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Instalaţiile de termoîicare la startul 
căldurii către apartamente

A început treptat să se 
răcească vremea. Diminea
ţa şi seara temperatura 
exterioară se cuprinde de 
regulă între limite situate 
sub 10 grade Celsius şi 
parcă simţi că oricât de 
scumpă ar fi căldura, o 
idee parcă lot ar trebui în 
casă.

Toată vara am încercat 
să ţinem trează atenţia ci
titorilor noştri locatari In 
blocuri, a prestatorilor de 
servicii de Încălzire cen
trală, a furnizorilor de e- 
nergie termică primară şi, 
bineînţeles, a administra, 
ţiilor locale asupra mo
dului tn care se rezolvă 
problemele de tot felul ale 
tennoficării în blocuri. So
cotind că data de 1 octom

brie ar putea fi luată ca 
un punct convenţional de 
start al căldurii către apar
tamente, am adresat unor

factori de răspundere din 
’ 6 oraşe ale judeţului ur
mătoarea Întrebare:

— „Ce probleme tehni
ce mai aveţi de rezolvat, 
la această oră, pentru a 
putea da start căldurii că
tre apartamente ?".

Răspunsurile sunt lapi-*‘ 
dare, aşa cum este şi tn- 
trebarea. Nici nu credem 
că este nevoie de prea

multe cuvinte. Aşadar, ia
tă răspunsurile date d e : 

Ine. TRAIAN PLEŞO- 
lANtf — directorul gene

ral al RAMGCL Hunedoa
ra :

— In ceea ce ne priveş
te suntem pregătiţi din 
toate punctele de vedere 
să aducem căldura până 
la bloc. Aici, în unele zo
ne circuitul se întrerupe 
din cauza unor instalaţii 
cu defecţiuni în subsoluri
le tehnice ale undr blo
curi. Asemenea situaţie a- 
vem la punctul de termo-

ficare nr. 3 din Micro V, 
unde surrt afectate în a- 
cest fel 10 blocuri.

— Cine trebuie să exe
cute aceste reparaţii ?

— Noi, dar cu banii lo
catarilor, care sunt pro
prietari de apartamente, în 
unele cazuri în exclusivita
te. Acolo unde s-a înţeles 
că aceste lucrări cad, din 
punct de vedere financiar, 
în sarcina locatarilor, nu 
sunt probleme.

Ing. CORNELIU IONES- 
CU, director general al 
R.A.G.C.L. Deva:

— Ultima mare proble
mă tehnică pe care o mai 
aveam de rezolvat era fi-

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

IARNA SE APROPIE

A zi se deschid clubuftie?: 
elevilor şi copiilor

Interviu cu dl prof. VIOREL MANOLESCU, di
rectorul Clubului judeţean al elevilor şi copiilor De- 
va. *

RED.: Vă propun să în- va prezenţa la deschidere 
cepem eu o  scurtă privire un spectacol. Rezultate 
retrospectivă. frumoase, concretizate în

V.M.: Existăm în a- spectacole . şi participări 
ceasta organizare de 3 ani, la concursuri naţionale, au 
de când fosta casă a pio- înregistrat şi dansurile 
nierilor s-a transformat moderne, gimnastica ae- 
In club, care cuprinde e- robică, formaţia de mu- 
levi din clasele I—XII. Au zică uşoară. Activităţile 
existat în această perioa- plastice — pictură şi ce
dă cercuri structurate pe ramică —. s-au remarcat 
profite tehnice, cultural- prin expoziţii, iar membrii 
artistice, ştiinţifice şi cercului de artă. populară 
coregrafice. Am ajuns la
performanţa de a avea un A consemnat
ansamblu folcloric „Rus- VIORICA ROMAN
ca“, cu taraf, dansuri po- ------------- ;---------------- ■
pulare şi solişti. Acesta (Continuare în pag. a 2-a)

Participând la întâlni- renţe cu privire la viito- 
rca cu cetăţenii — din rul agriculturii, impozita- 
pâcate foarte puţini — rea, dreptul la proprieta- 
ce a avut loc sâmbăta te a cetăţenilor români 
trecută la Deva, dnii Pe- care domiciliază în strâi- 
tru Şteolea (P.U.N.R.) şi nătate ş.a.
Dumitru Ifrim (P.S.D.R.), •  D .I.: Consider că Le-
membri In Camera Depu- gea fondului funciar s-a 
taţilor,. au spus lucruri putut aplica până la un 
foarte interesante cu pri- punct, de aici încolo au 
vire la Legea fondului apărut blocaje, la toate 
funciar şi modul cum se nivelele. Lichidarea fos- 
aptică, precum şi referi- telor C.A.P. U dezavan-

repede România din criză
De vorbă cu deputaţii PETRU ŞTEOLEA si DU- 

MITRU IFRIM

toare la strădania came- tajează pe cei mai mulţi, 
rei inferioare a Parlamen- se prevede acordarea de 
tului pentru a asigura a- pământ pe vechile ampla- 
griculturii cadrul juridic samente, ceea ce, în mul- 
care să-i permită să se te locuri, datorită dimi- 
redreseze, considerându- nuării suprafeţelor agri
şe eă acest sector econo- cole, este imposibil. A- 
mic poate scoate mai re- cest articol ar trebui mo- 
pede ţara din criza în ca- "dificat, deşi unii susţin 
re se zbate şi să-i permi- că ar da peste cap ceea 
tă să prospere. întrucât ce s-a făcut până acum. 
afirmaţiile domniilor lor Aşa este, dar multora li 
interesează — sperăm s-ar face dreptate.
— masele de oameni din •  P .Ş.: Probleme deo-
mediul rural, unde „Cu- sebite in aplicarea legii
vântul liber'1 are foarte se ridică acolo unde s-a
mulţi cititori, le publi- construit mult. |n  satele
căm în numărul de as- de munte şi In cele izo- 
tăzl al ziarului nostru. late ea poate fi aplicată 

•  P.Ş.: Legea fondu- mai repede. Bineînţeles 
lui funciar a • fost adop- efi şi aici se ridică aspec- 
tată în 1991 de parlamen- te legate de Impârţtmî 
tul din acea vreme, iar pădurii, de extinderea a- 
praetic* dovedeşte că a- teuzivă a perimetrului sil- 
re şi lucruri bune, dar vie. în momentul de faţă 
ţi rele. Are ambiguităţi, se discută despre heee- 
articole de lege ce pot fi sttatea amendării şl mo- 
interpretate diferit, sunt dificăril Legii 18. In eo- 
aspecte netratate, artice- misia de specialitate a 
le ce dau mai multe Camerei Deputaţilor s-au 
drepturi unpra care n-au Â consemnat
avut legătură ou pământul TRAIAN BONDOR
şi exploatarea lui in ul- -------
timii 43 de an i Sunt ca- (Continuare in pag. a 2-a)
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DIRECŢIA MUNCII Şl PROTECŢIEI SOCIALE HUNEDOARA — DEVA PREZINTĂ * 
SITUAŢIA FORŢEI DE MUNCA DIN JUDEŢ LA DATA DE 28 SEPTEMBRIE 1983 I

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ
Meseria Cod, meserie Nr. locuri 

Vacante
Meseria Cod. meserie Nr. IOcuri J

vacante |

Arhitect
Betonişt
Bobinator
Btteiter
Contabit şef
Croitor
Dansator
Dulgher
Reonomist
Electrician
Fatenţar
Fochist
Frezor -

30101
21029
20314
21801
30983
21057
3105?
21003
31505

20210
2101*
21802

20231

1
4
1
0
1

129
20
20
15
I
8
3

Frigotehnist 30713
Inginer metalurg. 30013
Inginer clectro. 30002
Inginer energet. 30010
Inginer constr. 30104
Inginer de sistem. 31512
Inginer electrot. 30007
Xi^teer mecanic 30000
Inginer prei lemn. 3001T
Inginer telecom. 30008
Instalator 21008
Juriscons, 31513
Lăcătuş 20241
Linotipist 21352

*!
4i
i!
*i

t i

î!
?i

Cei interesaţi se pot adresa pentru 
din cadrat D.M.P.S. Hunedoara —• Deva,

detalii la Oficiul de mediere a muncii |

I

f* Z I

! 1 -
•  Au trecut 273 de zile 

din acest a n ; au mai ră* 
mas 92 până la Artui Nou;

•  Ziua internaţională a 
vârstei a tre ia ;

•  Se deschid cluburile 
elevilor şi copiilor;

•  A apărut la Iaşi, la t  
oct. 1855, ziarul unionist 
„STEAUA DUNĂRII", jur
nal politic, literar şi co
mercial' sub redacţia lut 
M. Kogălniceanu. Printre 
colaboratori s-au numărat 
V. Alecsandrl, Gr. Alexan- 
drescu, AL Donici, C. Ne- 
gruzzL G. Sten, G..Creţea* 
nu, C A  Aricescu ş.a.

