cu preşedinţii 
.Camerelor credem c3 nu 
este de neglijah avînd'în 
vedere numele celor ce pot 
„întări" .iadurile deputa
ţilor F.S.N.: Petre Roman, 
Eugen Dijmărescu, Adrian 
Năstase, Adrian Scverin. 
Victor Babiuc.

■  VICTOMB ROMA- 
NESCA IN KUWEIT. 
Grupul de pompieri mi
litari şi specialişti romani 
în extracţii ţiStşMIef® »
înregistrat priifea victorie 
in lupta cu sopşdele incen
diate. După numai două 
âle de pregătiri , prelimi
nare, duratoic*,- »• octom
brie, ntt rwiţit 3* "sting*; 
şi să capteze sonda tare le 
fusese încredinţată.

: ■  CUBS UNMU Se.zvo- 
neşte Că fip .pie t5 oct. se 
v» produce watt aştepta
ta unificare a cursolni do
larului. Nivelul acestui» 
va li d e H 5  lei, Taptut că 
data tristei veşti cade »n- 
tr-o marţi, are toate şan- 
sele ca Avenul Să se ade
verească !

«  VOM Ml-NCA POR
TOCALE-? O, întrebare nu 
lipsită de temei, avînd în 
vgdere că nu le-am 'm ai 
văzut prin magazine cam* 
de multişor. Copiii le-au 
uitat, cred şi gustul, . Pu
ţintică răbdare, fn discu
ţiile purtate ca «onduceri- 
le unor societăţi comer
ciale precum şi eu cîtiva 
întreprinzători particulari, 
s-a aflat că se poartă tra> 
tatlvc eu alai ţnulte firme. 
ŞtrăiAe. peMra cniîbifrarea 
citorva to»>e de ci
trice. Se parc că divergen
ţele existente vfcsfnd in- 
densebi transportul pîn'  la 
destinatar vor fi soluţiona- 
te. Vota, avea deci portoca
le şi alte citrice... Rămîne 
d o  văzut dată preţurile nu 
vor fi (aşa cum s-a intim- 
plat cu bananele) prohibi-' 
tive.

■  ISRAELUL ÎNTRIS
TAT. - Legătura făcută de 
Washington^ între imigrare 
şi proce^gţ *fle pace „a dez
amăgit şl întristat Israelul", 
a declarat primul ministru 
al acestei ţări Yitzhak Sha- 
mir. Intr-un discurs, pre
zentat cu ocazia' reluării 
sesiunii autumnale a parla
mentului ţării. %pful exe
cutivului a precizat că „du
rerea Şi decepţia izvorăsc 
mai ales din faptul că ad
ministraţia americană a 
considerat drept bună a- 
doptarea unej măsuri care 
contravine uneia dintre 
principalele baze ale sio- 
nismului", relatează agenţia 
France Prossc.

■  600 DE AGRESIUNI 
RASISTE. De la începutul 
anului,. extremiştii de 
dreapta, care se manifestă 
tot mai violent în Germa
nia, au săvîrşit 600 de a- 
■gresiuni rasiste, a informat 
Oficiul pentru Protecţia 
Constituţiei. Oficiul apre
ciază că potenţialul de vio. 
Ienţă cd mai ridicat se 
găseşte în fosta R.D.G., 
numărul rieonaziştilor fiind 
estimat, la cel- puţi* 2  0 0 0 .
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lingă al!tea necazuri, 
bxistâ şi o mingi ere I

Zilele rect de toamnă, 
care u ^si naval ţ te 
nok ne-au făcut să ne strin
gent mai bine hainele în 
jurul nostru» ămihtind«-ne 
că de-acum nu mai putem 
aştepta deeît ’ tem perări 
apropiate de ■ zero grade, 
brume, iar meteorologii ne 
sperie că în unele zone va 
fi chiar îngheţ la sol. în 
astfel de condiţii* există 
încă multe şcoli în judeţ 
care nu dispun dc lemne 
pentru foc. O asemenea si
tuaţie q întilnim pe raza 
comunei Hărău. Dna direc
tor Cornelia Stînea ne spu
nea că doar acum s-a pri
mit repartiţia pentru eom- 
bustibiî Se aşteaptă -•*•>* 
ret ni şirjii care sâ- 1  tra s~ 
porte. • „Sperăm că nu va 
s ăi *■ , ibea mult ca arvu 
trecut, cînd a fost nevoie 
să tăiem plopii din eus % a 
şcolii". ■ * •

Dai lipsă banilor -v fa*s- 
ză i dteeva dacă
primim lemnele, nu ştim cu 
«  le v«* «ia,- r»  •.--»» că 
ur a l  acestei operaţii * 
crescut extrem dc muţt“. 
ne spuneadna director. Din 
aceleaşi mott e, na * fost 

' smgrăvită tn acest an şeoâ- 
la de/centru, :■[P&Mtmvs 
#SS$fblle jţm sti; ©ift-
inarâ 'ic la Bîrsău, cmitw 
oare, de anul trecut, erau 

_ promisiuni de acoperire cu 
-Anal acesta, «lin 

păcate, apă se infiltrează 
mai departe \r'i acoperiş, 
probabil vă fi iar nevoie 
de iigbene pefttru „-eejfa**. 
rea" ei. Din aceste motive 
s-a distrus şi Instalaţia e- 
tectrică. Şj aşa va 
ce un an... Centrul bugetar 
din Deva al Inspectoratul 
lui Şcolar Judeţean *v» are 
fond urile -se?! sare K greu

cînd eşti sărac ! lax cînd 
nu se intervine la timp 
pentru întreţinerea unei 
.clădiri, totul se distruge 
mai repede, uşile nu se
închid, ferestrele asemenea.

ştitu-Dacă în altă parte ins 
ţiile de învăţămîflt au pri
mit deja becurile de ilu
mina; atît, de necesare a- 
cum. cînd zilele se reduc 
cu o oră-două-trei, ta Hă
rău este o lipsă acută de 
< 1 ' a d< terger >1 i ă-
ră, de care curăţenia este 
de neconeeput, implicit 
starea de sănătate a copii- _ 
lor. De trei ani nu au fost • 
vidanjate WC-uriJe <

Doleanţele elevilor se în- 
Ireaptă şi spre fa'* factori 
Astfel, copiii de ta Banpo- 
toc ’ au rugat societatea 

'.. „Coratrans" s i prelungeas
că cu 2—3 km- traseul au- 

; tobuzuîui Deva — Oîimin- 
1 *. pînă fa satul lor VJne 
iarna, şl, pe jos, copiii se 
descurcă greu. Deocamdată,

■. nu s-a găsţt înţelegere, cum 
>' nu s-a i găşit 'pentru elevii 

din ftărău mre învaţă' j, 
j. Sinieria. Autobţizul care 

rtea şări tren;-, rte pe 
aceştia v î-ţ acasă pleca 
din autogara Ssmerta îs
1.4S, Iar ei terminau şcoala 
lâ ora 14.00. Acum s-a pus 
un efiş că şi a« st autobuz 
se suspendă» podul de îa 
Urcă peste Mureş, fiind tu 
reparaţie.

