
j la Moscova
Ca megieşi ai fostului 

Imperiu Sovietic. aduşi

»
rus, asemenea : tuturor 1 
popoarele» încazarmate * 
sub flamura cu secera şi |  
ciocanul, a plătit prea J 
scump şi prea îndelung 2 
încrederea oarbă într-o I 
ideologie utopică şi făli- j  
menta ră. f

Ideea de legitimitate, de î  
reformă economică şi, s i  |  
sperăm, de adevărată de- » 
mocraţie, a învins pentru I 
a doua oară la Moscova.« 
Pe metereze s-au aflat! 
„guri de foc” repreaen- J 

Elţîn ocupanţilor Casei tând în fapt dotifi' lumi |  
Albe. paharul s-a umplut, opuse. Deocamdată, 
Răspunzând cu foc în- de pe metereze au 
cercărilor trupelor gu- cheiat pace. G pace între 
vernamentaîe de a eliberă învingători şl învinşi, dar î 
fără forţa armelor clă- pace. Ce va aduee ea în |  
direa Parlamentului, „a- viitor mult încercatei Ba-* 
părătorii democraţiei” din sarabii, prea chinuitei Bu-1 

aiiss rta i„ covine ? Este un semn de*
Întrebare chinuitor, eât j  
timp la Tiraspol se mai* 
află generalul Lebed — j

m - |
strei

Casa Albă de la Moscova 
dădeau de fapt semnalul 
pentru un posibil pârjol 
peste întreaga , Rusie sau 
poate peste întreaga o- 
menire. Apărătorii legiti
mităţii însă nu au mai 
ezitat şi la Moscova au 
răsunat salve de artilerie 
grea.

Icamaradul de arme al tă- 
tucului Ruţkoj în Afga-Î 
histan — şi Armata a l  
14-a a Maicii Rusii.

Boris Eiţîn, In timpul sângeroasei confruntări cu I 
I Parlamentul conservator, din acest Început de octom- î  
«brie-, |

,  .„Şi BIH Clinton, cel care a ţinut pumnii pentru J 
I  Ursul Blond de la Kremlin. Foto: PA VEL LAZA a
* (Imagini după televizor) 1* *
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Intr-un alt octombrie. I 
în urmă cu 76 de ani, J 

prin forţa armelor şi tră- alte salve de tun de pe a 
darea Europei în sfera lui crucişătorul „Aurora” ves- I 
d e . influenţă, de luni de teau lumii că avea să î 
zile stăm cu urechea a- înceapă o lungă noapte a |  
ţintită la radio, cu ochii dictaturii. Salvele de a-» 
pe - ecranul televizorului cum de la Moscova să fi I 
să auzim, să vedem ce prevestit oare sfârşitul * 
făină se mai macină la pentru totdeauna al nopţii? I 
Moscova. Mai aproape de Ca şi puciştii din august <, 
azi, decretul prin care 1991, cej -dm octombrie |  
preşedintele ales al Fe- 1993 sperat într-o so-J 
deraţiei Ruse a desfiinţat fidarizare cu cauza lor |  
Sovietul Suprem, procla- pierdută, a  muncitorului, a ! 
mând în două manşe ale- mujicului rus. Nu s-a în- * 
geri parlamentare şi pre- tâmplat aşa 1 Nu putea I 
zidenţiale anticipate. a- sg se întâmple! Poporul 
ducea tot mai aproape de 
urechea noastră ecou de 
lătrat de mitralieră. In 
Casa Albă (clădirea par
lamentului rus),' o mână 
de sceleraţi nostalgici ai 
regimului dictatorial pu
seseră mâna pe arme să-şi 
apere poziţiile privilegiate.
Căci nu democraţia o a- 
pftrau. aşa cum declarau 
cu infatuare, alde Ruţkoi 
şi Hasbulatov.
_ Luni dimineaţa, când 

s-a împlinit sorocul ulti
matumului dat de Boris

•  VIENA. Ieri, la Viena, 
consumat actul final

ai admiterii României In 
Consiliul Europei. Minis
trul român de externe, dl. 
Teodor Meleşcanu, a sem
nat,- in prezenţa unor ofi
cialităţi din organismele e- 
uropene, protocolul de a- 
derare a României la Con
siliul Europei.

•  MOSCOVA, tn capitala 
Rusiei, situaţia este stabilă 
şi calmă. S-au încheiat ope
raţiunile de evacuare a 
trupelor militare dht oraş, 
relatează agenţia Itar-Tass.

Pentru a se evita p posibllă 
fugă din localitate a rebe
lilor înarmaţi, şoseaua de 
centură a Moscovei rămâne 
tn  continuare, blocată.

Contrar celor anunţate, 
anterior, liderii opoziţiei 
conservatoare, Viktor Am- 
pilov şl Ilia Konstantinov. 
liderul Frontului de Sal
vare Naţională, nu au fost 
deocamdată arestaţi, orga- 

-nele de ordine fiind pe- 
urmele lor.

•- BRUXELLES. Statele 
Unite nu-şt pot permite lu
xul de a  renunţa la rolul 
lor de superpufere, a afir
mat secretarul general al 
NATO, Manfred Woemer, 
intr-un discurs la Clubul 
Naţional al Presei din Was

hington, difuzat, la Bruxe
lles, pronunţandu-se îm
potriva tendinţelor izolaţio
niste ale SUA. în  * acelaşi 
timp, Woemer s-a pronun
ţat in favoarea unei „îm
părţiri nud echilibrate a  
poverii (apărării) şi a res
ponsabil ttăţiior Intre cele 
două maluri ale Oceanului 
Atlantic”, notează AFP. 
SUA intenţionează să-şi 
limiteze forţele lor din &  
uropa la 100 000 de oa
meni faţă de 320 000 din 
timpul războiului rece — 
adaugă AFP.

•  MOSCOVA. Cele câ
teva zile de confruntări au 
provocat la Moscova, pe 
lângă zecile de pierderi de 
vieţi omeneşti, şi impor

tante
valuafe Ia 
liante de 
milioane de 
vif unor prime esthndH ate 
municipalităţii oraşului, date 
publicităţii de agenţia Inter
fax, numai distrugerile su
ferite de sediul primăriei 
Moscovei şi de cel al par
lamentului, se ridică la tO 
miliarde de ruble, respectiv 
10 milioane dalari. Trans
portul răniţilor a costat, te  
rândul lui, 200 milioane 
ruble, relatează agenţia 
France Presse.