•  La 1 oct. 1892 a mu
rit Ia Bucureşti GliEGR- 
GHE SION (n. 1822), scrii
tor român din generaţia de 
la 1848. A publicat pMstt t  
„Ciasurile de mulţumire a 
iui Ghcorghe Sten" (1844), 
«101 fabule" (1809); drama 
„La Plevna" (1878) s me
morialistică «Suvenire con
timporane" (1888).

0  CONSFĂTUIRE. Din ini
ţiativa şi in organizarea Condu
cerii Băncii Comerciale Române 
— filiala Deva —, miercuri la 
amiază a avut loc la restaurantul 
„Sarmis" o consfătuire — dia
log, la care au participat direc
tori şl contabili şefi ai societăţilor 
comereiEde care lucrează cu sus- 
numita bancă.

Cadre de conducere de la ban
că au vorbit despre necesitatea 
respectării şi întăririi disciplinei 
financiare în raporturile bancă-

clienţi, despre operaţiuni ban
care, credite, dobânzi, depuneri, 
decontări etc.

Apoi, cei prezenţi au pus în
trebări, iar bancarii (nu banche
rii — n .n .!) au dat răspunsuri. 
Chiar la consens nu s-a ajuns, 
însă acţiunea a fost reuşită şi 
extrem de necesară. (D.G.)

O  PENTRU COPIII SATULUI. 
La Râu de Mori se va deschide 
în curând o cofetărie. Spaţiul 
pregătit este situat în incinta fos
tei C.A.P. din localitate. Urmea
ză dotarea cu o maşină de în
gheţată şi cu un dozator T.E.C. 
(EA)

O  CURSURI DE NARATE 
TRADIŢTONALE. Din aceste zi

le la Şcoala Generală Nr. 5 din 
Deva s-au reluat cursurile de 
karate tradiţionale, sport din ce 
în ce mai răspândit de la cel mici 
până la vârstnici.

Noile cursuri de karate tradi
ţionale permit toate tehnicile — 
mână, cot, genunchi — elimină 
barierele impuse de greutate etc. 
Programul de desfăşurare este în 
zilele de marţi, sâmbătă şi dumi
nică. (C.P.)

O CASATORII. Recent la 
Biroul stării civile al Primăriei 
din Brad a avut loc cea de-a 100 
căsătorie de la începutul anului. 
In dreptul acestei cifre sunt tre
cute numele domnişoarei Danie
la Cristina Lupu şi al domnului

Lucian Ioniţă. ambii din Brad. 
La bucuria şi felicitările familii
lor şi ale prietenilor, adăugăm 
şi urarea noastră „casă de pia
tră".' (Al.J.)

© TÂLHARUL DE RECIDI
VIST. Pentru tâlhărie, a fost re
cent arestat Gavrilă Mor<)şan, lin 
fost condamnat din Petroşani. Nu 
de altceva dar el este cel care 
prin violenţă a deposedat un ce
tăţean de 70 000 de lei. (V.N.)

ACCIDENT MORTAL 
Intr-o curbă de pe ra

ra comunei Veţel, Ma
rian Moise, pensionar 
din Deva, nu a mai pu
tut controla autoturismul 
cu care circula. Cau
za ? Viteza excesivă. S-a 
izbit violent de un co
pac. Tragic, dar omul a 
murit. (V.N.)

UNA PE ZI
— E adevărat, mamă, 

că barza».
— Vai, Mimi, cum poţi 

să».
— Dar, mamă, vreau 

să te intreb dacă barza 
înghite şerpi 7 I».



DUREREA NOASTRĂ — APA CALDA ŞI 
TERMOFICAREA

Starea datornicilor „la zl“
Este vorba de datornicii 

faţă de unităţile furnizoare 
de energie termică şi de... 
datornicii datornicilor, la 
Deva.

Toată tevatura făcută cu. 
ameninţarea cu suspendarea 
oricărei prestaţii de gospo
dărie locativă, cu „înţărca
rea" furnizării apei calde 
menajere şi toată campania 
pro şi contra care a înso
ţit-o a avut. oarecare re
zultat. De la 600 de mili

oane, datoria agenţilor e- 
conomiei, instituţiilor şi 
populaţiei către R.A.G.C.L. 
Deva a scăzut la 430 mi
lioane. Din acestea, popu
laţia datorează 113 mili
oane. Diferenţa o repre
zintă datorii ale unor regii 
ale statului şi ale unor 
instituţii bugetare. Dar, aşa 
după cum am mai scris, tot 
regie a statului este şi RE- 
NEL, care ne ameninţă mai 
voalat, mai pe faţă, cu fri
gul Siberiei. (I.C.j

IN ATENŢIA PENSIONARILOR
C.A.R. pensionari Deva anunţă membrii săi din 

Simeria şi din localităţile adiacente care nu se transferă 
Ia CA.R. pensionari, nou înfiinţat în Simeria şi vor să 
rămână în continuare membri la Deva, că pot să plăteas
că cotizaţia şi să depună cereri pentru împrumut la d-na 
Maniac Aurelia, str. 1 Mai, nr. 7, Simeria. Acolo se vor 
plăti şi împrumuturile solicitate o dată pe săptămână.

CEA MAI ALBA FAINA...

Dl Pavel Dobra este un 
om tânăr, puternic. Este 
morar în Băiţa. Meseria 
a învăţat-o de la tatăl lui. 
„Nins" de albul făinii 
schimbă câteva vorbe şi 
cu mine. „Merge moara ?“ 
— întreb. „Merge dară. Nu

se vede ?“ „Vin mulţi oa
meni la moara lui Pavel 
Dobra ?" „Uitaţi-vă afară 
câţi sunt la rând". „Dar 
aşteaptă mult ?“ „La rând 
ca la moară..." „Făina ’’ 
„Uitaţi-vă şi dumneavoas
tră — cea mai albă".. (Gh. 
I.N.)

INVITAŢIE LA „BALUL STRUGURILOR !“

S.C. Agrotur Deva — Şoimuş S.R.L. orga
nizează la Campingul „Mureş" Şoimuş tradi
ţionalul „Bal al strugurilor**.

. Vă oferim o gamă largă de produse de a- 
limentaţie, băuturi alcoolice şi răcoritoare.

Cântă formaţia Dodu — Muntenaş, din A-
rad.

Solist vocal — Lascu Carol.
Vă aşteptăm cu drag duminică, 3 octombrie, 

ora 16, la „Balul strugurilor**.
Rezervări de locuri la telefon 668189.

(Urmare din pag. I)

nalîzarea lucrărilor la 
punctul de termoficare 11 
bis, un punct nou care ur
mează să degreseze par
ţial alte 3 P.T.-uri din 
zona Micro 15 a oraşului, 
preluând o sarcină de 928 
de apartamente. Începând 
de luni, 4 octombrie, acest 
P.T. intră în probe tehno
logice.

— Mai sunt puncte de 
termoficare de la care nu 
se furnizează în prezent 
apa caldă menajeră din

alta. Speriaţi de costul 
mare al termoficării, oa
menii au Început să ceară 
să-i debranşăm de la În
călzirea centrală.

Ing. OVnJfU TRIF 
inginer şef al RA.G.C.L. 
Orăştie:

— Suntem pregătiţi din 
toate punctele de vedere 
ca de la 1 octombrie, dacă 
ni se cere, dacă tempera
tura exterioară o impune, 
să dăm căldură. In pre
zent se fac probele de e- 
tanşeitate. (Documentarea 
anchetei s-a făcut marţi, 
28 şi miercuri, 29 septem-

I
I Azi se deschid cluburile i
I elevilor şi copiilor
|  (Urmare din pag. 1)

I

Instalaţiile de termoficare 
la startul căldurii

i

cauza neplăţii datoriilor ?
— Unul singur şi întru

cât este vorba de rea voin
ţă, ne vom menţine pe 
poziţie. Nu dăm apă caldă. 
Mai sunt blocuri izolate, 
cu mulţi răi platnici, că
rora, de asemenea, le-am 
întrerupt apa caldă.