Există >î i  mîngîiere fi>* 
să manuale sînt, ej. s-a în
grijit Ministerul finStăc:».»- 
tulul şi Ştiinţei; cu cate
tele. ehis r »••;»,-upe, mi ws. 
probleme; eadrâefdidacti- 
ce ealificate se apleacă cu 
"grijă elevilor, .iri
ga rtnd un 45 instructiv 
r% călit :.<*

MţNEL BODEA

— Sigur» domnule dragă ţ a  semănat şl sat usfa - 
lăsat Fătru ,vv»a.„ Desen «ie Al RU6BÎC1]

(Urmare dai pag» 1)

tratelor termoelectrice din 
ţară sînf minime, iar iar
na se apropie cu paşi 
repezi, că nu prea avem 
bani -  după cum spunea 
elf Mugur tsărescu, guver
natorul Băncii Naţionale -  
să plătim energia electri
ce. împart e . ; i un 
c a  rtu ne ;a fî »,jr, 

i?f încheierea lucrărilor 
reuniunii la care ne-am. re
ferit, om discutat şi cu dl 
dr. îng. Ftorea Bereş, di
rectorul Filialei „ElectrO- 
centrale" De va;- care, - între 
altele, ri* u sj
‘ -  îDţgahrzdrea ' unei re
uniuni .pe o temă .atît de 
importantă îp ţara noastră, 
şi ta Deva, este cît se poe
te de benefică. Aceasta, 
în primul rînd, pentru că, 
aşa - »>, a  cunoaşte 'c 
Termocentrala Mintia fo

losim, în cea mai mare 
porte, cărbune cu putere 
calorifică redusă, cu. re
percusiuni asupra pro
ducţiei de energie electri
că, dar şi asupra mediu-

tă oro, este aşa cum este. 
Tocmai de acţeea, este 

greu de spus care vor fi 
efectele imediate sau mai 
îndepărtate ale reuniunii. 
Să sperăm că vor fi po-

Aşteptăm
Europa...

lui ambiant. Aş aprecia 
că referatele prezentate şi 
discuţiile 3udat* au fost 
1“ a; nivel ştiinţifi; im - 
cat -  datorită ' specialiş
tilor de înalt prestigiu co- 
re ne-au onorat eu pre- * 
zenţa » că am putut afla 
lucruri interesant» ţ> gkv- 
duri încurajatoare, deşi 
utuqţia României, 4a aceaş-

zitive. Oricum, avînd în 
vedere că, şi. în . continuo- 
re, unul dintre combusti
bilii solizi cei mai utili
zaţi în termocentrale va fi 
cărbunele inferior, om 
propus, în cadrul . semina
rului, ca O.N.U, să întoc
mească un program spe
cial pentru ţările Europei 
de fet de retebnofogisore

a agregatelor şi q insta
laţiilor, în vederea spori
rii producţiei du energic 
lecîrică »• reducerii j 

luării mediului r înconjură
tor, iar oFgcmi&meje inter
naţionale de specialitate 
să urmăredscă materiali
zarea lor. Reprezentantul 
O.N.U. prezent la lucrări 
a preluat propunerea, ur- 
mînd sâ ' o înscrie în ra
portul pe care-l va pre- 
zenta superiorilor săi. Ce 
va fi, rămîne 'de văzut. 
.Oricum, nu este cinstit ca 
numai ţările avansate să 
respire aer curat, iar ce- 

. lelalie şă suporte procesul 
acesta degradant al po
luării. In foftdţ tmporiim 
cu toţii aceeaşi lume, ace
la d mediu. Est» adevărat 
însă că depind* şi de mo- 
<M cum |y « «  
lume, cum m  îngriji» me
diul Ih «ar* trăim.

C u r s u r i p tv n t ji i  ş o m e r i
Şoşnajul deuţeazâ în . 

judeţul tru un 
'4  *.*rd“sit da pera - ni <i 
9 mii. Şi acestora li se a- 
dnugă f\ ai;*- oameni fa 
(ţăuta * > umd loc rfa Biup- 
eă, cei care-ar munci si nu 
au unde prtaîyizfod tepreu- 
ya ţn  ,4» w ?  ah m v ’1-. a- 
proape fa wfa. C~ a* far- 
perttru o poeibilâ 
în muncă a n estor m~ 
®nen! ? -

De la dna Eugen Ma- 
qiac, şeful Oficiului Forţe 
de Muncă din cadrai Di- 
recţiei de Muncă ş» Prg 
tecţie Socială Deva, şi Do- * 

Cândroi, şeful Dii’outuj 
resurs de muncă c î fl
oare şi formare pro
fesională, al oficiului, : m 
aflat că s-au *<;•'»<>- 
*-%t cursuri di» califica
re. în total sînt 2# ele 
s >“ . cu durate t a' ' 
le, între 4-̂ -6 luni, unul sin- 
4 >>, se? niţifi în m , 
i agemenr fiind de num.,,
4 sâptăqiîni. Meseriile io 
bîndite prin- eurşuri • sînt 
cele da" brutar, cofetar, 
bucătar, ospătar, harman. 
vtnz&tor, funcţionar econo* 
mic, mozaicar, faianţar şi 
opei-ator calculatoare.

Cei 55jl d® cursanţi sînt 
şameri, oameni In căutarea 
unui ide de muncă sau an
gajaţi ai .Uttor agenţi eco
nomici
înscrişi Ia solicitarea lor 
sau a firmei unde lucrează).

In vederea reintegrării pra- 
fesionale 4 'i - V 'i1.';, pen- 
rtr >, pr»?- [intre aeştia 

oua cursurile dte
. califieare şi recalificare, «a 
'  •v* înebeiaie contra te ru 
agmţl econesmlci, altă par- 
: t tr» j şcolarizaţi <"-> urw 

m t prospectai i pieţei tor- 
ţei .«  afme& In ceea <*?-. 
p.-faoşta pe «-ci care stat 
angajaţi, la absolvirea ■ 
curs *iui pot raM-r.e la Ur
ma respe^ivă ca personal 
calificat. Iar unii dintre 
cursanţi, mai ales cei fără 
taţiit de şomeri, eu paşi- 

biiitatea ca ulterior si de
vină nlrept inzători j 4 -ţ,- 
culari.

Pentru şomerii In piaţă, 
care urmează aceste 
cursuri, există nişte ţ m , -  
deri autentice măaori d* 
protecţie socială fa nu j 
chită din banii lor costul 
cur ţsi nţedi d 3â0tt 
de leii; ducă le exniră pe
rioada de ISO de zile în 

; care se acordă ajutor de 
-şomai, cei aflaţi ia pregă
tire îl primesc ofnă la ab- 
SPlvîreu ; Sttl • » îjpa-
mentul de protecţie şj re- 
chlzitele şcolare necesar* 
desfăşurării eursulm se a- 
sigură gratuit: cel care f»c 
naveta din'alte localităţi' 
pri r ?,bos .»r< «te - e mij 
loacele d, t ansp' t. sau 
li igi ră cazare fa b <-

te * a fag «; ia a fa u, pe JA- 
noasta cursului, im 9 »*'
patent- Ds- |» «r-fă mm* 
te foctlltitt, ;**a*mrA
ud *â t &;% Iţe. » *ărţ»r m  
respecter® gîragp &■
«W- 3 *RC*its»A HS t, •»* ^ | j
5'Kf t,4 aPA o sţ^
fesşaă» m  prs^Weswă

esjrtutri, -f «î»!faâ 
luerărt dc control ^  exa
men de nbşcdvtee. în en- 
a i  In f.t?« atesenl^le de )ş 
««  InsumenaC peste te» |a 
«ît* din a' cursului. 
- m !ă * A  ai, w « * ‘*îr< 
ţ'M lw xu r sammulal A# 
absolvire cei în culpă tre- 

pltiesseă taste itu*- 
flaute cu şeolari- 

sarea lor.
Problema problemelor o 

c w t;u  î > u n u i  *». - 
ţiu propriu. Lipsa, acestuia 
face imposibilă o ganiza 1  

Cent ului d *"* iiî c..r< şi 
Re nîif ars Şo ne < or 
fa - şi «»*%; 1 irea persana- 
Iul ui care să-l deservească. 
Atribuţiile' centrului Unt 
îndeplinite c ' ,