CUVÂNTULIIRPPj L m J C r J j f . l v
OTSl EHAN tiMCÎC P B N D

Anul V •  Nr. 975 #  Vineri, 8 octombrie 1993 4 pagini •  25 lei

Şi astăzi vă relatăm 
despre efectele nefaste a~ 
Ie consumului excesiv 
de alcool. Nu de altce
va, dar se Înmulţesc ne
firesc de mult cazurile 
tragice. Pur şi slmpîu se 
moare absurd şi peni
bil. V& veţi convinge şi 
din rândurile de faţă.

şi moarte
tul că venea acasă'beat, era 
adus de alţii sau nu venea 
deloc.

Intr-o zi, împreună cu 
şeful său porneşte spre se
diul centrai din Bucureşti. 
Maşina se defectează însă 
şi este abandonată undeva 
pe traseu. Drumul de în
toarcere se face cu trenul. 
Deşi ca de obicei lefter, Co- 
vari are chef de băutură, 
aşa că împrumută 5000 de 
tei de la şef, din care 1000 
o dă imediat pe vodcă. As
ta se întâmpla în gara 
Deva. Pe parcurs devine 
tot mai confuz, invocând 
conflicte cu alte persoane 
şi furtul unei bluze. La 
un moment dat spune că 
merge la WC, dar nu se 
mai întoarce. In gara din 
Petroşani în zadar este aş-

VALENTIN NEAGU 

(Continuare tn pag. a 2-a)

Plonjon de la etajul 
patra

Din cauza alcoolului, Ga- 
vril Covată, şofer Ia „Ra- 
mero" Paroşeni, a divorţat.
Avea 32 de ani şl locuta 
|a  Vulean, singur singurel, 
chiar dacă doar la câteva 
blocuri distanţă îşi duceau 
traiul ş i părinţii Conti
nua fii bea vârtos, mai 
ales ia sfârşit de săptămâ
nă. Era de notorietate fap-

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m »

DRU ANDRIŢOIU. poet 
român. Lirica sa cele
brează evenimentul social- 
poiitic, natura şi senti
mentul erotic („Dragoste 
şi ură”, „Cartea de lângă 
p im ă”. „Pile de cronică”, 
„Constelaţia lirei”, „Si
metrii”. „Aur”, „Versuri”).
A realizat o antologie „A- 
vram Iancu” (1972). Tra
ducător de literatură pen
tru copii.
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IMPORTANT PENTRU CITITORI
Începând cu săptămâna aceasta, ziarul 

îostru va publica programele de televiziune pen
tru săptămâna viitoare în felul următor:

■  Vineri — TV. SATELIT
■  Sâmbătă — SAPTAmANA LA TV pro

gramele I şi II).
Reamintim că abonamentele la ziarul nos

tru pentru luna noiembrie pot fi făcute până la 
28 octombrie a.c. Preţul abonamentului: 450 Iei 
+  taxele poştale.

Creşterea costului abonamentului se dato
rează majorării preţului hârtiei şi a tarifelor de 
editare.

Sperăm că cititorii vor înţelege această mă
sură şi vor fi în continuare alături de ziarul 
nostru.
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•  Au trecut 280 de zile 
din acest an; au mai ră
mas 85 ;

•  1929. S-a născut la 
Vaşcău (Bihor) ALEXAN-
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una pe o

— Oare blonda de colo o fi necSsâtoritS?
— Bineînţeles, a treia oară...

FLASH! FLASHJ
G CURS DE PERFECŢIONARE. Societatea co

mercială SERVCONT S.R.L. Deva — firmă autorizată 
de către consiliul consultativ, organ de specialitate în 
cadrul Ministerului de Finanţe — a organizat la Brad 
un curs de perfecţionare pe o perioadă de trei luni 
Ift domeniul contabilităţii, privind însuşirea noului- 
sistem de contabilitate şi a noului plan de conturi care 
se va aplica de la 1 ianuarie 1994.

G  ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR. De la Consi
liul de administraţie al C.A.R.P. Deva ni s-a comu

nicat că membrii săi, pensionari cu domiciliul în ora
şul Simeria şi în localităţile adiacente, pot plăti coti
zaţiile, contribuţiile şi împrumuturile pentru luna oc
tombrie 1993 la dna Aurelia Maneac, din Simeria, str. 
1 Mal, nr. 7. Tot acolo se vor face şi formele pentru 
noile împrumuturi. (V.R.)

Q  DESTITUIRE. Prin Hotărârea Guvernului nr. 
56/1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 235 din 29 
septembrie 1993, primarul comunei Veţel, Popa Abel, 
a fost demis din funcţie. Totodată, s-a stabilit data de 
14 noiembrie 1993, pentru organizarea de alegeri pen
tru funcţia de primar al acestei comune.

G INVITAŢIE LA „PIATRA ROŞIE”. în cetatea 
dacică de la „Piatra Roşie” din raza comunei Boşorod 
au fost descoperite noi mărturii ale istoriei noastre: 
scut de paradă, candelabru de bronz cu trei braţe.

bust de bronz reprezentând se pare o zeiţă, uşă de 
stejar ornamentată cu ţinte de fier etc. Cercetările 
continuă, istoria se descoperă şi se redescoperă... 
(Gh. I.N.)

O  PENSII ŢĂRANILOR. De la dna ing. Marfa 
Miheţ, din cadrul Centrului agricol de pe lângă pri
măria comunei Crişcior, am aflat că şi aici foştilor 
membri C.A.P. de pe raza comunei li s-au întocmit 
dosare de pensionare pentru munca prestată în fostele 
unităţi agricole. Până în prezent s-au întocmit un nu
măr de 118 dosare care au fost înaintate Oficiului de 
pensii pentru ţărănime din Deva. (A.J.)

G URMĂRIT PE ŢARA. Pentru comiterea de 
tâlhării, Andrei Cristof din Alba Iulia era urmărit 
pe ţară. La Hunedoara însă i s-a înfundat. Cu alte 
cuvinte a fost arestat şi va trebui să dea socoteală.
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Unul din obiectivele im
portante ale activităţii Ser
viciului zonei montane din 
cadrul Direcţiei Generale 
pentru Agricultură şi Ali
mentaţie a judeţului Hu
nedoara îl constituie orga
nizarea unor loturi de
monstrative, având drept 
scop promovarea şi extin
derea în producţie a unor 
soiuri şi hibrizi noi, pre
cum şi a tehnologiilor îna
intate specifice culturilor a- 
grieole. Pe baza rezultatelor 
obţinute se are în vedere 
generalizarea metodelor teh
nice de cultivare a semin
ţelor cu potenţial biologic 
ridicat, adaptate condiţiilor 
locale, în gospodăriile par
ticulare şi în zona mon
tană.