Ing. FARIAN OPltlNESC 
— directorul RA.G.C.L. 
Brad :

— Domnule director, o 
întrebare cu tur şi retur. 
Despre ce credeţi că ar 
putea fi vorba ?

— Despre fotbal sau 
despre încălzire centrală. 
Cum ştiu însă că dumnea
voastră v-aţi ocupat prio
ritar d e  a doua, aştept în
trebarea. • (Cea de la în
ceputul anchetei)

— Nu avem probleme 
tehnice nerezolvate. Am 
trecut la încărcarea punc
telor de termoficare cu apă. 
S-ar putea să se mai iveas
că la proba de etanşeitate 
trebuinţa înlocuirii vreu
nui sector de conductă la 
reţelele termice exterioare. 
Suntem în măsură să fa
cem reparaţiile Imediat 
Problema noastră însă este

brie — n.n.).
Sing. CORNEL MAGDA

— şef sector A.C.T. (apă, 
canal, termoficare) al 
R.A.G.C.L. Simeria :

— în prezent efectuăm 
probele de etanşeitate. 
Mai sunt de probat cen
tralele termice 2 şi 3 şi re
ţelele aferente. Alte pro
bleme nu avem.
— Sing. IOAN SPATACEA- 
NU — directorul RA.G.C.L. 
Călan :

— Nimic nu ne împiedi
că să dăm căldură când 
se cere. „Sidermet" (S.C. 
„Sidermet" Victoria SA..
— n.n.) poate să dea agent 
termic la parametri. Infor
mativ pot să spun că se lu
crează la o centrală ter
mică pentru prepararea de 
agent termic primar pe 
combustibil gazos. Cînd se 
va pune-aceasta în func
ţie", nu vom mai avea e- 
terna noastră divergenţă 
cu „Sidermet".

Concluzii? La iarnă, 
când afară vor fi —15 gra
de Celsius. Atunci va fi 
„ora adevărului" pentru 
afirmaţiile de astăzi.

I
I

vaţă lucruri plăcute pen- ■
.... .. tru sufletul lor dar şi I

s-au făcut cunoscuţi în practice. Ca de pildă să f
Franţa, Austria, la ma* facă fotografii sau chiar I  
nifestările Muzeului Artei noţiuni de mecanică au- 5 
Populare Sibiu sau ale to. Şi totul în mod gra-1 
„Astrei" Orăştie. Mai me- tuit. .
rită amintite locurile t  RED.: Asta e bine pen- I  
şi V ocupate la un con- tru copii şi părinţii lor. ■
curs naţional de mode- Dar dv. cum vă descur-1
lism la Bucureşti. câţi cu banii? ■

RED.: Pentru aceste V.M.: Trăim şi noi |  
realizări elevi şi profesori penuria de fonduri pe 5 
merită felicitări. Dar ce care tot învăţământul ro - | 
noutăţi le-aţi pregătit co- 'mânesc o cunoaşte. Dara 
piilor pentru acest în- din iniţiativa noastră am |  
ceput de an şcolar ? primit un sprijin substan-1  

V.M.: Un cerc de ste- ţial de la Fundaţia susţi-1 
nodactilografie pentru li- nătorilor Clubului elevi-■  
eeeni, altul numit UNI- lor şi copiilor Deva din |  
CEF — limbi străine. Pen- care fac parte agenţi e-1  
tru cele mai mici conomici cu capital de |  
creatoare avem un a- stat sau privat, care, chiar |  
telier al fanteziei pen- în absenţa unei legi a l  
tru mâinile lor în- sponsorizării, au o m are! 
demânatice. Ne-am strâ- deschidere spre activita-l 
duit să asigurăm dota- tea noastră. Colectivul d i- | 
rea corespunzătoare. A- dactic le mulţumeşte pen-1 
vem 18 calculatoare psn- tru ajutor şi speră ca e ll 
tru informatică, 10 ma- să fie la fel de eficient! 
şini de scris electrice, ma- pe viitor, |
teriale consumabile (în RED.: Cu ce alte gân- I  
paranteză fie spus, ex- duri porneşte la drum I  
ţrem de scumpe) pentru clubul care coordonează I 
toate cercurile. Sălile o- şi celelalte instituţii sî-1 
feră o ambianţă plăcută milare din Judeţ ? I
grupelor ‘de câte 15 copii, V.M.: Cred că avem 
clădirea fiind proaspăt aceleaşi gânduri toţi cei
zugrăvită. Avem o încă- care lucrăm la cele 9 clu- I  
drare aşa cum ne-am do- buri, In ce ne priveşte în- ■  
rit, cu cadre didactice să pe noi, la Deva vrem I  
competente şi cu aplecare să devină un club al p a -■  
spre activitatea comple- siunilor, care să răspun- I 
mentară pentru frumos şi dă cerinţelor copiilor dar J 
pentru viaţă. Am reuşit şi comenzii sociale. D el 
să fim mai ancoraţi în asemenea, vrem să con- “ 
contemporaneitate prin tinuăm preocuparea c a l  
oercurile pe care acîirri le pe lângă activităţile dinS 
inaugurăm. De altfel, în cercuri să organizăm ex-1 
toate cele 26 de cercuri, cursiî, ieşiri în natură, al- S 
cei aproximativ 2000 de te activităţi de relaxare I 
elevi care vin săptămânal şi de utilizare în mod plă- ■  
la noi şi care trebuie să cut a timpului liber pen-1 
recunoaştem că reprezin- tru cei care ne frecven- ■  

_ tă un procent însemnat tează. |
|  în populaţia Devei, în- RED.: Succes! |

I

|  (Urmare din pag. I | * I 2 * * S
* -

|  discutat mai multe pro- 
6 iecte iniţiate de PNŢCD, 
|  PUNR, PD (FSN) şi 
J UDMR. Au fost discuţii

I pro şi contra, dar încă 
nu s-a hotărât nimic. Eu 

î  consider că orice şi ori-
I câte modificări s-ar adu- 
* ce legii acestea nu tre- 
|| buie să anuleze ceea ce 
» s-a făcut până acum.
I •  D .I.: Vreau să a- 
J firm că în Parlament nu 
|  există voinţa politică de 
I a se schimba ceva. La 
• o şedinţă a comisiei-, de 
|  specialitate a  venit dl
2 secretar Lăpuşan şi a 
|  spus: „dlor suntem de a- 
* cord să amendăm, dar să 
|  nu modificăm nimic". La 
J o altă şedinţă a venit toa- 
|  tă conducerea Ministerului 
I Agriculturii, în frunte cu 
I dl Oancea, ministrul şi 
1 dnii respectivi au spus 
J că agricultura merge per- 
|  fect, că vom avea tot ce 
! ne trebuie ş.a. Deci au 
I venit foarte bine instruiţi 
J de Către partidul majori-

I tar. O jumătate de zi am 
discutat degeaba.

I •  P .Ş.: Intr-o", statis- 
I tică pe ţară, judeţul Hii- 
* nedoara se situează mai

( sus de jumătate, ceea ce 
înseamnă că a progresat

1'  de la penultimul loc, un
de era cu o vreme în ur- 

î mă. Dar în ţară aplicarea 
|  Legii fondului funciar es- 
» te mult rămasă în urmă. 
I •  D.I.: Partidul de gu- 
* vemământ şi Puterea vrea 
|  să arunce încetineala în J aplicarea legii în cârca

( opoziţiei care, spun ele, 
are primari corupţi. Le-

S gea este bună — se sus-

mai repede din criză
ţine — dar opoziţia şi 
primarii ei o sabotează. 
Nu neg că unii procedea
ză astfel, dar nu numai ai 
noştri, ci şi ai altor for
maţii politice. In comisii
le locale sunt şi oameni 
interesaţi care, după ce 
şi-au văzut sacii în că
ruţă — adică şi-au luat- 

- pământul — au plecat. 
Specialiştii din agricul
tură nu-şi îndeplinesc ro
lul, ei â r trebui să se im
plice mai mult în aplica
rea legii, in iniţierea u- 
nor forme de privatizare, 
nu să se lase marginali- 
zaţi.

•  P .Ş.: Agricultura
poate avea un rol pri- 
mordial în ce priveşte 
scoaterea ţării din criză, 
întrucât aici rezultatele a- 
par mai repede, nu ca tn 
alte sectoare economice. 
Cu condiţia să fie spriji
nită, aşa cum se petrec 
lucrurile în toate ţările 
dezvoltate.