.ţelor «te MunciI şi biroul 
de resort, tnsemnţnd aglo
merarea spaţiilor ţi  «ţa tn- 
^iesulte Afo acestor*, un 
mare volum de mutfoă pen- 
ţat oamenii ţfe alei',

Dar acest lucru n-a cop- 
sti:uit un impediment tn 
orgiinizurea cursurilor. El* 
s-au putut realiza p?îs în
ţelegerea Io edită de fa»

' rectorii unor notl, ee au» 
ătehlrio*. spatii fwnte*’ ţi- 
n*r*n for, Ertă iforba de- 
»ru jieeefc. far. 1

yl din
D*va;. C n ^ t i  Şo^ir Me-.
tk te p e
î« .«merrte ! Ifrii**tmi 
*i nr. 1 Brad, JUIoeul Tto- 
r*tte Nr. 1  Orăştie. O «on- 

: ţribpţie âm gAfâtr'.m  4ec- 
.terii Ohoor^t*' 8 oc&ci, 
ae. lqw  îi««r^4lş, jdb. Mi'r-

; e«a f?ătug*ru, ed. Qb*arghe
............ k V s "  '1  Pe# In® Va-sllp Oj»u»e» 

Cipdrrt V-muf» teg- 
Rannsiliu Pl«psore«nn *u>. 
Dovedind ţultă Inţcle; c 
m dumnealor» *  i
unor *am® modice es oare 
«Ist retribuiţi, prssătese şi 
susţin cursuri aduse la zi 
cu ultimele noutăţi în do- 
menliie mpeetive,

Scopul acestui articol 
este nu numai dfr apreciere 

- p»" bfa-4 m m  d ţ  
eforturilor ce se fbe. «ftiar 
în condiţii vitrege. Pentru 
calificarea sau ■
/ÎVi fa.fa 4 'W «Ş fa

a- ■
«dfăMr.ee^r care M a d t  sfi 
găseeseft e  teloţle pentru a 
w  putea mţifltt» Centrul de 
Calific are şl fteesJiDcare a 
iŞtMmtrUQŢ, ptoui u«-
lltete AU se teet îndete.fae
nimeni.

VIOEaCA EOliAlf

S-a înlimplat tn M cro 15 (V)
Î N H A ţ A R E A
Duminică neaţa 4  

femeie c •' ra ocările i i- 
mina era încă slabă, dar 
a putut vedea uşa apar- 
tamentului nr. 51 între- 
deschisă. „Ce-o fi, de 
n-au închis ?“ s-a mirat 
în gînd. „Da’, parcă, sînt 
plecaţi

A împins uşa şi a ră
mas, trăsnită, în prag, - 
înăuntru totul era vraiş- 

îulapur ile i n e ,  , ak, . 
fo r — 'Vi zise. <»'-
şi grăbită, se apropie de 
. 1 7 ’ r  irooi « . ' şi
surea. ‘ !

— Ce este ? întrebă Ne- 
. -da* Iva în f mg fre 
cîndii-se la ochi

— Vecinii matale au
fi, * y  ţ- tip

— Fi, cum aşa ? s-a 
mirai NJ. ' •

In cîteva minute, s-a 
itrins opor di * m:i 1

in faţa apartamentului fa
miliei Şerban. Unii se 
mirau, alţii ti blestemau 
pe infractori. N.l. luă ini
ţiativa:

— Domnul e plecat în

se t ial
Moldova, dar doamna se 
află intr-un sat din apro
piere. MS duc eu s-o a- 
nunţ şi să chem poliţia!

Nu s-a dus unde a zis, 
ci la cei doi. cărora le-a 
spus:

— S-a descoperit fap
ta. Faceţi-vă nevăzuţi l

Vecina c * ~
rit sparg&ea, s-a mirat 
că trece-vremea şi poli
ţia nu mai vine. A in

trai la bănuieli şi a ru- 
gat-o pe o prietenă care 
avea maşină să meargă 
împreună la poliţie. Oa
menii în uniformă au ve
nit urgent şi au început 
cercetări minuţioase, NU 
se lăsa însă apucat nţei 
un capăt de fir. Dar, la 
un moment dat; cineva 
a adus o geană de lu
mină:

— Âstă-noapte am au
zit zgomot la familia Ser
bau, dar şi la familia 
Ivan.

A fost luat la întrebări 
N-l. La început, a negat 
totul. Apoi a recunoscut. 
Ceilalţi doi au fast în
hăţaţi şi ei în scurtă vre- 

. me. Acum se află toii trei 
la loc sigur şi curînd ist 
vor primi răspicăm pen
tru fanta lor. îSfîrşit) 

Cot. COSTAM JÎJLA, 
TRAIAN BONDOR

Avancronica
fotba.isticâ

Aşa cum era de aşteptat, 
Corvinul a pierdut, e drept, 
la un scor rezonabil, (2—0), 
partida cu Steaua. Sperăm 
ea în pauza creată în cam- 
pion .fa d . « »naj \ tu- 
aedor i pregăteas
că cum se cuvine pentru 
dificila întîlnire pe teren 
propriu cu F.C. Argeş ca
re, slnţem siguri, va face 
totul pentru a recupera din 
punctele pierdute. E drept 
că argeşenii- nu au decît 
q singură victorie la activ, 
dar au obţinut pină acum 
trei remize. Este o echipă 
care se închide li'ne în - a-, 
păr, u> şi contraatacă r,s- 
> îios > -orvi y 1 trebi ie să 
obţină cele două puncte 
puse în joc în; etapa vii
toare I

Jiul Petroşani joapă pe

teren propriu cu sl fr«*» 
iova şi nu-j poate scăpa 
victoria. Păcat însă că clin 
deplasare nu aduce puncte. 
Aşa că Unirea Alba Iuîia 
ţi U.T.A. se distanţează 
treptat, iar Jiul Petroşani 
va rămîng o echipă de mij- 
lacul clasamentului djn- 
Divizia B. Şi ce lot, ce ju
cători are această echipă!

Djnlre di izion rei- r  
care au început bine acest 
campionat ce va „cerne" 
serios râm înerea In a tea stă

vs ternarei ts  ro»i 
ţimutre ia
cul I tn seria a 3CI-a. Sîm- 
hată însă are m ci foart 
greu la Soda Ocna Mureş, 
echipă renumită I» încleş
ta rea cu care joacă, acasă, 
'- < jv  dtar. dc
ţontîrvttă intimidare * ad
versarului, Tblt-.» ţCuilX- 
efoveahă m  4 ?* tansi 
df 1 obţin ? un mult d.'.-.t 
egal Deşi ai fi 1

SABIN C*»B«

Notă. TOT MAI PLOUA...
Prevăzătoare, conducerea S.C. „Crlşbus* S.A. Brad 

a încheiat, cu multe luni îa urmă, un contract eu 
E.G.C.L. Brad, In .vederea efectuării unor lucrări dc 
hidroizolaţii la acoperişul autogării. Doar vin ploile 
de toamnă, apoi ninsorile tonii S Lucrările a-au tăcut.
Cum? spune dl Sabin -siht, nutegădUi »dnd
a tras prima ploaie, g picurat din tava» f» t«»ti au
togara. Nu-mi pot da seama cum au lucrat. Dar noi 
5-am plătit". înseamnă că au lucrat „ca la I.G.O.“ — 
cum se zicea mal de mult. Aşteptăm replica ?

(GB. I. N.)
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ce ştii".