Urmărind împlinirea ţi
nui asemenea deziderat, la 
începutul acestei luni, la 
Certeju de Sus, mai exact 
spus la gospodăria proprie
tarului Nicolae Cîmpean, a 
fost prezentat lotul de
monstrativ cultivat cu po
rumb. Cu acest prilej, par
ticipanţii au luat cunoştinţă 
pe viu şi pe înţelesul tutu
ror despre condiţiile con
crete de cultivare a po
rumbului în zona amintită, 
situată la o altitudine de 
400 m. Iată datele esenţiale 
ce s-au reliefat:

Lotul demonstrativ orga
nizat aici a fost cultivat in 
primăvara acestui an cu 
cinci hibrizi de porumb, 
respectiv Turda 200 şi 215, 
Helgâ, Ştefania şi FUlvia, 
semănatul efectuându-se în 
prima decadă a lunii mai. 
Planta premergătoare ; a 
constituit-o tot porumbul.; 
Pentru ridicarea fertilităţii 
soiului s-au aplicat 35 tone 
îngrăşăminte organice şi 
120 kg îngrăşăminte chimice 
complexe la hectar. Den
sitatea la semănat a fost 
de 70000 plante la hectar,

iar la recoltare au rămas 
între 41 000 şi 53 000 plante. 
Important este să arătăm 
care sunt rezultatele de 
producţie obţinute. Astfel, 
la soiul Turda recolta a 
fost de 9260 kg porumb 
boabe la hectar, la Turda 
215 — 8472 kg/ha, Helga 
— 9718 kg, Ştefania — 
14 333 kg şi la Fulvia — 
13 512 kg/ha.

Concluziile practice ce 
se desprind supt foarte 
clare, ele reliefând şi op
ţiunea asupra orientării 
spre folosirea hibrizilor cei 
mai productivi.

în legătură cu gândurile 
de viitor, dl- Brutus Bo- 
căniciu, de la serviciul zo
nei’ montane, ne-a relatat 
că pentru anul 1994 se in
tenţionează organizarea a 
40 de loturi demonstrative 
în zona montană din ju
deţul nostru, acestea ur
mând să fie cultivate cu 
porumb, cartofi şi culturi 
furajere. In acelaşi timp 
se vor realiză asemenea lo
turi avânţi ca obiectiv com
baterea acidităţii solului 
prin aplicarea amendamen
telor calcaroase.

Ca o precizare ce tre
buie reţinută de către pro
prietarii de pământ, unde 
se organizează loturi de
monstrative, menţionăm că 
producţia câre se o b ţin u i 
aparţine fiecăruia în tota
litate, cerinţa fiind ca e> să 
respecte datele tehnice pe 
care le primesc din partea 
specialiştilor referitoare la 
tehnologiile specifice cul
turilor. Cu cât se vor 
extinde mai mult aseme
nea loturi, cu atât va fi în 
beneficiul producătorilor a- 
gricoli şi al agriculturii ju
deţului nostru în ansam
blul' său.

f  NICOLAE TÎItCOB
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a b u n d e n ţ a

La Brad, Ia parterul 
blocului 42, lângă auto- 
gară, funcţionează un 
magazin de desfacere a 
cărnii aparţinând Cen
trului de contractare şi 
preluare a animalelor 
din cadrul S.C. ..DecebaT 
S.A. Deva. Cumpărătorul 
găseşte zilnic un diver
sificat sortiment de 
carne de porc şi vită, 
mezeluri şi preparate din 
carne, conserve. La buna 
aprovizionare a unităţii 

’ se adaugă preţurile prac
tic a te  aici —' mai mici 
faţă de alte firme cu 
acelaşi profil — cât şi pre
ocuparea şi respectul 
personalului faţă de 
clienţii care-i trec pra
gul. (Al.J.)

Un amic pe care-1 întâl
nesc din când în când m-a 
abordat într-o zi într-un 
local, la o cafeluţă :

— Hai să-ţi spun una de 
tot hazul, să pici din pi
cioare, nu alta.

— De ce n-o dai gazete
lor de senzaţie, cele ce 
umblă cu sufletul la gură 
după chestii aiurite ?

— Nu-mi plac. Dar îţi 
garantez că treaba este 
cât se poate de adevărată, 
îl ştii pe V.P. ?

— Vag. Din vedere. .
— Mă rog. A divorţat de

nevastă-şa, o femeie foarte 
de treabă, a lăsat-o eu doi 
copii mici şi s-a încurcat cu 
alta. Femeii — Lidia o 
cheamă — nici ochii din 
cap nu-i stau ca lumea şi-i 
fug tot timpul după unu’ 
şi altu’. ‘ ■- ^

.— Concubinajul este la 
modă, In zilele noastre.

— Ej bine, V.P. s-a dus 
într-o zi la „una mică" cu 
un prieten. Nu-ţi spun 
care, că-1 ştii şi pe ăsta;

— .Nu-1 spune.
— Din una din alta, V.P. 

a început să se laude în 
faţa prietenului ce minu
nată femeie este concu
bina,. cât ţine la, el şi alte 
chestii asemenea. Priete
nul I-a ascultat cu : răb
dare, a mai comandat un 
rând de băutură, apoi a

i
i.
I

Inconştienţă şi moarte
(Urmare din pag. 1]

teptat, nu mai apare, aşa 
că cel cu care pornise spre 
Bucureşti îşi vede de tre
buri.

NU se ştie unde şi eât a 
mai băut Covari în acea 
noapte. Cert este că în ju
rul orei cinci dimineaţa, 
primii locatari ce pleacă la 
muncă din blocul 65 de pe 
strada 1 Decembrie* re
marcă prezenţa unui cetă
ţean ce doarme ghemuit la 

intrarea într-un apartament 
de la etajul doi. Nu după 
m u lţi vreme este remar
cat în faţa altei uşi. Este 
dezbrăcat, iar pantalonii 
atârnaţi pe balustradă. U- 
nul dintre locatari încear
că un dialog cu el, dar 
nu reuşeşte. Totuşi 11 ridi
că, îi spune să se îmbrace 
şi să plece acasă. Nu du
rează mult şi una dintre 
locatare are mari- emoţii, 
gândind că cineva vrea să 
o jefuiască. Acel cineva 
se izbea violent cu umă
rul în uşă, aşa că se bari
cadează. Când uşa era să 
fie scoasă din ţâţâni, îşi 
trezeşte soţul. Covari însă 
îşi schimbase locul. Acum 
loveşte cu picioarele în u- 
şa de vizavi. Este doar in 
chiloţi şi şosete. Nu este

capabil de nici un dialog. 
La puţină vreme se află pe 
la etajul patru şi continuă 
să bată pe la uşi. Insistă 
să pătrundă, dar nu reu
şeşte. Până' la urmă se îm
bracă totuşi şi începe să 
coboare dezechilibrându-se.