•  D.I.: Recent Parla
mentul a votat Legea pri
vind sprijinirea producă
torilor agricoli în jurul 
căreia s-a făcut atâta 
propagandă de parcă ea 
ar aduce fericirea pe pă
mânt. Dar Preşedinţia. a 
respins-o pe motiv că nu 
există posibilităţi finan

c ia re , nu permite buge
tul. Dar de când Preşe
dinţia se ocupă de buge
tul ţării, se amestecă în 
treburile Guvernului ?
. •  PjŞ. : Am pierdut o 
grămadă de vreme cu

dezbaterile asupra corup
ţiei care nu ,s-au soldat 
cu absolut nimic. Adică, 
avem corupţie in ţară, 
dar nu sunt oameni ce 
practică corupţia, ceea ce 
este absurd. Eu Cred că 
în scurtă vreine vor in
tra pe rol atât legea cu 
privire la modificarea Le
gii 18, cât şi cele referi
toare la arendă, credite, 
organizarea teritoriului 
ş j s ^  e e  simţ foarte ur
gente.

•  D .I.: Părerea mea es
te că nu trebuie să ne pu
nem mari speranţe că a- 
ceste legi se vor adopta. 
Partidul majoritar şi ce
le ce-1 susţin pot să im
pună in Parlament orice 
lege doresc. Opoziţia nu 
are ce face decât să se 
agaţe de un articol şi să 
propună amendamente. Să 
ştiţi că opoziţia nu s-a 
opus niciodată legilor ca
re vizează progresul ţă
rii, Este adevărat că mai 
sunt nişte ambiţii, dar 
asta nu neagă ceea ce am

' afirmat.
•  D .I.: In Parlament 

disciplina de partid func
ţionează foarte bine şi ea 
domină în raport cu inte
resul naţional, ceea ce es
te foarte grav. In curând 
va fi pus în discuţie un 
proiect de lege privind 
bugetele locale. Ei bine, 
eu cred că nu va trece, 
va fi blocat de majori
tari. De ce ? Pentru că 
nu este interes ca ţara 
să progreseze. Cineva ca

re a trăit în centralism 
mulţi ani nu se poate de
barasa de vechile Obiş
nuinţe, nu-i poate deran
ja pe foştii săi "colabora
tori. Or, descentralizarea 
ar face să se răstoarne 
multe scaune,

•  PJŞ.: In România se 
manifestă o acută lipsă 
de legalitate. Legile ce au 
trecut prin Parlament np 
se respectă, iar apariţia 
de legi noi este foarte În
ceată. Guvernelor ce au 
plecat — doborâte sau în
locuite — de la cârma ţă
rii nu le-a cerut nimeni 
socoteala asupra ce au 
făcut, ce au lăsat In ur
mă, inclusiv in agricultu
ră. Or, se ştie, un sim- 
jlu magazioner când plea
că, predă ceea ce a avut 
în seama sa. Curtea de 
Conturi a început cercetă
rile asupra guvernelor 
Roman-Stolojan, dar mă 
îndoiesc că va descoperi 
ceva.

•  D .I.: S-a spus că cel 
nedreptăţiţi nu trebuie să 
se lase. Aşa este, dar cum 
s-o facă ? Să se adreseze 
justiţiei? In zadar, în
trucât justiţia actuală es
te obedientă puterii. In 
altă ordine de idei, oa
menii de Ia ţară n-au 
bani. Or, transportul este 
scump, avocaţii cer zeci 
de mii de lei pentru a 
susţine cauze care, de ce
le mai multe ori, le pierd. 
Aşa că ţăranul rămâne 
şi cu banii daţi şi era 
nedreptatea.

PJŞ.: Vreau să subli
niez ideea că Legea fon
dului funciar este aşa cum 
este, dar trebuie continua
tă aplicarea ei. De aceea 
primăriile, comisiile lo
cale trebuie să se pună 
serios pe treabă. Atunci 
efind vor veni amenda
mente şi corecturi vom 
proceda în consecinţă.

Este important ca acum, 
când se pun bazele viitoa
rei recolte de cereale, pro
ducătorii agricoli, indife
rent de proprietate, şâ 
fie ajutaţi cu seminţe, în
grăşăminte chimice ş.a. Es
te cea mai importantă 
problemă actuală, spre 
care să ne îndreptăm 
toată atenţia.

D.I.: Eu socot ca foar
te urgentă o lege a aren- 
dei, care va rezolva mul
te probleme. Sunt oameni 
care au plecat de multă 
vreme din sat, alţii sunt " 
în vârstă şi nu-şi pot lu
cra pământul. Ei bine, a- 
cest pământ să poată fi 
arendat sau lucrat în a- 
sociaţiL

•  P.Ş.: Am umblat mult 
în ţară de când sunt par
lamentar şi am văzut a- 
sociaţii care merg foarte 
bine. Suprafeţele mari 
permit efectuarea meca
nică a lucrărilor, rota
ţia culturilor, folosirea 
irigaţiilor, aplicarea ştiin
ţei agricole şa. Esenţial 
este însă ca asocierea să 
se facă strict pe baza li
berului consimţământ. In

ce-i priveşte pe cei ce ţ 
devin acţionari la LAS, ! 
centre de cercetări ş.a. I 
aceştia să fie cooptaţi, J 
prin reprezentanţi evi- j 
dent, în conducerile aces- I 
tora. î

•  D .I.: O problemă mult |
discutată este cea a im- '  
pozitului agricol. Aici se I 
pune alternativa să se plă- * 
teaseă impozit după trei 1 
ani de la luarea in folo- J 
sinţă a pământului. UDMR t 
susţine că după ce se va I 
încheia aplicarea Legii î  
fondului funciar. Eu şi |  
formaţiunea mea susţinem > 
ca Ia trei ani după în- I 
mânarea titlului de pro- .*■ 
prietate. j

•  D .I.: Susţin, de ase- J
menea, ca pământul să i 
fie introdus cât mai re- " * 
pede în circuitul civil, să î 
poată fi vândut adică. |  
Nu trebuie să ne fie tea- * 
mă că unii se vor îm- I 
bogăţi. Intr-o economie de I 
piaţă există bogaţi şi J 
săraci. I• P .Ş.: Este adevărat J
că în Parlament se cam > 
pierde vremea — cum s-a I 
întâmplat cu moţiunea de J 
cenzură, corupţia etc. |  
Cred însă că In curând * 
vom trece la abordarea I 
unor probleme serioase, ‘ 
la discutarea şi adopta- 1 
rea unor legi de care ţa- J 
ra — inclusiv agricultu- . 
ra — are stringentă nevo- I 
ie pentru a ieşi din cri- J 
ză şi a începe să prospe- |  
re. Din acest punct de j  
vedere reforma în agri- |  
cultură poate duce te re- y  
zultate mai apropiate, |  
deci trebuie să se bucure J 
de toată atenţia. |
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Apropo de capra vecinului
in  centrul satului Clo- 

potiva era, până ia eveni
mentele din Decembrie 
1989, o clădire solidă, dar 
părâginită, ea adăpostind 
de-a lungul anilor repro
ducătorii localităţii. Dl. 1- 
lie Stanislav a cerut şi a 
primit de la primărie clă
direa in chirie, a întocmit 
actele pentru o activitate 
privată şi a pornit la 
treabă. O  treabă: extrem 
de grea şi costisitoare. A 
igienizat şi reparat clădirea, 
a consolidat acoperişul, a 
introdus apa şi a amenajat 
scurgerea. A betonat o im
portantă suprafaţă din te
renul de incintă şi a efec
tuat numeroase alte lu
crări. Una peste alta — 
inclusiv mobilierul — dl. 
llie S. a scos din buzunar 
circa 3,6 milioane lei. E- 
vident că dispune de acte 
şi devize pentru tot ee a 
investit. în  orice caz, efor
turile sale s-au concretizat 
într-un restaurant cu nu
mele de „Lia“, cochet, mo
bilat în stil occidental. Bu
cătăria oferă oaspeţilor un 
meniu bogat, între care se 
înscrie şi specialitatea ca
sei — ciorba de burtă şl 
plăcinte pu urdă — etc., 
iar sortimentul de băuturi 
este tot mai divers.