REFLECŢIA ZILEI
„Vrei să plictiseşti pe cineva ? Spuneai tot

VOLTAIRE

V .W ^ / W W ^ ^ W A W W VW W W W W W W j

-IU'

DESPRE CONVERSAŢIE

•  „Caracteristica marilor inteligenţe e de a spune 
mult în vorbe puţine; pe eînd a celor mici e de a 
vorbi mult, fără a pune ceva ,

1,* Roehcfeucauld
•  „Cuvîţitul este pentru urechi ceea ce lumina e 

pentru,ochi".
Doamna de Lambert

•  „Sini oameni ■'sic vorbesc ; mai pentri că i r 
pot gînds şi li-i «rit altfel"

•  „Surdul vorbite mpi tare cjecît cel ce aude şi 
prostul discută mai mult decît cel ce înţelege",

•  „Aţi observat eă oameni! care discută a*?! mult 
între ei sînt acei care sînt siguri că nu se pot în
ţelege î*.

N. Iorga . 1
•  „Eşti stăpîn încă pe cuvintele pe care nu le-ai 

rostit; dar eşti robul celor pe care le-ai spus*.

Selecţie de ILIE LEAIIU

CU URÂ. . .
Iubirea poate să fie ful

gerătoare, iubirea poate să 
ţină citeva sile său toată 
viaţa , Din iubire poţi să 
faci doar binele. Nu ştiu 
însă ca ura unui om să Ii 

'dispărut în cîlcva zile şi 
am impresia câ ura ţine; 
cît viaţa. Din ură, cu ură 
se poate face numai .jăul, 
de la cele mai mici mes
chinării pînă - la cear capi-* 
tală : crima. 'Ura poate să 
şi lege, dar mai ales să

rtlWtfWVVW

s , o ita. redacţie soseşte 
4 ti f i» , es  #r ape»%.
dentai'

„Am 19 ani. Duminică 
ţnrdm la&trs
2 noaptea. Mania mUa fă- 
* ,#î scand ii Am făcut, ct ,va 
rău «*.

Redacţia răspunde:
- »mmfâfH \«x u'»^-
tiţi!-. -

•  — Şi idei cit şeful? cînd 
i-ai zis'ă£''hr^Wi0zuţ;'$ă»ţi 
mărească salariul, era bine 
dispus: ?

-  • Cr%f, d  da * r. pră
pădit de rls. ,

•  ,— Vecine, imprumu- 
tă-Mi, te rog, făcăteţil •

N"u pa", m -ele: băr- , 
bătui meu nu s-a m or 
încă t> osă. .

- •  Coi medici discută la
patul Unui suferind:

— Sînt sigur că are eh 
rosăi

— r>~* mşaik aman io, ma
gi,. colega.. < ■

— Mă Insei ? t i l  ţ i  bi.
ne, vom ve ' ta la autopsia 
cise a crătt '

•  La intrarea fn locali, 
lalea Deeptng, U n  Cana* 
da, s-a montat următorul
. ommt, v adresat şoferilor f 
.Călătoriţi eu precauţie. 
Micul nostru ciîtptir estet 
plin. de mult ".

•  Chirurgul: lerţgţţi-mă, 
dar r  vrea ă fiu plătit 
anii ipet.

Pacientul: Nu-i tocmai 
poHtteos din partea d m • 
ţaţe f t rl « ,t..

Chirurgul: & drept, - dar 
sper să mă , înţelegeţi; e 
genul ie operaţie '•ar: du. 
rează ~ ,r ‘e ore şi care nu 

aproape nicieda
tă...

dezbine. Inalnt* de Rev® 
luţle nc un > pe |,. \  ţn- 
diferent «Ic starea socială 
sv* naţionalitate ţ,ra?aşi 
wr«# 1 rupturi v* A»*fi*A.î«-
i«s 0  » a»v, 
tiv a inducă torului. A- 
f#«, aca»#  «ră w  
nă, fie pentwi dl rrr»*, 

Jiftfr-o icvte-
f e  pmstra

«a»# 9imi stat isflr.ţ; Jeep 
*R# sau pentru că sîntem 
de o «numită naţionalitate. 
Cu toţii w*m democraţie» 
libertate şi bunăstare dat 
m-âm dt 4*»? pea-
t* sâ eăd
^daeă itibire nu e , ; nimic
** in  i

%■ '
I
j gem enele  j

S In satul Unirea, in ul- 1  

I  awL «u v«nit pe * 
* lume tnal multi gerpeBl. j
( Qefe mai-,, nou v o l te i  
% slut Aloj^ndra $1 ă n - | 
i dreea. Aşa botezat |  
|  părinţii, slv la si Axen- * 
î re Prejban t tn funcţie I 
|  de cdipele in care au! 
{ văzut lumina lumii. I 
I Prima — Alexandra, a- J 
> poi — Andrea. Die o i 
I frumuseţe aparte, zdra- • 
* vene, viogig, ..gemenele!
« sînt o mîndreţe de fe-I 

te ! (Gh. I. N.) •
» I. şr • mmm * -mmm- m M 4PIP * ****..* + ■

R E F L E C Ţ I I
.ORIZONTAL1) Scos din răbdări; 

2) Numărul curent — Nu sinr agreaţi îa 
palat 3) Su’, i Ic irita ie zor a cani
nilor - Intrat in spaţiu; 4) Merge la po
trivi jlă --  Spărgător de ghes Să, 5) Dată 
pentru totdeauna — ‘Luate în pripă ! ; G) 
Pătrunde în <- înţă --  A <hf' -o in rezervă; 
7) Prinse în falset! — Tip de protecţie ; 
3/ Prins* în fiare — Unităţi i \  cavale e 
9) Se întrec >u gluma — Argument al 
convingerii; 10) Rezultat strîns.

VERTICAL: 1) Tip de impunere ne
dreaptă; 2) Nu prind rădăcini — Antre- 
nată,ou fe -p- Picioare de işrnn - Cap 
de acuzare; 4} Retribuţie medie ! — Eie-, 
ment de susţinere la galerie; 5) Tyase din 
,t v j — Marş 3 p ietişe ilă 4> Numai » nă 
tP pus lâ rană — a da dovadă de înţe- 
lepe 7) Se în cur j r. p cîoa e ţpi) —
Marchează un dezacord; 8) Situaţie de 
exeepţie — 'Noaptea cea mai lungă; 9) E 
ceva de dorit — Mic producător de ha
muri; 10) A se hotărî jrămînerea pe loc.

VASILE MOLODET

DEZLEGAREA CAREULUI „PANSEURI", 
APĂRUT IN ZIARUL > «

DE SÎMBATA TRECUTĂ

1) STRABALĂTI; 2) TREMURĂTOR ; 
3) RA — ARAC — NE; 4) ADUNAT — 
PAP r>) BUREI — BILA 6> ACAT -  
HATIR; 7) TAT — RANIŢA; 8) ET — 
RAIA - VL 9) ROTOCOLIT1; n>) f!!?-

MAT TN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
Alb : Rc2, Dd6, Nd3, Nh4, p : e4 
Negru: Re3, Ng2

SOLUŢIA PROBLEMEI 
I UBI I* i , J IN „5 .4.*UPS H«. 

DE SfMBĂTĂ, 7 IX 1991
1. Dc7 ! Rgâ
2. Dd8 mat.
1..........Rf7
2. Tf5 mat.