La un moment dat, lo
catarii scării aud o bufni
tură puternică. La baza 
casei scărilor era căzut 
Covari. Fiind beat, nu ob
servase că între etajele trei 
şi patru balustrada şi scă
rile prezintă o denivelare. 
A căzut printre balustrade.

Sunt alertate poliţia şi 
salvarea. La spitalul din 
Petroşani prognozele sunt 
extrem de sceptice, aşa că 
este transportat cu elicop
terul ia  Timişoara unde es
te supus unor complicate 
intervenţii chirurgicale. Da
torită însă traumatismului 
crafuocerebral şi toraco ab
dominal omul moare după 
câteva zile. Sosiţi în ora
şul de pe Bega, părinţii a- 
veau să constate doar moar
tea fiului. : :

MINCIOGUL MORŢII

Iată şi o altă poveste în 
care tot alcoolul trebuie să 
stea în banca acuzaţilor.

Conform graficului, 
ora 19, Ioan Oprea intră 
în tură de noapte. Este 
mecanic la staţia de pom
pare a „Casial" Deva. Prî- 

•mul lucru pe care îl face: 
desface o sticlă de băutură. 
Apoi îl apucă pasiunea pes
cuitului. Nu foloseşte cla
sica undiţă, ci curentul e- 
lectric. Aşa că trage un 
cablu de circa 100 m de la 
un cofret de pe un stâlp, 
iar de capătul lui leagă un 
minciog metalic. La rândul 
Iui .acesta este prins de o 
rudă de câţiva metri.

Pescuitul durează atâta 
timp, cât să prindă câţiva 
peştişori. La un moment 
dat, cei de la unitate con
stată că Oprea nu mai răs
punde la telefon. Gând a- 
jung acolo, totul este vraiş
te şi omul nicăieri. Găsesc 
şi cablul electric, iar cău
tările încep şi durează toa
tă noaptea. Nu se găseşte 
nimic.

Abia după două zile, ca
davrul, scos de ape, este 
descoperit, îa 250 m de lo
cul cu pricina. La mâna 
stângă este clară arsură 
produsă de electrocutare. 
Se constată şi alcoolemia : 
0,75 la mie. în loc de peş
te' minciogul l-a prins în 
ghearele morţii pe Oprea,

Meseria

J Arhitect 
|  Betonist 
«Bobinator 
I Bucătar 
; Contabil

(Contabil şef 
ţ Croitor - 

I Dansator 
|  Dulgher 
J Electrician 
I Fochist 
« Frezor 
I Frigotehnist 
* Ing. electromecanic 
|  Ing. energetic 
|  Ing. construcţii 
I Ing. mecanic 
I Ing. prel. lemn 
î Instalator 
| Jurist «
» Lăcătuş 
I Linotipist 
J Lucrător gestionar
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Nr. locuri Meseria Nr. locuri
1
4
1

10
15
1

126
20
26

1
3

1
1
2 
2 
1 
2
4
7 
1
8

M. necalificat "i 
Măcelar 
Mecanic auto 
Mozaicar 
Operator calcul 
Ospătar 
Ospătar 
Parchetar
Secretar-dactilograf 
Şlefuitor—- Iac 
Strungar 
Strungar lemn 
Tâmplar 
Tehnician
.Ţesător :
Translator
Trieoteur
Vânzător
Zidar
Zugrav '

7 
1
4
8 
1
2
9
t
t
1
6
2

28
1
5

■V 1 ■ 
10 
22 
51 
7

Date primite de la Direcţia Muncii! 
şi Protecţiei Sociale — Hunedoara. J

Secretul concubinei
zis : „N-o ştiu pe cea care 
o lauzi, dar ce pui la bă
taie dacă ţi-o trântesc jos, 
ştii ce vreau să zic T‘ 
„Fugi că te lauzi — a râs 
celălalt. Lidia nu e din a- 
lea, nu se compromite. 
Ţi-am spus că mă iubeşte 
foarte tare”. „Ţii pariul?" 
„Ţiu". „Dacă 6 pun jos ce 
dai ?“ „O seară Ia Lido“. 
„Pe cuvântul tăti ?“ „Pe“.

— Până aici treaba este 
interesantă, dar nu cine 
ştie ce.

— Stai să vezi mai de
parte. V.P, n-a dat impor
tanţă cazului şi a trecut o 
vreme. într-o zi a fost che
mat la telefon de prietenul 
cu pariul. „Te invit la 
„Lido“ — i-a spus acesta. 
„Pe ce chestie ?“ — a în
trebat. „Ai uitat treaba cu

pariul ?“ „A, da. Bine vin".
Au stabilit ziua, mai 

bine zis seara. şi s-au în
tâlnit la o masă in renu
mitul local al Devei. Au 
mâncat, au băut, s-au dis
trat. Bineînţeles, cel mai 
vesel era V.P. „Ţi-am spus 
eu că Lidia este o femeie 
clasa una. Şi mă iubeşte 
foarte mult", a zis el de 
mai multe ori. Celălalt n-a 
comentat pe marginea a- 
cestei teme. în final au 
chemat ospătarul să facă 
nota. Masa a costat o gră
madă de bani. Prietenul 
i-a zis chelnerului: „Plata 
o face domnii “, după care 
s-a ridicat şi a plecat. V.P. 
a rămas tablou, dar n-a 
avut ce face, noroc că avea 
bani la el. De la local s-a 
dus aţă la prietenul cu

care chefuise şi l-a găsit 
acasă, parcă aşteptându-1. 
L-a luat la f i x : „Adică 
ce-ai vrut , să zici când 
m-ai pus să plătesc con
sumaţia ?“ „Nu pricepi ?“. 
„Nu". „Păi ai pierdut pa
riul". „Zău ?“. „Zău, cum 
mă vezi şi cum te văd“. 
V.P. s-a gândit să-i tragă 
celuilalt o mamă de bă
taie, dar a renunţat. S-a 
dus acasă la el şi a luat-o 
pe concubină la întrebări. 
Femeia a ţinut-o că nu şi 
nu, că nu este adevărat ceea 
ce i-a spus prietenul.