Sigur, mulţi oameni din 
sat, cei mai mulţi dintre 
ei apreciază ceea ce a 
realizat dl. I.S. Unii însă 
— împinşi de invidie — 
îl pizmuiese. Este vorba 
aici de acel proverb ce îl 
cunoaştem foarte bine care 
spune că cel ce nu are 
capră în ogradă ■ doreşte 
foarte tare să moară şi 
capra vecinului.

O asemenea atitudine se 
pare că a ajuns şi la con
silierii aleşi şi de aceea 
unii susţin mărirea consi
derabilă a chiriei ce o

plăteşte dl. I.S. consiliului 
local. Sigur, chiria lunară 
asupra clădirii şi a pămân
tului concesionat se poate
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negocia, însă se cere ţinut omului şi a-i stopa inten- 
seama şi de. faptul că I.S. ţiile sale de viitor, care 
a investit o sumă serioasă vizează realizarea unor spa
de barîi în ceea ce a rea- ţii de cazare, a unei micro 
lizat. A proceda altfel nu ferme legumicole ş.a. 
înseamnă altceva decât
a-i da pur şi simplu în cap • TRAIAN B0NDOR I
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S.G COMIXT MASTERS S.R.L. •  magazinul de mobilă, situat pe j
- str. A. Mureşanu, nr. 2 (lângă Casa |

Vă invită să vizitaţi cu încredere: de c*ultură), care vă poate satisface?
•  noul depozit en gros de pro- toate dorinţele în domeniu, oferin-I 

duse alimentare şi industriale, si- du-vă o varietate de garnituri dej 
tuat pe bdul Decebal (lângă ,,Lido“) mobilă, corpuri de mobilier, tapet şi {

•  depozitul en gros de produse fototapet. I
alimentare şi industriale, situat pe f n următoarele zile se va deschi- J
str. Horea, nr. 67. de noul depozit en gros de produsei

•  magazinul de galanterie situat alimentare si industriale în Brad, '
pe bdul Decebal, lângă „Lido“, care situat în clădirea „Dâcia-service“-1 
vă oferă articole de sezon (haine uiuj. »
de piele din Pakistan, pulovere an- |
gora, treninguri, umbrele Austria, VA AŞTEPTĂM! j
poşete etc.) (771)1
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Avancronică fotbalistică
Victoria echipei Steaua 

în Cupa Campionilor Euro
peni în faţa Croaţiei Za
greb este de apreciat atât 
pentru revigorarea fotba
lului din campionatul in
tern cât şi pentru moralul 
naţionalei In vederea apro
piatei confruntări cu Bel
gia în C.M., luna viitoare 
la Bucureşti. lată că Stea
ua, antrenorul său , şi-au 
confirmat clasa, răsturnând 
până la urmă pronosticurile 
multor simpatizanţi ai fot
balului din ţară şi învin* 
gându-1 pe şiretul antrenor 
al Croaţiei, ce s-a bucurat 
nejustificat, după înfrânge
rea administrată Stelei la 
Bucureşti, in turul com
petiţiei. După cum se ştie 
alături de stelişti. în C.E. 
s-a calificat în turul II. şi 
Univ. Craiova.

Revenind la etapa â 
VlII-a din Div. Naţională 
ce se desfăşoară (iar) in 
trei .reprize" — vineri, 
sâmbătă şi duminică, se 
desprinde derby-ul Univ. 
Craiova — Dinamo dar şi 
întâlnirea dintre Progre
sul — Steaua. Sunt favoriţi 
studenţii din Bănie şi mi
litarii, formaţiile care au 
Ieşit eu fruntea sus din 
competiţiile europene. Sunt 
aşteptate eu interes şi me
ciurile dintre Farul — 
U.T.A., „U“ Cluj -  Spor
tul Studenţesc, Ceahlăul — 
Inter, Oţelul — Gloria Bis
triţa.

Suporterii honedoreni au 
posibilitatea să se reîntâl
nească cu «fotbaliştii de la 
Corvinul In meciul ca 
Tractorul Braşov de sâm
bătă, ce se .va disputa la 
Brad. Oaspeţii, aflaţi pe

o  ■  s i r i e i  i e u  î n r D  e  ■
pentru următoarele produse:

» Copiatoare şi faxuri C c U I O li  
• Centrale telefonice şi faxuri Panasonic v '4

Maşini de scris electronice 
cu caractere româneşti, 

imprimante laser şi matriciale
• Calculatoare personale* Rown 4 -

compatibile IBM compui»™ liik m  n i l  
Calculatoare de birou şi manageriale C itizen  *

y,/Ve găsit, în T» AVW-IONOL W J
CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE JUNIORI, 

DIVIZIA C
Ca şi la echipele de seniori, liderul s-a schimbat din 

nou, primul loc fiind ocupat acum de către echipa Ar
mata Aurul Brad care în etapa trecută se afla pe locul 
patru şi este urmată de Dacia Orăştie, ambele câştigând 
acasă.

Dar, iată rezultatele etapei a Vl-a din 26 sept. 1993 : 
Aurul Brad — Ccrna Crlstur 9—0 ; Minerul Certej — 
Haber Haţeg 4—0 ; Dacia Orăştie — Metalul Crişcior 
4—1; Minerul Aninoasa — Jiul Petrila 8—0; Victoria 
’90 Călan — Minerul Şt. Vulcan 1—0 ; Minerul Teliuc 
— C.F.R. Simeria 1—2 . şi Constructorul Hunedoara — 
Mureşul Deva 2—1.

locul 4, dar numai Ia un 
punct de prima clasată, vor 
avea de înfruntat o echipă 
mobilizată să nu mai piardă 
puncte pe terenul pro
priu... din Brad. Să notăm 
că la Corvinul va intra şi 
Ungureanu, atât de mult 
aşteptat la Înaintare. Cu 
toate că va Juca in com
pania unei echipe puter
nice, Corvinul nu va scăpa 
victoria şi deci părăsirea 
fatidicului loc 18. Jiul 
Petroşani primeşte replica 
Drobetei Turnu Severin şi 
victoria va fi tot -de .partea 
gazdelor ce se pare vor 
cantona deocamdată pe la 
mijlocul clasamentului.

în Divizia C, capul de 
afiş este partida dintre Mu
reşul Deva şi Aurul Brad 
— o altă revelaţie â  actua
lului campionat.* Sigur, pri
ma şansă o are Mureşul — 
formaţie mult întărită In 
pauza competiţională. Bră 
denii în mare au cam a- 
celaşi lot, cu 2—3 reveniri 
la echipă ale unor foşti com
ponenţi ai Aurului, pot o- 
pune o rezistenţă dârză. 
Mureşul nu are decât al
ternativa victoriei. Fiindcă, 
în etapa viitoare 11 aş* 
teaptă o nouă confruntare 
serioasă, la Certej! Mine
rul Certej se deplasează la 
Cema Cristur, Minerul Ghe
lari joacă acasă cu colegii 
lor din Aninoasa iar Mi
nerul Bărbăteni, in a 
doua deplasare consecutivă 
fcitâlneşta pe Metalul Criş
cior. Se pare eă şi după 
această etapă, Minerul Ghe
lari se vâ menţine pe pri
mul loc, spire bucuria su
porterilor săi.

. , '• SABIN CERBII

S B A S A M E N T U B  
.1. ARMATA AURUL BRAD 6 5 0 1 34 6 10
2. Dacia Orăştie 6 4 2 0 14 2 10
3. Min. Şt. Vulcan 6 4 1 1 . 45 3 9
4. Mureşul Deva 6 4 1 i 31 5 9
5. Minerul Ghelari 6 4 1 i 14 8 9
6. Minerul Cei tej 6 3 2 1 12 15 8
7. C.F.R. Simeria 6 3 1 2 25 12 7
8. Victoria ’ilO Călan 6 3 1 2. 16 12 7
9. Constructorul Hunedoara 6 3 1 2 14 14 7

10. Minerul Bărbăteni 6 2 1 3 12 14 5
11. Haber Haţeg 6 2 0 4 11 20 4
12. Minerul Aninoasa ; i v 6 1 1 4 9 15 3
13. Minerul Teliuc 6 1 1 4 5 15 3
14. Metalul Crişcior 6 1 1 4 7 29 3
15. Cerna Cristur 6 1 0 5 4 24 2
16. Jiul Petrila 6 0 0 0 2 61 0

Etapa următoare şi arb itri: G.F.R. Simeria — Con
structorul Hunedoara — Dandreia, Zlate şl Kelemen 
(Lupeni), Min. Şt. Vulcan — Min. Teliuc — Csiki, Stanca 
şi Diniş (Deva şi Brad), Jiul Petrila — Victoria Călan 
— Dănilă, Târşa şi Cobzaru (Hunedoara), Haber Haţeg — 
Dacia Orăştie — Gapotescu, Lagu şi Pop (Hunedoara), 
Eerna Cristur — Minerul Certej —  Ciolca, Gheorghe E. 
şi Popa P ; Mureşul Deva — Armata Aurul Brad — Pin- 
tilie, Torok şi Sebeş (Hunedoara plus Orăştie); Metalul 
Crişcior — Min. Bărbăteni — Capră, Medrea şi Banc 
(Simeria); Min. Ghelari — Min. Aninoasa — Bogdan, 
Kelemen şi Ambruş (Deva).