 ̂ - T !T" ZT T 7 8 9f- t&
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SAPTAMINA LA TELEVIZIUNE
LUNI, 14 OCTOMBRIE 1991

PROGRAMUL I
•  11,00 Actualităţi •  14,20 Worldnet 

USIA » 15,20 Avanpremiera săpiămînii
•  15,10 Copiii noştri -4 viitori muzicieni
•  16,00 Casa şi grădina. Cămările iernii
•  16,30 Muzică pentm toţi •  17.00 Ştiri
•  17,05 Emisiunea In limba maghiară •  
18,35 Invitatul săptămânii •  19,05 Tezaur
•  19,30 Desene animate. Blackstar •  20,00 
Actualităţi •  20,35 Sport •  20,45 Studioul 
economic •  21,10 Metronex se recomandă !
•  21,20 Teatru tv .: „Caligula" de Albert 
Camus •  23,10 Cronica Parlamentului
• ăctualităti « 23,45 Repriza a h .*.8

' program ul  II
•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene ani

mate. Ţestoasele Ninja •  „6,40 Tradiţii 
ale sticlarilor •  1740 „Aven amentza"... pe 
programul doi! •  20,00 Super Channei. 
Honey West (3). Serial poliţist de scurt t»e- 
tra | « 20,30 Mbgşzbk awio-mcdo # 21,00 
BBC World Service. Telejurnal. •  21,39 
Telejurnalul f e le v iM i Şparsiaţe-, T-'joiv- 
misiunc directă experimentală •  22,00 
TV 5 Europe, Juţrnal. Tronsmi^uite dleee- ; 
t& ţin . limba francez^ •  22,3$ Studioul 
muzicii do» cameră W. .-A. Moaart ţ Cvar- ; 
telul ia O® w .jer KţT ««5

, - : ăCABŢE 15 OCTOă®Rm 1991 
PROf^UMGL î

•  10,00 Actualităţi .• 13,30 Super
Channei. P r o g r a m ^  video-^Bipp^ **- 
hîmmi» rt Sawnwtii •  12,40 4*- * •
zică o 13,30 Interferenţe. Societatea mo- 
d."»ă mfe" ţai ţl iad % n»-
litâţi •  14,29' Actualitatea muzicală» fat 
început de stagiune o 14^0 Tradiţii a 
t\»** ftvnplrprmariţa * 1 W  Trtiş oală. 
Cursuri de Hmbi străine o 16,39 Muzka 
pmthru toţi o 17,00 Ştiri a 17^5 Coprk- 
ţtdrt. Dh» viaţa mteorltăţlor mţţiopalo •

Dosarele hitorid a <8,05 Ridat, prie- 
t « â î  •  19,0* Cultura ţn h u n e ,Wm- 
«eno aalniate. Bladtztfr O 2GţSR A^aidi- 
tăţi o 20^S «EB ă i  r  lM5 Spart a 2%55 
Siadie wl econemte a a^O .
ea; mar»* s-îS«l a 25,«
Ureamca Parhune^tRal * A d u l ţ i  o 
V,'M Mwlifaiirfe dscsaM, 

m im M A um h  ii
•  16,00 Actualităţi •  16,15 Dcoenc a-

niamte. Ţestoasele Nip|a * 14,40 Cerc®*. - 
tare» atiic#Be> şgrU î̂ă * ’W# Sm4*mî 
de Bteratwă •  i8.iv fîka tevtră- 
woarul" a  19,10 Muzica aA. Aurel Strae: 
«Preoţia III* O 19A0 Tribuna uma-ccnţOpr- 
«MţRlor # 2S.» Ia  r  >:> Maţ&
xfr» anuaacH mmm*M * *5.» Şport-ma* 
&'ib> 9 SJjS  AUC World Tije.
jurnal a 21,30 Telejurnalul Televiziunii 
Spaniole. Transmisiune directă experi
mentală •  22,00 TV 5 Europe. Jurnal. 
Transmisiune directă (fn limba franceză)' 
a 22,35 Dc-ale pieţei în economia Capi-

MIERCURI, 16 OCTOMBRIE 1991 
PROGRAMUL I

a 10,00 Actualităţi a 1.0,30 Film serial: 
„Ultimul meu. vis va fi pentru tinei" a 
-11,30 Super Channei. Program de video- 
clipuri, Informaţii şi publicitate a 12,40 
Ora de muzică a 13,30 Virstp a treia a .
14.00 Actualităţi a 14,20 Tineri interpreţi
de muzică populară a 14,50 Documentar 
ştiinţific * b* 10 F«,*}'•**;««>' î* L, Istorie 
(clasa a X-a) •  16.00 Teleşcoală. Cursuri 
de limbi străine a 16̂ 30 Muzica pentru 
toţi •  16,50 Tragerea Pronoexpres a 17,00 
Ştiri a 17,05 Televiziunea vă ascultă! a 
17,30 15, 16, 17, 18 •  17,55 Fotbal: Româ
nia — Scoţia, în preliminariile Campio
natului european. Transmisiune directă 
de Ia Bucureşti * 19,50 JSPs '**1 » 20,00 
A tualităţi * 28,35 spori * 20,45 Studioul 
■„ivr^îTi; * 21,13 Men orialpî ĵ r?**** S4^ţ- 
teîi» din j închisorilor comuniste.
Episodul IV o 22,25 Universul cunoaşte
rii a  23,10 Cronica Parlamentului * Ac- 
tualităţi •  23,45 x' t , m*»*-»».

PROGRAMUL II
a 16,00 Actualităţi a 16,15 Desene a- 

nimate. Ţestoasele Ninja o 16,40 Emisiu
nea >n limba maghiară a  18,10 TV DEVA 
o 21,00 BBC World Service. Telejurnal 
a 21,30 Telejurnalul Televiziunii Spanio
le. Tran mi iune direct! experimentală 
a 22,00 TV5 Europe. Jurnal. Transmisiu
ne directă (în limba franceză) a 22,35 Bi
juterii muzicale.

JOI, 17 OCTOMBRIE 1991 
PROGRAMUL I

a 10,00 Actualităţi •  _ 10,30 Super 
Channei. Program de video^clipuri, infor
maţii şi publicitate •  I2.40 Ora de muzi
că •  13,30 Oameni de lingă noi a 14,09 
Actualităţi a 1420 Jazz-magazin •  14,50 
Audio-vizual-studio •  '15,20 Preuniversi- 
taria •  16,00 Teleşcoală: Cursuri de limbi 
străine a  16,30 Tele-discul muzicii popu-, 
larg •  17,W) Ştiri a 17,05 Forum •  17,3a 
Vîrstele peliculei a 18,35" Reporter ’91 a
19.00 Serial ştiinţific. Revoluţia vieţii (IV)
•  19,25 TIB ’91 •  19,35 Deiene animate. 
Blackstar a 20,00 Actualităţi •  20,35 Sport

a 20,45 Studioul economic a 214,0 Film 
serial: „Dallas". Ep. 66 a 22,15 în faţa 
B- iţiunii •  23,00 Cronica r rt« rrn<ixr 
" Actualităţi •  23,35 Stadion.

PROGRAMUL II
a 1 6 ,0 0  Actualităţi a 16,15 Desene ani

mate. Ţestoasele Ninja •  16,40 Motor I 
<t, ’>* -"u»»! î'i lumea filmului * 17,10 ( 'f i 
siunea în limba germană •  18,10 Armonii 
corale a 18,30 Club SF : Cripto-zool^ia 
a 19,00 Concert Simfonic •  21,00 BBC. 
World Service. Telejurnal •  21,30 Tele
jurnalul Televiziunii Spaniole. Transmi- 
siune Prec-a xperimenlală o 2 2 ,0 ‘î «'*'5 
Europe. Jurnal, Transmisiune directă (în 
limba franceză) * 22.35 Arhive foleloriee.