— L-am văzut pe V.P. 
cam abătut în ultima vre
me.

—■ Păi cunf să nU fie, 
dacă nici măcar nu ştie 
că poartă coarne sau nu. 
Dai lina mică pentru că 
ţi-am spus povestea?

TKAIAN BONDOR

Cu obidă în suflet i
...Un om a venit la redac

ţia ziarului nostfu pentru 
a ' lăsa o scrisoare. Un om 
ou şase copii din satul Cer- 
bia, care trudeşte din greu 
pentru a-i creşte şi a-i 
da la şcoală. Se numeşte 
Emil Mariş. Unul dinţre 
fiii săi a fost in anul şco
lar trecut în clasa I la 
Şcoala Generală Zam. „Du
pă ce trimit copilul Ia şcoa
lă, timp de an an, de la 
distanţa de 5 km, cu au
tobuzul şi mai mult pe 
jos, cu sculare la ora 5,30 
şi ajungere acasă la 15,30, 
ne spune dl Emil Mariş, 
mă trezesc acum la început 
de alt an şcolar că copilul 
trebuie să meargă tot pe 
clasa I, că a fost lâsat 
repetent. Nu-i nimic deo-

■ ■ ■

sebit în treaba asta, dar 
îmi este necaz de ce nu 
am fost anunţat trimestrial, 
ca şă ştiu şi eu ce se în
tâmplă. Mă întreb, dacă 
învăţătorul n-a fost în sta
re să-l înveţe pe copil, 
aşa; cuift se cuvine la anii 
şi clasa lui, atunci copilul 
va pricepe ceva din pe
deapsa asta a lui?

Eu cred că nu. Or, după 
mine acest om nici nu me
rită numele de învăţător 
şi pur şi simplu ar trebui 
să cedeze acest post altor 
persoane. Şi nu mai înţe
leg de ce şcolile din Cer- 
bia şi Pogăneşti stau cu 
uşile închise, în stare pă- 
răginită şi bieţii copii tre
buie să umble în bătaie 
de joc prin frig şi ploi pâ

nă la şcoala din Zam ? Nu 
ştiu cât vom mai putea în
dura asemenea bătaie de 
joc, dar cred că prea mult 
nu".

In ceea ce ne priveşte, 
menţionăm că nu dorim 
nici un moment să ne a- 
mestecăm în problemele 
procesului instructiv-educa- 
tiv desfăşurat la Şcoala 
Generală Zam, dar, parcă, 
părintele care ne scrie are 
şi dânsul dreptate în sen
sul că învăţătorul în cau
ză trebuia să se ocupe mai 
mult de un copil aflat in 
clasa I, care, prin repeten
ţ i .  la vârstă aceasta, se 
îndepărtează cu bună ştiin
ţă de şcoală. Să nu uităm 
că numărul neşcolarizaţilor 
în România creşte îngri
jorător !

M. B.

Avancronică fotbalistică sport
La acest sfârşit de săptămâ

nă, în Divizia Naţională este 
pauză. Tricolorii s-au în
tâlnit vineri pentru a în
cepe pregătirile în vederea 
mult aşteptatului meci din 
preliminariile Campionatu
lui Mondial de fotbal din
tre România şi puternica 
formaţie din Belgia ce se 
va disputa miercuri, la
Bucureşti. In ziarul de
marţi vom reveni cu a-
mănunte privind lotul re
prezentativei şi ultimele 
veşti din rândul fotbalişti
lor noştri. Dar până a-
tunci să inserăm rezultatele 
partidelor , din etapa a IX-a 
a primei divizii la fotbal: 
Dacia Brăila — „U“ Cluj 
0—0; Dinamo — Poli* Ti
mişoara 4—1; Electroputere 
— Univ. Craiova 2—2; In
ter Sibiu —• U.T.A. (amâ
nat); Sportul Stud. — Ceah
lăul 2—1; F.C. Braşov — 
Progresul 2—1; Steaua — 
Rapid 0—0; Oţelul Galaţi

,— Farul 2—0; Gloria Bis
triţa — Petrolul 2—1.

In Divizia A, seria a Il-a, 
Corvinul Hunedoara se de
plasează la Metalul Bocşa ■ 
■— „coleg” de suferinţă in 
subsolul clasamentului. Hu- 
nedorenii vor îneerca şă 
aducă primul punct din 
deplasare. Vor reuşi?' E 
greu de crezut. Gazdele, 
în căutare disperată de 
puncte, vor încerca totul 
pentru victorie. E drept că 
oaspeţii, cu Ungureanu î n . 
atac, vor încerca să per
foreze fragila apărare a 
metalurgiştilor. Un punct 
pentru siderurgiştii hune- 
doreni ar însemna însă' o 
adevărată relansare. Cor
vinul mai are de disputat 
„acasă" — la Brad, doar 
două etape, cu Armătura 
Zalău şi Phoenix Baia 
Mare. Şi ce bine ar prinde 
un punct pentru părăsirea 
zonei atât de periculoase 
a clasamentului! jiu l Pe

troşani va primi replica 
ceferiştilor din Cluj. Un 
meci de două puncte pen
tru tânăra echipă a gazde
lor.

Capul de afiş al Diviziei 
C este, fără cea mai mică 
îndoială, partida de ia 
Certej dintre Minerul şi 
Mureşul Deva. Ambele 
formaţii au însemnate dis
ponibilităţi tehnico-tactice 
pentru a realiză un joc 
bun. Problema care se pune 
e s te : va profita Minerul 
de avantajul propriului te
ren ? Vom vedea şi vă vom 
relata.

Interesantă se anunţă şi 
întâlnirea dintre Construc
torul Hunedoara şi Mineru] 
Ştiinţa Vulcan, două din
tre formaţiile ce s-au re
lansat în lupta pentru' pri
mele locuri din clasament 
In rest, se prefigurează vic
torii ale gazdelor.