COTIDIANUL „CUVÂNTUL LIBER" 
ZIAR CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT

Aduce la cunoştinţa tuturor agenţilor eco
nomici cu capital de stat sau privat că, înce
pând cu data de I octombrie 1993, plata anun
ţurilor de publicitate se face în felul următor:

•  cu comandă fermă, însoţită de dispoziţie 
de plată vizată de banca Ia care au contul;

•  cu CEC de decontare;
•  cu numerar.

R.A.G.C.L. HAŢEG
Organizează la sediul unităţii licitaţie pentrttl 

vânzarea de mijloace fixe casate; mijloace fixe  * 
disponibile, în fiecare zi de luni, ora 10, în lu
nile octombrie, noiembrie, decembrie 1993.

Lista cu mijloacele fixe se află la sediul! 
unităţii. Taxa de participare la licitaţie este de*’ 
2 000 Iei. ’ (921793) I

---------------------------------------------------------------------}
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA I

ANUNŢA CONCURS 5
în data de 14 octombrie 1993, ora 11, pentru I 

ocuparea unui post de j
•  zugrav-vopsitor de întreţinere. I
Condiţii: studii medii sau profesionale. j 
Relaţii suplimentare la telefon 712538. J

(CEC) j

S.C. NITACOM S.R.L.
•  VA OFERÂ EN GROS PRODUSELE

CONCERNULUI HENKEL:
— detergenţi: Perşii, Omo, Netty, Torni, 

Silan
— detergenţi pentru sticlărie, veselă, plas

tic, suprafeţe metalice, faianţă : Ata, Prii, 
Clin, Daplon

— şampon : Isabci, săpun Fa, batiste igie-
nice, şerveţele ,

— scutcce-chilot, diferite mărimi, scutece ] 
unifolosibilc, bandaje şi tampoane igie- 1 

nice.
•  ÎNCHIRIAZĂ s p a ţ i u  c e n t r a l  ;

In  d e v a  s a u  h u n e d o a r a  1
Relaţii la adresa: SARMITEX S. A. ]

(I.C.R.T.I.), str. Apuseni, nr. 1, Deva.' •
Produsele se găsesc la aceeaşi adresă, j

(921792)*
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UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA |:

Str. 1 Decembrie, nr. 28, f
j  : Doreşte pensiune completă pentru profesor |
I din Anglia. ~
|  Relaţii la telefon 611816.

| lei

(921794)|
- Si

------------  I
QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 

Bdul Decebal, bl. R, parter 
Va oferă:
•  Televizoare Megavision — 375 000 lei
•  Televizoare Sharp — 360 000 Iei
•  Televizoare Goldstar — 390 000 lei
•  Instalaţii de satelit complete 300 000 — L

600 000 lei I
Calculatoare de birou cu bandă — 71 095 ]
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Fax-uri Panasonic, Sharp, Samsung 
Executăm reclame luminoase. (921752)1

S.C. BELISIMA S.R.L. CONSTANŢA 
FILIALA DB. P. GROZA — 

HUNEDOARA — BIHOR, 100 Km DEVA 
Vinde en gros MOHAIR 11 CULORI, Ia! 

preţ de importator. I
Informaţii la tel. 99230234 (Hotel Bihorul),« 

99230615. (921785)|

S.C. COMSER SRL HUNEDOARA |  
cU sediul în Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49, |

vinde case de marcat Samsung cu TVA. model ţ  
omologat. :

Service garanţie şi postgaranţie 
Relaţii la telefoanele:

095/716551 
095/716915 

■ 'L- 095/716744 
F ax: 095/716773

S.C, AGROMEC RETEZAT S.A. §
CIRNEŞTI 1

VINDE LA CELE MAI AVANTAJOASE 
PREŢURI.

•  Seturi motoare pentru tractoare, motoare 
ARO, Dacia — toaie tipurile. 5

*(921781)}
f



1 MICA PUBLICITATE
•  Toate florile din lume

pentru Bulbucan Simion, cu 
ocazia aniversării zilei de 
naştere. Cu acest prilej, îţi 
dorim multă sănătate, fe
ricire şi un călduros „La 
mulţi a n i!“ din partea so
ţiei Valeria şi a copiilor 
Dani, Cristi, Nadia, Simo- 
na şi Gabi. (921936)

•  Vând presă cărămidă 
nouă, 10 000 bucăţi/zi. ga
ranţie un an. Relaţii la tel. 
647097, între orele 7—18.

(921891)
•  Cumpăr teren cu ieşi

re la D.E. 68. Tel. 611261, 
611868. (921921)

•  Vând garsonieră gaze. 
Deva, Gojdu. bloc 04, se. 
3. ap. 7, orele 14—18.

'  r  (921914)
•  Vând Dacia 1100 şi pă-

ftuţ din lemn pentru co
pil. Informaţii Deva, tel. 
618216. (921885)

•  Vând Mercedes 249
‘(motorină) şi Mercedes 230 
ftwnzinfi). Informaţii la tel. 
«42640. . (921929)

•  Vând Volkswagen
Transporter. Informaţii tel. 
64731%. Joi şi vineri. 13—22, 
duminică 7—22. (921932)

•  Vând urgent garsonieră 
confort 1. preţ convenabil, 
Micro 15, bl. 52, relaţii la 
tel. 619153. orele 18—20,

(921944)
•  Cumpăr apartament 

B—3 camere. Tel. 728270, 
tntre orele 10—12, 17—20.

(921951)
m  Vând lalele olandeze 

•extratimpurii, bune pentru 
forţat la ghiveci şi în câmp. 
Tel. 641153. (921977)

•  Cumpăr urgent bute
lie normală 40 000—45 000 
lei. Tel. 641133. (921977)

•  Vând VW Passat, ca
roserie avariată, înmatri
culat. Simeria, str. 1 De
cembrie, bl. 104/14, orele 
(4—17. (921959)

•  Vând dale mozaicate
fii sobă de încălzit. Tel. 
669277. (921934)

•  Societatea Arco SRL
Vinde articole de îmbrăcă
minte la preţuri reduse în 
Deva, bdul Decebal, bl. 5 
(deasupra magazinului Su- 
permarket). (921928)

•  Vând motor Dacia 1300
complet, olus piese schimb 
pentru reparaţie capitală. 
Cel. 611017. (921927)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, zona Liceu
lui Auto, preţ negociabil. 
Informaţii la tel. 626784.

(921963)
; •  Vând autoturism Feu-

S *  503 Diesel, înscris in 
culaţie şi Dacia 1310, 

fabricaţie 1981, în perfec
tă  stare, preţ convenabil. 
Deva, V. Babeş, nr. 4.

? (921937)
•  Cooperativa Bucura 

flaţeg, cu sediul în Haţeg, 
Str. Mihai Eminescu, 49 
bis. organizează în ziua 
de 18 octombrie 1993. ora 
tă, licitaţie pentru închi
rierea unui spaţiu situat în 
bdul Tudor Vladimirescu, 
la parterul blocului 17 B. 
Informaţii suplimentare la 
tel. 770413 Haţeg şi la se
diul cooperativei. (921970)

•  Vând Moskvici 408 sau 
piese. Sântuhalm 132. Şer- 
feah M. (921969)

•  Vând urgent maşină 
îngheţată Germania/ Infor
maţii Simeria, tel. 661595 
sau 661082. (921968)

# Vând apartament 2 
Camere, proprietate, oraşul 
Brad, lângă autogară, str. 
A. Iancu, bl. 43, sc. A. ap. 
10. (921967)

•  Vând Skeda 120 L. Tel. 
957/11947. (921964)

•  Vând Audi 100. stare 
excepţională, Hunedoara, 
teL 720957. (921188)

•  Vând remorcă auto, 4
tone, informaţii Răcăştie, 
145. (921191)

•  Vând Dacia 1310, TLE 
(Ungaria), fabricaţie 1990, 
40 000 km. Hunedoara, Vic
tor Babeş 4, tel. 724364.