VINERI, 18 OCTOMBRIE 1991
PROGRAMUL I

•  10,00 Actualii.”!» * Meteo a 10^p 
Film artistic „Moara (Mo'dova, 199Q) * 
If 15 Super < liAr.it . Program de n h e»  
clipuri, isi|ormatu şi publicitate *t
%)g,i de îa-iri'â •  13,30 Medicina pentiM 
feţi f  14,00 ăctualitiţi # i î  - i  Moujtt»' 
SHuiţg •  f4,45 •  1545 P ' tHn.
hi rutiere u 15,39 P»euaiversitaria, ţrhj* 

BCBtru tit r>U^nsl * MW 
/ noastră a 16,30 m u z i c i i t#'
ţÂ90 Ţraf.erea Lot* * IfJB Siiri ♦  
Euâahtrieii iu iuBăe fcrinsmâ * îîJ,0& ’C0t 
P a t »  moaisiune feslizatft «ic Wp 
ApluZpii •  19,00 Gong 1 * j#9,JO
Ot^ueî# anlpat^ Btedwt#» •  ShA»

•  2»„95 -Smrt * 2».!S Vfa^a p-ih»* 
mmtm& •  zîA  r . t»  sarfai: 
f^niŞcâ llawardfv Episodul 24 •  2%1Ş 
Varietăţi ţa ■spa.mft •

PRO^RASflM II ' -  -
•  ?>$#« Acteattţfp «- l«4$- Dcsaeae ***

inuf.%, î%s-a * *4 te SfcadttS #
TtM  mţftaţre «îi w nhrn  fesm ea ia- 
« i#t« $m, * G pe* ia i

-î» Gmrnm W *et « M
Ş*rţice. T*J#jurnM! •  2 1 ^  Te|o»

. tornalttl Tşlevi^uuii Spaniole. Tmaitufi 
iSfetii m m fmmie.lL »  22j #  TJF 3 

l&î©es>. lumaL TrapsmiaMtuo dwesă
« 224$ *> cgnzKfr, 0  târfa

Bnudl U-
Si'StdĂl ÎS «  -îOMliUIU iiîria

PROGRAMUL J,
® AOft k5i«*-â dimineaţa* * ij.ep ak4i«- 

lităţi •  1640 Tip-top, mini-top •  1 1 ,1 0  

Descoperire» planetei «11,30 ; VB|a,%4- 
rituală A 12,30 Ora du muzică •  liS* 
7XU Evenimentele iuterne ale
•  141» Actualităţi » i u o  T e l* -^b  #  
jS.’SS Cupp «a ur.MUlă v  rugby (rferfprt -fe 
fioală) TbţnsmisitmU directă *  ţa Pa< 
th  * Itineruril. Drumul m^&gt iS*
•  1S.W P -fţi.’î muzical* IHsri 
laritate e 19,00 Melodii îndrăgite,..'a 19,15 
T ele enciclopedia a 20,00 Actualităţi •  
20,35, Film s^pial: /_• Fautomas". Episodul 
3 •  2P40 Săptămîna, sportivă •  22,30 Te- 
iuredteî * m » ' Actuaiitiţi •  23,35 Fiint

mtuţiF* (S.U.A., ?*«!; «.
. 1,10 TV DEVA.

PROGRAMUI U
•  '10,00 TV DEVA * 18,00 Ictualiţăti.

•  1645 animate. Ţestoasele Nhrja
.. a 16,40 Convieţuiri a 17,10 Film artistic i . 
»ţ ,v’ P» imtii. vise i ,‘"̂ '*«1 o ăngăb, 
Sfej; «, 23 '»,) <J{t’s - ipodoikerc: „C-v 
men“ de Georges Bizet. Partea a doua a 
21.06 B.B.C. World Service * »!fnr,f 
a 21,30 Telejurnalul Televiziunii Spanio-» 
le: Transmisiune directă experimentală •- 
22J)0 TV5 Europe. Jurnal. Transmisiime 
directă (fn limba france âl •  22,35 Sere
nada.

DUMINICA, 5- OCTOMBRIE 19âi
PROGRAMUL I

•  6,30 TV DEVA •  8,30 Bună cjimi- 
ueaţa ! •  9*30 Abrumdahra ! •  lfJ,2$ Fil9m

aen*rc; - «,-t s „Siag #r pe h me"
(Franţa, 1981). Episodul 1 •  10,50 Actup- 
lităţi •  11,00 Lumină din lumină •  1 2 ,0 0 - 
Viaţa satului* a 13,30 Hdra satului •  14,00 
ActiiaHtăţi a 14,10 Atlas a 14,30 Vide*- 
magazin * „Mcsager"-ul Televiziunii Mul-, 
doveuc, n»vi*.u st „Vid«s>-vtâţ aziimiu;''■ * 
16,00 Cupa mondială ţa rugby (sferturi 
de finală). Transmisiune directă de Ia

Şttluţâ «s;w;i«3 V # 1 8 , 15 
Upnvorhţfj de duminkă * I9y80 Eibiş se-, 
rial: „Dallas". Ep. 67 •  20.00 Actualităţi
•  20,35 artistic; „Viaţa secretă a lui
K îh ./ McCom A" (S.U.A., 1988) •  22,25 
Shaw-ul de duminică a 23,00 Actualităţi 
a 23,15 Duminica sportivă •  23,40 Maeş
trii."

PROGRAMUL II
z s)e -t~ix e l.> 1 t». 'ţy, ani

mate. Ţestoasele Ninja •  16,40 Convie- 
ţuiri •  17,10. Pop-magazin a 17.30 Oraşe 
şi civilizaţii •  18,00 Varietăţi intemaţio- 
*iak •  t% ' < Serată mur»' !4 TV * 21,00 
B.B.C. World *rf vj.ee reîejurpal * 2ÎÎ30 
Telejurnalul Televiziunii Spaniole. Trans- ’ 
misiune directă experimentală •  22.6b 
TV 5 Europe. Jurnal. Transmisiune direc-’ 
tă (în limba franceză) •  22,35 Cîntecul 
inimii mele;
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ANIVERSĂRI

•  DRAGULUI nostru, 
fiu, Claudiu Sima,, din 
Deva, cu ocazia împli
nirii celei mai frumoa- 
se vîrste din viaţa ta.

- 18 ani (majoratul) câ
te rinţii te iubesc foarte
- mulţi te sărută şi îţi 

urează naltă sănătat
, noroc şi din inimă un 
■ călduros „La mulţi

am J . (6025)

•  18 ani sînt aripi largi 
de vis şi de speranţă. La 
împlinirea aaestor frumoşi 
ani Nicoleta, Lili, Radu, 
Tibi şi Florin îi urează 
'din inimă dragei lor Ro- 
dica Cojocaru „La mulţi 
ItĂi t“. (5194)
, #  ASTAZI, la .înflorirea 
|s imulu boboc de trape — 
ţie Sr. buchetul vieţii r i'c, 
«Jragâ Ovţdiu-Mariu s Buţă, 
ţBn îferepeia, mama Elena, 
bunicii te unchiul îţi urea
ză „Lav mulţi -ani.!* alături • 
de cei dragi. , (5193)
. • ACUM, fiind sera Săsr- 
4 nL îşi uneşi? test nu1 * 
mk mt iui Văii ît 3*. toTPtt- 
©esc ani de îs.ffcsfa» . 

"ria părinţilor. Maria §1 Cort- fi 
s'Erti.r î afi1 sora si *>*c s 
Lenuta Ic urează sănătate , 
şi casă de piatră. fălftâ)
- •  CU ocazia împlinirii ' 
ă 50 dfe ani. familia urea- 

. kă cfrâ Cilul- for.  ̂Vasile Ră- •■■■ 
ţ<H ; sănătate. viăfâ lungă şi • l:î 
fcriefce fâlli)
*'■ •  .Ctî: ocazia împlinirii
bţfsţei m  35 ^^dB âsîa jşi. 
fratele îi urează lui Fio- 
rentin David ani mulţi fe
riciţi şi multe împliniri !