SABIN CERBU
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SÂMBĂTĂ, 9 OCTOMBRIE PRO 7

6,10 Reluări seriale; 8,40 Dick Barton 
atacă; 9,50 Patricia şi Icul; 11,55 Seriale;

TNT « TOONS

10,00 D.a.; 12,30 Povestiri pentru pitici;
13,00 Capodopere ale animaţiei; 14,30 
Isprăvile Penelopei; 16,00 Super aventuri)
17,30 Captain Planet; 18,00 Jonny Quest: 
„Calcutta"; 19,30 Fred şi Barney; 20,00 
Bugs şi Datiy; 21,00 Două surori din Bos
ton; 23,10 Barbaria; 0,55 De sex opus, re
gia David Miller; 3,10 Pasiune secretă cu 
June Allyson, Claudette Colbert; 5,00 Mi
reasa a înnebunit.

ne; 17,30 Coca -Cola Report; 17,45 Noutăţi 
cinematografice; 18,00 Ştiri; 18,15 3 din M
18.30 Topul MTV al telespectatorilor; 19,00 
Muzică soul şt reggae; 19,30 Video-clipuri 
non-stop; 21,00 Sport la MTV; 21,30 Cel 
mai dorit; V.J.R. Cokes; 23,00 Mari hl» 
turi; 0,00 Coca Cola Report; 0,15 Noutăţi 
cinematografice; 0,45 3 din 1; 1,00 Topul 
britanic; 4,00 Video-clipuri nocturne.

ITALIA 1

7.00 Seriale şi desene animate; 13,15 
Harry şi Hendersonii; 13,45 Casa plină; 14,15 
Prinţul Bej-Air; 14,45 Major Dad; - 15,10 
Ottifanten; 15,45 Knight Rider; 16,45 A- 
Team;.17,45 21, JupipvStreet; J8.45 „Copiii 
nopţii"; 19,45 Ştiri; 20,15 Beverly Hills, 
90210; 21,15 Teatru. „Concurenţa"; 23,00 
Comando pentru Coreea; 0,50 Iepuraşii 
precoce; 2,20 M — magazinul bărbaţilor ; 
2,50 Scrie Rose; 3,20 Braconierul.

PRO 7

5,55 Seriale şi filme; 11,30 Pipi Long- 
stocking; 13,25 Seriale; 15,05 Kung Fu; 16,00 
Un caz pentru Chase; 17,00 Hardball; 18,30 
Max Monroe; 19,25 Cei trei : „Grijă a- 
tentă"; 20,25 Roseanne; 21,15 Călugăriţele 
pe fugă; 23,10 Lupul singuratic; 1,10 Spe
cial Săaud; 2,20 Mori, monstrule, mori!;
3.40 O mie de mile de praf; 4,50 M.A.S.H.;
5,15 Tata e cel mâi bun; 5,40 Madame.

SAT 1

7.00 Seriale, filme; 9,20 Superboy; 10,20 
Drops; 10,50 Roata norocului; 11,30 Fo
rum economic; 12,00 Ostenitul Theodor; 
13,55 Un bărbat şi o femeie; 15,45 Nava 
spaţială Orion; 16,50 Cluedo; 17,45 Puncte, 
puncte...; 18,20 Totul sau nimic; 19,00 Fot
bal; 20,30 Roata norocului; 21,15 Teatru 
popular; 23,05 Jux & Dallerci; 0,05 Bi
liardul cucoanelor; 1,30 Picanterii tiroleze;
2,35 Biliardul cucoanelor; 4,45 Schreinc- 
makers live.

TNT & TOONS

7.00 Capodopere ale animaţiei; 8,00 Curse 
spaţiale; 8,30 Olimpiada lui Scooby; 9,30 
Detectiv particular; 10,00 Desene animate;
18.00 Aventurile lui J. Quest; 18.30 Fred 
şi Barney; 19,00 Bugs şi Dâffy; 20,30 Fa
milia Addams; 21,00 Noaptea lui Lepus;
22.40 Verde crud; 0,30 Nămol verde; 2,15 
Războiul din subterane; 4,00 Lumea, carnea 
şi diavolul,

MTV

9.00 Weekend cu Beavis & Butt-Head;
12.00 Noutăţi cinematografice; 12,30 Yo! 
MTV Raps; 14,30 XPO! Video-clipuri;
15.00 Weekend Beavis & Butt-Head; 18,00 
Party-zone; 19,00 Noutăţi cinematografice;
19.30 Ştiri muzicale; 20,00 MTV's Braun 
European.,Top 20; 22,00 Sâmbătă seara în 
direct; 22,30 Concert live cu grupul Pearl 
Jam; 23,00 Muzică soul şi reggae; 0,00 No
utăţi cinematografice; 0,30 Beavis & Butt- 
Head; 5,00 Videodipuri,

. ITALIA 1

7,30 Desene anim ate: Ţestoasele Ninja;
10.30 Webster; 11.00 Casa Keaton; 11,30 
Adam 12; 13,30 Ştiri; 13,50 Când}', prinţul 
viteaz; Cărţile junglei; 16,30 Top muzical 
20; 17,45 UnOmania; 19,00 Supervicky; 19,30 
Baysidc school; 21,00 Karaoke; 21,30 Film;
23.30 Film; 1,30 Studio sport; 2,05 Film;
4.00 Webster; 4,30 Casa Keaton; 7,00 Bay- 
side school.

TV 5

7.00 Magellan; 10,30 Afaceri; 12,30 Ar
heologie; 13,05 Alpinism; 15,00 Imagini re
flectate; 16,00 Magazin de B. Rapp; 17,00 
Jurnal TV5; 17,35 Lumea tinerilor; 18,35 
Varietăţi Montreal ’92; 19,05 Campionii;
19.30 Jurnal TV5; 20,00 Sport: magazin 
olimpic; 21,00 Thalassa; 22,00 Jurnal 
France 2; 22,30 Sport profesionist; 22,30 
Special. Edith Piaf; 0,30 Jurnal Soir 3; 
0,50 Scoubidou. Umor; 1,20 Muzică.

DUMINICĂ, 10 OCTOMBRIE

RTL

7,00 Seriale şi d.a.; 11,00 Femeia mi
nune; 12,00 înapoi in trecut; 13,00 Căldură 
tropicală; 14,00 izbuteşte sau nu ?; 15,40 
Isteria din tabără; 17,50 Piedone in Africa; 
19,45 Ştiri; 20,10 Numai dragostea contează;
21,15 Dirty Dancing; 23,10 Oglinda TV; 23.55 
Prime Time; 0,15 Eden; 0,45 Playboy Late 
Night; 1,15 Kanal 4: „Germania şi dreptul 
de azil", ---------------- ———-—

13,05 M.A.S.H.; 14,45 Animalele vedetelor; 
1445 Lumea animalelor; 15,55 Comando 
Pe roţi; 1745 Secretul insulei morţii; 19,30 
Matlock; 20,30 Reporterii; 21,15 Afaceri în 
familie; 23,35 Drugstore Cowboy; 1,35 Spe
cial Squad; 2,40 îngerul 'diabolic; 4,15 Un 
caz pentru Chase.