(921192)
•  Vând urgent Skoda S

100, preţ convenabil, tel. 
720117. ' (921196)

•  Vând apartament 3
camere, valută, Hunedoara, 
str. Trandafirilor, bl. 33, 
ap. 48. (921198)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, parter, Mi
cro 7, preţ 1 200 000, rela
ţii tel. 711463. (921199)

•  Vând garsonieră, Hu
nedoara, central, bd Dacia, 
relaţii la tel. 620743, dupfi 
ora 17. (922003)

•  Vând Ford Escort 1,3; 
tip- papuc acoperit, relaţii 
tel. 721750, după ora 19.

(922005)
•  Vând în judeţul Hu

nedoara, oraş Călan, str. 
30 Decembrie, nr. 132, -1435 
mp teren construcţie. In
formaţii la Braşov, telefon 
148057. (922007)

•  Vând Dacia 1300, sta
re perfectă, fabricaţie 1972. 
TeL 722240. (93200$)

• ! Vând canapea cu bi
bliotecă, rulotă Felicia, 
preţ convenabil, telefon 
618225. (921339)

•  Vând Fiat Ritmo Die
sel. Tel. 622758, orele 17— 
23. (921335)

•  S.C. Croilux’ S.R.L. De
va angajează urgent con
tabil permanent sau cu ju
mătate de normă. Relaţii 
tel. 613105. (921902)

«  Căutăm apartament 2 
camere sau garsonieră pen
tru închiriere. Sunaţi Ia 
tel. 617334, între orele 18 
—21. (921893)

•  Caut urgent femeie
pentru îngrijirea copilului 
ia domiciliul meu. Tel. 
628011. (921941)

•  S.C. Muiler Invest 
S.R.L. angajează patru 
zidari şi 4 dulgheri 
şarpantă. Informaţii la 
sediul firmei, din str.

V. Branişte, nr. 7, sau la 
tel. 618132. (921954)

•  începând cu data de 
3 octombrie 1993, RATP 
Hunedoara efectuează cursă 
rapidă Hunedoara — Cluj, 
In zilele cu dată impară, 
după următorul program: 
plecare Gara CFR, ora 6,00, 
întoarcerea din Cluj, ora 
19. Informaţii tel. '712834.

(922001)

•  Colectivul clasei a 
IlI-a B, de la Şcoala 
Generală Nr. 1 Deva, 
este alături de Adina 
Andriţoiu la marea du
rere pricinuită de pier
derea tatălui. Suntem 
cu tot sufletul alături 
de tine. (921960)

•  SC Comtour Lo- 
we SRL angajează vân
zător gestionar maga
zin piese auto, vânză
tori magazin produse 

nealimentare. Informa
ţii tel. 621113 sau în 
Sântuhalm, nr. 1.

(921965)

•  Agenţie matrimo
nială din Italia caută 
doamne şi domnişoare 
între 18—40 ani pentru 
cunoştinţă sau căsăto
rie cu domni din Ita
lia. Informaţii după o- 
ra 17 la tel. ' 619493.

(921979)

•  Mulţumim colegi
lor de la „Condor" SA 
Deva şi „Foricon" S.A. 
Deva, precum şi fami-- 
liilor Uivari şi Mi- 
hăilescu şi tuturor ce
lor care au fost alături 
de'noi în clipele grele 
când s-a stins din via
tă" mămica noastră 

VASILTCA 
BÂICEANU 

Fiicele Mariana şi 
Doina cu familiile. 

______________(921971)

COMEMORĂRI

•  Astăzi, 1. 10. 93, 
se împlinesc 6 săptă
mâni de când moartea 
stranie şi nemiloasă, 
prin vârtejul aerului, 
din Înălţimile văzdu
hului, a smuls din mij
locul celor dragi pa 
cel ce întreaga lui via
ţă şi-a închinat-o a- 
viaţiei, pilotajului, pi
lot comandant şi re- 
cepţioner, comandan
tul aerdbazei Timişoa
ra,

pilot CONSTANTIN
CHIftlLA
de 42 ani

Mulţumim tuturor ce
lor car© l-au condus 
pe ultimul drum. Dum
nezeu să-l odihnească! 
Parastasul de pomeni- 
're la Biserica ortodoxă 
Ghelari. (921181)

•  Cu durere, soţia 
Doina şi fiica Diana 
anunţă împlinirea u- 
nui an de la dispariţia 
fulgerătoare a celui 
Care a fost
GRUIŢA EMIL TIBI
Parastasul, la 3 oc
tombrie, la Alba Iulia.

(921182)

•  Familia aduce pri
nos de recunoştinţă la 
împlinirea a 10 ani de 
la trecerea în nefiin
ţă a soţului, tatălui şi 
socrului devotat.

DUMITRU BULGAR
Parastasul de pome
nire la Biserica din 
Gurasada, duminică, 3 
octombrie 1993. Amin
tirea Iui ne va fi me
reu dragă. Odihneas- 
că-se în pace !

. (921955)

O Neşterse amintiri 
şi îndurerate gânduri 
înşoţese scurgerea a 
3 ani de la incredibi
la şi dureroasa des
părţiră de draga şi 
buna noastră mamă şi 
bunică
FLORICA HAPLIUC

Lacrima recunoştin
ţei şi dragostei noas
tre să-i fie mângâiere 
In lumea de dincolo,

Comemorarea sâm
bătă. 2 octombrie, ora 
12, în Cimitirul orto
dox, din str. Eminescu. 
Fiica şi nepoţica A- 
na-Maria. (921961)

•  Cu durere şi tris
teţe păstrăm în suflet 
şi în gând chipul dra
gei noastre
FLORICA HAPLIUC

Nu te vom uita nici
odată. Părinţii, sora, 
cumnatul şi nepotul.

(921961)

* LUNI, 4 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : 13.00 Calendar, 13,30 
1001 audiţii; 143)0 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 16,00 A- 
vanpremieră ; 16,15 ABC financiar-ban-
car ; 16,45 Actualităţi; 17,00 Emisiune in 
limba maghiară; 18,30 Studioul muzicii 
uşoare; 19,00 Clio •  Călătorii în istorie ; 
19,30 Desene animate ; 20,90 Actualităţi; 
20,45 De luni până lun i; 21,15 UNESCO 
— programul EUROROMÂNIA; 21,35
Teatru liric : „Opera în„ foaier"; 22,45 
Germania văzută de un est-european; 23,15 
Actualităţi; 23,35 Repriza a treia.

PROGRAMUL II :  14,00 Actualităţi; 
14,10 Secolul nostru; 15,05 Vetre folclo
rice; 16,00 TVE Internacional ; 16,30 Film 
serial: „Oshin"; 17,00 Veniţi cu noi. pe 
programul doi 1; 20,00 Video-satelit; 21,00 
TVM-ţ 21,30 Limbi străine; 22.00 TV5 
Europe; 22,30 Film artistic: „Omul de 
încredere" (Australia, 1986).

' MARTI, 5 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM; 10,00 Ca
lendar ; 10,30 Desene animate ; 11,00 Limbi 
străine ; 11,30 Video-lexicon ; 12,00 Lumi
nă din lumină; 13,00 1001 audiţii; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15.00 TVR 
Cluj-Napoca; 16,00 Arte vizuale; 16,20
Povestea vorbei ; 16,45 Actualităţi; 17.00 
Convieţuiri-magazin ; 18,00 Mari orchestre 
de Jazz; 18,30 Popas în Ţara Moţilor ; 
19,00 „Curat — m urdar!“ ; 19,30 Desene 
animate; 20,00 Actualităţi; 20,45 Ce-i de 
făcut ? ; 21,10 Telccincmafeca : „Era un
ticălos" (SUA, 1970); 23,25 Actualităţi;
23,40 Portativul iubirii ; 24,00 Insomniile 
românului

PROGRAMUL II :  113)0 în direct; Ca
nal France Internacional ; 13,00 Video-sa- 
telit ; 14,00 Actualităţi ; 14,10 Fauna Ame- 
ric ii; 153)5 Jazz-magazin ; 16,00 TVE In- 
ternaeional; 16,30 Desene animate ; 17,00 

. Controverse economice ; 19,00 Pro memo
ria ; 19,30 Refrenele amintirilor ; 20,00 Vi- 
deo-satelit; 21,00 TVM ; 21,30 Limbi străi
ne ; 22,00 TV5 Europe ; 22,30 Credo ; 24,00 
TV Deva.