(6068)
; V IN  Z Ă R I -  '
. . C - y ¥ P Ă R - Ă R I

VlND înscriere-Dacia 
teugust 1987) Tî- a. telefon 
f « p .  m i~j}

•  VÎND sr .v r . f i  Dacia 
(decembrie 1987). Hunedoa
ra» telfefon 21225. (5109):

•  CUMPĂR rulotă. In
formaţii Dev, , telefon 17571

. (6066)
•  VÎND casă în Deva. 

Deva telefon 22333. (69 2)
•  MIERCURI. 16 oct. •

1991.' ora 9,00, se’ va ţine 
lie it iţia pe ît u • înz ies i. 
nei caroserii de ARO 243 
Diesel şi a unui mbtor de 
Semi Garpaţi pe benzină. 
Licitaţia va avea loc la se
diul filialei, din Deva. str. 
Andrei Şaguna, nr. 1 . In
formaţii suplimentare la 
telefon 16020. (6061)

*» C A.P Şoimu • . <s
la licitaţie, în zilele de 13 
şi 20 oct. 1991, ora 9, mij
loace fixe din dotare. Lista 
mijloacelor fixe şi a pre
ţurilor se află la sediul 
fostei unităţi. ■ (6059)

•  C.A.P. Buituri, cu se
diul în Hunedoara, str; Lă
turaţi. 63. vinde', la licita-' 
ţie. în data de 21 oct; 1991, 
os i 1 0 .0 0 , traeti are, remorci, 
grajduri, fin ire şi ai e hu- 
nuri. Lista se află .la* se
diu. (6058)'

•  VlND aragaz cu trei
ochi * 1 tip C i "pz ,1 ' )ev; 
telefon 270&3. (6057)

•  ~!lx ‘ îns riarc Dt -u 
3399 (1987) r licabilă i? e 
iiat î (formaţii Dev *» d ,il

, Decebal,:. . bloc 5, ap .' 46, 
după® ora' 16. ? (6058)
•^e VîftD rochie n6uă,s'de 
mireasă din import.1 - Sat 
Cristur, nr. 308, telef&n 
71562» (6955)

•  VIKD autoturism Faî-
bo' fabrică i * 1983' sta 
exeep ' in )iâ De va, el -f »n 
15â33 (6054)

MAGNET - vinde tele
vizoare color „Ahîtech", tub 
tochib 51 cr„ 8£l&0 ÎCl 
s g ’ P, va, Oit, . no 
•t. elefon 20998. (0043)

•  VÎND înssSric-re Oacia 
Brgak,. 1987. Deva, telefon 
> 5  354 . str • orele 9- 20.

(6029)
O VlND earrfSbrle cossw 

pletă'.R.K. Moskvlci 407 şi 
cutie viteze, casetă direcţie 
Moskvici' 408. Informaţii 
Pe işu M i’t nr. 245 (f 028)

« VÎND piese cutie de 
viteze. Dacia 1 1 0 0 ., Deva,, 
telefon Urc oreh
8—14. - ‘V (6026)

•  VÎND » • nt 601 S, 
BMW, Volkswagen Combi. 
P ? roş ''ii*, teief i) 43430.

. . (5805)
•  SECŢIA Drumuri Na

ţionale Deva vinde la li
citaţie, în data de 15 oct. 
1991, ora 10,00, mijloace 
fixe. (6016)

•  VÎND Opel Rekord
■Sport, 2 000 cmc, 1 0 0  CP, 
stare excepţională, jenţi de 
rezervă complete. Simeria, 
teief m- 958/61516. _ fo§95)

•  Vî îD aţ art mic nt , 0 0  <
camere. Deva, Gojdu. In
ii î ii îiii fni s, Ja ele- 
fon liZ.'.O Deva < ,r„ ’

•  VÎND casă şi grădină.
Deva, Eminescu, nr. 71, te
lefon 23201. (5986)
- • ' VÎND Renault 1 2  De
va, telefon 17260. (6049)

•  VÎN1 ) garsr ni n o
bi stă D . o , ) »  %ţ 80,
ap 37 după ora , 6  6050)

•  VÎND, închiriez chioşc
în piaţă. Vînd butelie, gaz 
• rusească; cărucior şi' bici- 
cletă cdpii. Deva, telefian 
11058. ' ■ , (6051)
• ’•  urgertt’ înscş'ierţ;

D, cts •, Te < onver -
* * Dyvn, lf-dui h B

> F E R T E E
S E R V I C I I

•  EXECUTAM jalu
zele. diferite culori, şi 
rulouri din plastic sau 
lemn. Deva, telefon 
20359 sau 29232. (6065)

•  AGENŢIA de tu- 
risiT E o-Frie I ‘ '/>
' rT ’e * ază e i ursis 
îrt Turcia, în perioada- 
30 oct. — 5 nov. cu 
6000 lei şi 5 DM. cu 
două cazări la Istan- 
bul. Informaţii Deva. 
telefon după era
18. ' ': ' (6042)

cu,"bloc 3, ap. 35., -(6051)
-- ‘ "i-l--- 1

. m  T uw s*f
AL „COtĂtRyWNS'' S^V. DEVA 

- orguAfatoaPI excursttrîn Turekr, în perioada 
19—25 bc». i991.

De asemenea, stăm la dispoziţia celor inte
resaţi, cu excursii în Ungaria, U1R.S.S. şi PoJopia. 
- flelafii suplimentaro va  fwnhţeazâ drp Ligia 

UMpbscu din Autogara Deva — telefon 13033 
r'şt dna Dorina Mateeş, la sediul CORAÎRANS,. 
rttSelodne 1 2 » 0 ,1 2 U 1 .

‘̂ UTOCETATE" S,â DEVA 
. Doriţi să obţineţi un permis de cceiducere 

categoria B ? .
AOfe«î.î-vâ socţetâţii ««"issrslalfe ^AUTOCS- 

-îÂf£*' S A. DEVA de şoferi «tmrfttfi! «s.*<s 
va ţcoiorizeazâ cu numai 8000 lei, în timp de 5 
ssplăwiftî. •

Se asigura instruirea teoretica împreuna cu 
.cel mai vechi şi bun lector, domnul Câci Gheor- 
ghe,

instruirea practica se face de păfre instruc
tori b:ite pregâliîi profesional.

Relaţii suplimentare la telefon 15334, sau la \ 
sediul societăţii din str. Ulpia, nr. 15. (698) )

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AUTOCETATE" S.A. DEVA 

i (Şcoala de Şoferi Amatori)
/ recrutează candidaţi în vederea autorizării 

şi angajării ca instructor practică de conducere,
S cu domiciliul în localităţile Deva, Hunedoara,
1 Haţeg şi Brad.
I* Se asigură pregătirea teoretică în vederea 
|  sus Jir Orii examenu'-ui pentru aotorizare. ţ
| .......Reiaţii suplimentare la telefon 15334, sau la ţ
|  «Kdrul societăţii din Deva, str. Ulpia, nr. 15.' I

(699) (

S C H I M.a U R I 
D-E tO .C l i!  NU £

*" SCHIMB guijŞuKieră 
cu ^ajţartament 2 r-amere
(zo|u î ■Ş*!,»- centî î ti
Hunedoara, el f , 28152.

(5110)
m Ai "U \'n  garsonieră 

CPiţfof*' unu. zonă centrală, 
ou apartament 2 catnere, 

central I! wedoara 
felgfpn. 957/29227.' (5113)

# SCHIMB -un, nt 
trei aamfere, cu
2* cam'ere sau 2'garsonlerâ 
confort unu. Deva, tel^on 
28358, după ora 20. (6070)

* SCHIMB apartgiâeni 
2 camere - .^bprletaţe. - Lu-> 
gt), ei slmil ii D*»va Deva

orele î(f--?1 
' ' (579?)