EUROSPORT

9,30 Aerobic; 10,00 Golf; 12,00 Ciclism;
13.00 Box; 14,00 Tenis; 15,00 Automobilism;

15,30 Automobilism; I7,30 Tcnis; 19,00 Dans;
20.30 Golf; 22,30 Automobilism; 23,00 Te
nis; 0,30 Automobilism; 1,30 Box. Meciuri 
internaţionale.

SAT 1

7,25 Seriale şi d.a.; 9,30 Un bărbat şi o 
femeie; 12,40 Alpinism; 13,10 Sănătatea 
Dvs.; 13,40 O iei prin Galaxie şi prima la 
stânga; 14,10 Black-Fulgerul negru; 14,40 
Pony Express; 16,25 Petrolul din Okla- 
homa; 18,35 Salvamarul; 19,30 Fotbal; 20,20 
Ştiri; 20,30 Roata norocului; 20,15 Fotbal;
21,15 Iadul şoselelor; 23,00 Discuţie în turn; 
0,23 24 de ore; 1,05 Pony Express.

TNT & TOONS

7.00 Desene animate; 8,00 Capodopere 
ale animaţiei; 9,00 Aventuri in spaţiu; 10,00 
Bumerang; 11,00 Olimpiada lui Scooby;
15.00 Super aventuri; 17,00 Captain Planet;
17.30 Aventurile lui J. Quest; 18,30 Familia 
Addams; 19,00 Fred şi Barney; 19,30 Bugs 
şi Daffy; 20,30 întâmplări de groază; 21,00 
Prizonier în Euritania; 23,00 Lebăda; 1,05 
Prizonier în Ruritania; 3,05 Lebăda; 5,10 
Marşul lui Roque.

MTV

9.00 Weekend Beavis & Butt-Head; 11,30 
Ştirile săptămânii; 12,00 Noutăţi cinemato
grafice; 12,30 MTV’s; Braun European. Top;
14.30 XPO : Cele mai . frumoase video- 
clipuri; 15,00 Sport la MTV; 15,30 Lumea 
reală; 16,00 Weekend Beavis & Butt-Head;
19.00 Lumea creatorilor de modă; 19,30 
Ştirile săptămânii; 20,00 MTV’s US Top 20;
22.00 120 minute cu V.J. Paul King; 0,00 
Beavis & Butt-Head; 0,30 Headbangers Ball. 
Noutăţi din lumea muzicii heavy; 3,00 
V.J. Marijne.

LUNI, 11 OCTOMBRIE

RTL

7.00 Magazin matinal şi seriale; 11,30 
„227“ (Situaţii comice); 12,30 Duelul fami
liilor; 13,30 Springfield Story; 14,20 Cali
fornia Clan; 15,10 Vremea dorinţei; 16,00 
Ilona Christen vă sfătuieşte; 17,00 Hans 
Meiser; 18,00 Cine e şeful aici?;* 18,30 O 
familie foarte drăguţă; 19,00 Chemarea i- 
nimii; 19,45 Ştiri; 20,10 Exploziv — maga
zin; 20,40 Vremuri bune, vremuri rele; 21,15 
Colegi şi colegi; 22,15 Policlinica; 23,15 
Luat la întrebări; 0,00 Magazin cultural;
1,00 Berlin Break; 2,05 Reluări.

PRO 7

5,35 Seriale şi d.a.; 9,50 Hardball; 14,15 
Călugăriţele pe fugă; 15,55 Adderly. „Pe 
atunci în Casablanca”; 16,55 Mr. Belvedere;
17.25 Visez la Jeannie; 17,55 Desene ani
mate; 19,25 Cei tre i: „Casa plăcerii"; 19,55 
O casă zgomotoasă: „Ora fantomelor";
20.25 Roseanne; 21,00 Ştiri; 21,15 Crimă în 
celula 3; 23,40 Sub cascadă;' 1,40 Repor
terii; 2,20 Raven; 3,20 Drugstore Cowboy.

SAT 1

7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 13,25 
Umbrele pasiunii; 14,15 Trapper John, 
M.D. „Prietenie problematică"; 15,10 Ve
cinii; 15,40 Bonanza; 16,40 Star Trek; 18,20 
Totul sau nimic; 19,30 Femei cu cap. 
„Cursa de probă"; 20,00 Ştiri, sport, me
teo; 20,30 Roata norocului; 21,15 Un bava
rez la Rugen;, 22,20 Adevărate miracole;
23,15 Hunter; 0,00 News jS Stories. „Vân
tul şterge urmele" 1,15 Star Trek: 1,35 Femei 
cu cap; 2,35 Un emiţător local.

MTV

8.00 Mic dejun muzical; 11,00 V.J. Ma
rijne; 14,00 Mari hituri; 15,00 V.J. Simone;
17,30 Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi ci
nematografice cu V.J. Ray Cokes; 18,00 
Ştirile zilei; 18,15 3 din 1 : 3 videodipuri 
ale unei formaţii; 18,30 V.J. Eric; 19,00 To
pul Marii Britanii; 21,00 Concert cu gru
pul 10 000 Maniacs; 22,00 Video-clipuri 
non-stop; 23,00 Marile hituri; 0,00 Coca 
Cola Report; 0,15 Noutăţi cinematografice; 
0,45 3 din 1; L00 Rock Block; 3,00 V.J. 
Marijne.

ITALIA 1

7,30 Bună dimineaţa; 10,30 Webster;
11.00 Casa Keaton; 11,30 Adam 12; 12,00 
Ştiri; 13,30 Studio deschis: ştiri, meteo, 
sport; 13,50 Desene animate : Candy, prin
ţul viteaz şi cărţile junglei; 15,30 Nu e 
Rai; 17,30 Unomania; 18,10 Studio sport;
19.00 Supervicky; 19,30 Bayside school;
20.00 Willy, prinţ de Bel Air; 21,00 Ka
raoke; 21,35 Film; 23,30 Niciodată nu spune 
gol; 1,50 Film; 4,00 Webster.

TV 5

7.00 Coaja de banană; 12,00 Oca adevă
rului; 13,40 Jurnal elveţian; 14,05 Coaja de 
banană; 16,10 Special: Edith Piaf; 17,00 
Jurnal TV5; 17,10 Vision 5; 17,50 Culinară; 
18,05 Iadul, Magazinul adolescenţilor; 18,40 
Descoperire; 19,00 întrebări pentru un cam
pion; 19,30 Jurnal TV5; 20,00 Imperiul co
municaţiilor; 20,30 Jurnal elveţian; 21,00 
Magazin de actualităţi; 22,00 Jurnal fran
cez. France 2; 22,30 Emisiune de varietăţi;
1.00 Jurnal francez: Soir 3.