MIERCURI, 6 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : TVM; 10,00 Calen
dar ; 10,30 Desene animate; 11,00 Limbi 
străine; 11,30 Documentar ştiinţific ; 12,00 
Peştele puşcaş; 13,00 1001 audiţii; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15.00 TVR 
Cluj-Napoca ; 1600 Magazin. sportiv ; 16,45 
Actualităţi; 17,00 Medicina pentru to ţi ; 
17,25 Amfiteatru ; 18,15 Tezaur; 19,00 Stu
dioul economic ; 19,30 Desene anim ate;
20,00 Actualităţi ; 20,40 Publicitate; 20,45 
Ce-i de tăcut ? ; 21,15 Film serial: „Soţul 
ambasadoare!" (Franţa, 1990) ; 22,15 Inter
preţi îndrăgiţi; 22,30 Noi frontiere; 23.15 
Actualităţi; 23,35 Confluenţe ; 0.20 Poestş.

PROGRAMUL I I : 11.00 In direct: Ca
na! France International; 13.00 Video-sa- 
te lit; 143)0 Actualităţi; 14,10 La sep t; 15,05 
Divertisment internaţional ; 163)0 TVE In- 
ternacional; 16,30 Desene anim ate; 17.00 
Caleidoscop ; 183)0 Emisiune în limba ma
ghiară ; 20,00 Video-satelit; 213)0 TVM ;
21.30 Limbi străine; 22,00 TV5 Europe;
22.30 Teatru TV : „Ce zi frumoasă" de 
Michcl de Ghclderode.

JOI, • 7 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM ; 10,00 Ca
lendar ; 10,30 Desene animate ; 11,00 Limbi 
străine ; 11,30 Călătorii ; 12,00 Film serial : 
„Hoţomanii" ; 13,00 1001 audiţii ; 14,00
Actualităţi ; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 TVR 
Cluj-Napoca; 16,00 Civilizaţia montană ; 
16.20 Cronografii ; 16.45 Actualităţi : 17,«0 
Repere transilvane; 17,30 Repere molda
ve ; 18,00 Faţă în faţă ; 19,00 Germania
văzută de un est-european ; 19,30 Desene 
animate ; 20,00 Actualităţi ; 20,45 Stu
dioul economic ; 21,15 Film serial : „Dal- 
las“ : 22,15 Alfa şi omega ; 23.15 Actuali
tăţi ; 23,35 Seară de bale t; 0,05 Porţi des
chise la „Mărţişor".

PROGRAMUL I I : 11,09 In d irect: Ca
nat Fraude International |  133)0 Video-
satelit; 14,00 Actualităţi;' 14,10 Cele pa
tru elemente; 15,05 Tezaur ; 16,00 TFE 
Internacional; 16,30 Desene animate ; 17,00 
Ceaiul de la ora 5 ; 19,00 Emisiune In 
limba germană ; 20,00 Video-satelit; 21,00 
TVM ; 21,30 Limbi străine; 22,00 TV5 Eu
rope; 22,30 Film artistic: „Regina albă" 
(Franţa, 1990).

VINERI, 8 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM ; 10,00 Ca
lendar ; 10,30 Desene anim ate; 11,00 Limbi 
străine ; 11,30 Curcubeu ; 12,00 Johnny
Hallyday ; 13,00 1001 audiţii; 14,00 Ac
tualităţi ; 14.10 TVR Iaşi; 15,00 TVR Cluj- 
Napoea ; 16,00 Pariaţi pe campion!; 16,30 
Tradiţii ; 16.45 Actualităţi; 17,00 Emisiu
ne în limba germană ; 18,Oo Pro Patria;
19.00 Film serial : „Pasărea spin" (Anglla- 
A «st ralia, 1986); 20,00 Actualităţi; 20,45 
Viaţa parlamentară; 21,15 Film artistic: 
„Iarna vrajbei noastre" (SUA, 1983); 23,00 
Reflecţii ru tiere; 23,15 Actualităţi; 23,35 
Simpozion ; 0,30 Întâlnirea de la miezul 
nopţii; 1,30 Micro-rocital.

PROGRAMUL Ut: ll,00 tft direct: Canal 
France International ; 13,00 Video-satelit;
14.00 Actualităţi; 14,10 Cele patru ele
mente ; 15,05 Divertisment internaţional;
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene
animate ; 17,00 Ediţie specială ; 19,00 Con
certul Orchestrei Naţionale Radio ; 21,00
TVM: 21,30 De lingua latina; 21,50 Vi- 
deo-clipuri; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Di- 
dier Lockwood; 23,30 Pe muchie de cu
ţit.

SAMBATA, 9 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : 8,00 Bună dimineaţa... 
de Ia Cluj-Napoca!; 900 Calendar; 9,10 
Ala-bala-portocala!; 10,00 Film serial pen
tru copii: „Noile aventuri alo lui Black 
Bcauty" ; 10,30 Gimnastica minţii ; 11,30
Vârstele peliculei ; 12,30 1001 auriiMi : 13,30
Itinerare spirituale; 14,00 Tranzit TV _
Ora 25 ; 19,15 Teleencielopcdia ; 20,00 Ac
tualităţi : 20 45 Editorialul săptăm M ;
20,55 Fiîm serial: „Dailas" • 21.50 Săptă
mâna sportivă ; 22,20 Film serial: „Mid- 
n*ght Caller" ; 23,20 Actualităţi ; 23,35 Un 
megastar Ia Bucureşti : Michael Jackson ;
2.00 TV Deva.

PROGRAMUL II : 9,00 TVR Cluj-Napo
ca ; 14.00 Actualităţi ; 14.10 Fauna Ameri- 
c il : 15,05 Antologia umorului românesc ;
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene 
animate; 17,00 Studioul de literatură; 
18,15 Bursa invenţiilor ; 19,00 Convieţuiri- 
magazin ; 20,00 Video-satelit; 20,30 Intre 
noi, complexaţii!; 21,00 TVM; 2 U 3 6  A- 
rena ; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Turnul de 
fildeş ; 23,00 Descoperirea Planetei; 23,30 
Generaţia mea.

DUMINICA, 10 OCTOMBRIE

PROGRAMUL X: 6,00 TV Deva i 8,09 
Bună dimineaţa l ;  9,00 Calendar; 0,10
Abracadabra !; 10,00 Film serial pentru
capii: „Noile aventuri ale tul Black Beau- 
ty“ ; 10,30 Lumină din lumină ; 11,30 Via
ţa satului; 13,00 Din albumul celor măi 
frumoase melodii populare; 13,20 Pompie
rii vă. informează !; 13,30 Atlas ; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,10 Poşta TV ; 14^0 Video- 
magăzin ; 18,00 Gong! 18,25 Robingo ; 19,00 
Film serial S.F. :• „Star trek — Generaţia 
următoare" (SUA, 1987) ; 20,00 Actuali
tăţi ; 20,45 Film artistic: „Prizonieri ai 
onoarci" (SUA, 1991) ; 22,10 Duminică spor
tivă ; 22,30 Maeştrii scenei româneşti; 23,20 
Actualităţi; 23,30 Pe ultima sută de me
tri.

PROGRAMUL H : 10,00 TV Deva ; 14,00 
Actualităţi; 14,10 Dincolo de mâine ; 15,00 
Vreau să ciocnesc cu viaţa un pahar!;
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene a- 
nimate ; 17,00 Serata TV ; 20,00 Video-sa
te lit; 21,00 TVM: 21,30 Video-ciipurt;
22.00 TV5 Europe ; 22,30 Hollywood rock 
în concert: UB 40 (I); 23,00 La puterea a 
doua.

Ziar editat de S.C, „CUVÂNTUL LIBEF" S.A. DEVA J/20/618'1991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva, 2700. str. 1 Decembrie. 35. jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275. 612157. 611269, 625904, fax 618061. Consiliul de administraţie ; Dumitru Gheonea — preşedinte. Minei Bodea, Vtrgil 
Crişan, Tiberiu Istrate, N icolae Târcob — administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora

-----  Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA“ S.A. DEVA ~