, •  CEDEZ Contract garso-
nieră proprietate, pentru 
înscriere ARO 243, DîeseJ) 

negociabil Deva y  
I îf «  21788 MoZ',

PI E RDE RE

,* PIERDUT permis de 
conduce c şefi i C * 437911  

«Hitoerat • de Poliţia judeţu
lui Hunedoara, la 13 mart. 
1986, pe numele Bîc Lu- 
cian. îl declar nul. (6069)

COMEMORARE

s

I

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN 

FILIALA HUNIDOARA-DEVa

A N U N Ţ A

. -#  începind^ Cu 14 octombrie 1991 pune la dispo
ziţia celor interesaţi poligonul auto propriu, contra 
cost, vederea efectuării e* oi»,- de conducere auto, 

i*i Deva, _ sti. Depo i-ji (t'mcuî ,hit re - 
tuhii). 1' . 1 -

'OF' Săptămînal, în zilele de marţi, miercuri -şi joi, 
între orele 16,30 şî 18,30, organizăm cursuri de pre- 
date a legislaţiei cutiei , ,v cadre didactice >ni -n- 
zăte, 1« sala 'Vî'-fC din 22 Decembrie *«r. 237 

(Atelies bCit.).

TURISM prin : to u rin g -a .cjr.

» informăm «tcai/tiu clubului a «.S incepînd 
cu 25 octombrie a.c„ vom avea la dispoziţia filialei 
noastrt pemtv, icţiunile turistice un autocai .VOLVO".

! •  Căutăm colaboratori (ghizi) pentru organizarea
\ excursiilor interne si externe.
) . . . .  .
t Informaţii suplimentare puteţi primi la se- 
i diul nostru din Deva, str. ,Gh. Coşbuc 21, sau 
) la telefon 95612822, zilnic între orele 8-15.
\
\
V

(7T1)

4nH *****f- 

I  REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA i

I
•  s EXECUT luorări de: 

. aiitate (mon ăiî de i arc! -* 
raşohetare. paluxare). De
va, telefon 20648; Intre o- 
rele 7—10 şi .19—22. (6067)

I
\
s
\
\
i

\
s
s
\
\
\
\
\

SOCIETATEA COMERCIALĂ ' - 
- „CORATRANSl" S.A. PS¥A /  .

Anunţă onoratul public călător desfăşura
rea în continuare a cursei de călători Um& -  
Szeged -  iyrfcsşesta, după vechiul fâragfam.

Efectuarea călătoriei este condiţionată de  
prezentare la autorităţile maghiare a echiva
lentului de 1 000 forinţt pentru o zi şi persoa
nă în valută convertibilă.

Informăm, de asemenea, pe cei interesaţi 
c ă  în zilele de 13, 14 şi 15 octombrie 1991, or
ganizăm grupuri pentru vizitarea Tîrgului in
ternaţional Bucureşti:

Plecarea' din autogara Deva fn zilele de 
mai sus la ora 23,00, iar întoarcerea din Bu
cureşti a doua zi la ora 19,00.

Costul unui bilet dus-întors 948 lei. Infor
maţii zilnice la autogara Deva, telefon 13033.

(709)

\
s
I
I
V
s
\
s
s

i că
s
\
s
\
1
\
s
I
I

■\ s
•  . MEDITEZ alevi, la 

mate.matică. Deva, telefon. 
■20616. (6006)

\
s

•  SOCIETATEA Pet-Pet- 
Tra e! 4 RL ( Warîb •) arga 
" - deplasarea h, Is in
bi r, în data de 20 oct 199J, 
P& durate •> patru zile?, cu 
{Staţionare Jstarrbul . 36 
pra- Taxa .— ţ52#. îe t In
formaţii Deva, telefon 23076, 
zii ic <• re oi 4,* -?i

(6064)

COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCA 
„MOfUL" BRAD 

V Vinde, la , licitaţie, în şiua de T8 .octombrie 
S1991,-orele ICk * :* - ’ .

-  spaţii în cbnstrucfie fa parterul Mecubri
42; ,V  .

-  instrumente muzicale.

V:

* S iii pi he-ic şas< ăp* 
te Ahr dc- a trecerea in 
nefiinţă eŞiui e. in - fost 
um-minunat fata'şi soţ,

IoXn  r h s u .
*' din Brad,

Copxsmoratoa' ta  avea 
toc ău'minîeă, 13 oct. ă.'c., 
îa.'cututinil 'din Ţebea. So
ţia şi fiul: ” ■ ' ..  (6037)

\

J
*

1

SOCIETATEA COME^^IAUk 
„DEVft." S.A. DEVA

ţ

Organizează licitaţie peiiMu a  lo 
caţie de gestiune a autodubei frigorifke eu nr.

)
\

de circulaţie.31 HD 2654:
AutofrigerSica are ce obiect 4*  044faitttte 

transgortul ţ» di^ribuirea ţi m
duselor laptate.

Valoarea de pofnire a licitaţiei ‘este de 
64 000 lei.

Solicitanţii trebuie să îndeplinească urmă
toarele condiţii

a) să presteze pegri) societate volumul dc 
teof55f»«rf convenit pr^eontract

b) să efectueze operaţiunile de încărcare,
descărcare şi «r U m w iîw
tatei te _  .

Licitaţia va avea loc în data de 29 octom
brie 1991, ora 10,00, lă sediul societăţii din 

. Dev*, îîiQife D©r®bbisjilw ne. 32*#«
fel«3|îi se paf «bfwe ia

societăţii, unde ce găseşte documentam tehoi- 
că şi cadrul general al locaţiei de gestiune, 
precum şi la telefon nr. 20509, între orele 1 9 -  
14  (704) ' ' ‘ ’ "

s
s
s
s
\
\
s
s
s
s
\

s
I
*
A
'S
\

SOCIETATEA COMERCIALA
\

„st a n is  <s c o :' s t i  n m  t im işo a r a  ■ S

Str. Dumitru Gruia. nr. 4
: Vă oferă, la cele mai avantajoase preţuri, incepînd 

cu data de 15 octombrie i991, siropuri naturale, avind 
o concentraţie de zahăr în procpnte.de 67 la sută, pro- 
duse cu ie esenţe: fetei, Cvte, Mango O-
range. Ananas, Zmeură. ■■■■: , . . • . ■

Esenţele naturale .de . fructe, zahărul şi -celelalte 
componente, precum ■ şi ambMajele sînt ■ din import.

Livrarea se va .face In bidoane şi canistre de 1.5 
şi 20 litri iar pentru marii consumatori în butoaie de 
l.X- ■ litri -sssâ In cisterne»

Relaţii suplimentare puteţi oî,ţiu-» la sediul 
mei, sau la t*‘I -fe' u te 961/5256?, 961/25537 (c. 5715)
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R.A. ACTIVITATEA : '

cu sediul în Orâştie,< str. Piaţa Victoriei nr. 19,

sV

s .

Anunţă sistarea furnizării apei potabile, în
tre orele 9,00-15,00, în oraşul Orâştie, în data 
de 15 oct. 1991, pentru lucrări de întreţinere şi 
branşări. (715)
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2 760. Deva. «fi. I Decembrie, 35, 
Judef«l Hunedoara

Telefoane ; 11275. 12H7, 11269. 11827 
' Telefon tiooaratie t 25904 

Faî, 18061

întreaga răspundere pentru conţkurtul 
articolelor ^ublicato « 

autorii acestora

TIPARUL* '
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Ţ.r ' î ,  2.5 exemplare.
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