MARŢI, 12 OCTOMBRIE

RTL

7.00 Magazin maţinal; 11,30 „227" (si
tuaţii comice); 12,00 Preţul e fierbinte;
12.30 Duelul familiilor; 13,30 Springfield 
Story; 14,20 California Clan; 15,10 Vremea 
dorinţei; 16,00 Ilona Christen; 17,00 Hans 
Meiser Show; 18,00 Cine e şeful aici?;
18.30 O familie foarte drăguţă; 19,00 Che
marea inimii; 19,45 Ştiri; 20,lh Exploziv 
— magazin; 20,40 Vremuri bune, vremuri 
rele; 2145 Colombo; 22,45 David Coper- 
field; 23,45 Show-uri; 1,00 Legea şi ordi
nea; 2415 Seriale.

PRO 7

5,25 Seriale; 9,45 Comando pe roţi; 12,25 
Reluări; 13,50 Afaceri în familie; 15,55 
Adderly, „Sicriul"; 16,55 -Mr. Belvedere;
17.25 Visez la Jeannie; 17,55 Desene ani
mate; 19,25 Cei trei; 19,55 Flirt stradal; 
2045 Roseanne; 21,15 Vânat fără m ilă; 
2345 T.J. Hooker. „Nici un Crăciun fără 
borfaşi"; 0,30 Fireflash — Ziua de după 
sfârşit, 2019; 2,15 Special Squad; 3,15 Cri
mă în celula 3.

SAT. 1

7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 10,15 
Seriale; 13,25 Umbrele pasiunii; 14,15 
Trapper John, M.D.; 15,10 Vecinii; 15,40 
Bonanza; 16,40 Star Trek; 17,45 Să ris
căm;. 1840 Totul sau nimic; 19,30 Femei 
cu cap; 20,00 Ştiri, sport, meteo; 20,15 
Roata norocului; 21,15 Muzică populară; 
22,10 Salvatorul; 23,00 Ulrich Meier show; 
0,00 Oglinda TV — magazin; 0,40 Electric 
Blue; 1,20 Mann-O-M^nn; 2,10 Reluări.

TNT & TOONS

10.00 D.a.; 12,30 Povestiri pentru pitici;
13,00 Capodopere ale animaţiei; 14,30 Is
prăvile Penelopei; 16,00 Superaventuri;
17.30 Captain Planet; 18,00 Jonny Quest: 
„Piraţii"; 19,30 Fred şi Barney; 20,00 Bugs 
şi Daffy; 21,00 Ceainăria. „Luna August";
23.25 Americanizarea lui Emily; 1,40 As
cultă comanda, soldat!; 5,20 Acum eşti în 
armată.' '

MTV

8,00 Mic dejun muzical; 11,00 V.J. Ma
rijne; 14,00 Mari hituri; 15,00 V.J. Simo-

7,30 Bună dimineaţa; 1040 Webster (s)|
11.00 Casa Keaton; 11,30 Adam 12; 1240 
Ştiri; 13,30 Studio deschis : ştiri, meteo, 
sport; 13,50 Desene animate: Candy, prin
ţul viteaz şi cărţile junglei; 1540 Nu e 
Rai; 17,30 Unomania; 18,10 Studio spori;
19.00 Supervicky; 19,30 Bayside school;

20.00 Willy, prinţ de Bel Air; 21,00 Karaoke;
21,35 Film; 23,30 Convocarea de marţi; 1,50 
Film; 4,00 Webster.

TV 5 „

7,00 Coaja dc banană; 9,35 Magazinul 
sănătăţii; 12,05 Şansa cântecelor; 13,40 
Jurnal elveţian; 14,05 Coaja de banană;
14.30 Omuleţul verde; 16,00 Frou-Frou;
17.00 Jurnal TV5; 17,25 Emisiune medicală; 
17,50 Culinară; 19,00 întrebări pentru un 
campion; 19,30 Jurnal TV5; 20,00 Imperiul 
comunicaţiilor; 20,30 Jurnal elveţian; 21,00 
Nord/Sud; 22,00 Jurnal francez : France 2,
22.30 Magazin du informaţii; 0,05 Magazin
cultural. -X,.'

MIERCURI, 13 OCTOMBRIE

RTL

7.00 Magazin matinal; 10,00 Şeful; 11,00 
Frumos şi bogat; 11,30 „227“ (situaţii eu- 
mice); 12,00 Preţul e fierbinte; 1240 Due
lul familiilor; 13,00 Magazinul amiezii;
13.30 Springfield Story; 1440 California 
Clan; 15,10 Vremea dorinţei; 16,00 Ilona 
Christen; 17,00 Hans Meiser; 18,00 Cine $ 
şeful aici ?; 1840 O familie foarte dră
guţă; 19,00 Chemarea inimii; 19,45 Ştirtş 
20,10 Exploziv — magazin; 20,40 Vremun 
bune, vremuri rele; 21,15 Diamante fier
binţi; 23,15 Steaua TV; 0,15 GottschalŞ 
Show.

PRO 7

5,30 Seriale şi dJ».; 10,15 Jungla sălba
tică; 12,30 Roseanne; 13,00 Un Colt pentru 
orice caz; 14,00 Vânat fără milă; 15JM 
Adderly; 16,55 Mr. Belvedere; 1745 Visai 
la Jeannie; 17,55 Desene animate; 1945 
Cei trei; 19,55 O casă zgomotoasă; 2049 
Roseanne; 21,00 Ştiri; 21,15 Perry Mason 
şi călugăriţa; 23,15 Jack şi grăsanul; 0,19 
Libelula mortală; 2,05 T.J. Hooker; 3,05 
Fireflash; 440 Special Squad. )

SAT- 1 )

7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 10,15 
Seriale în reluare; 1345 Umbrele pasiunii;
14.15 Trapper John, MJ).; 15,10 Vecinii, 
„Nou început"; 15,40 Bonanza; 16.40 Star 
Trek; 17,45 Să riscăm; 1840 Totul sau ni
mic; 19,30 Femei cu cap. „Căderea cortinei;
20.00 Ştiri, sport, meteo; 2040 Roata no
rocului; 21,15 Iubire — video; 23,10 O ci 
grozavă ca şă crăpi; 145 Profesionişti!; 
245 Star Trek.

TNT & TOONS ,

10.00 Desene animate; 1240 Povestiri 
pentru pitici. „înapoi la natură"; 13,00 
Capodopere ale animaţiei; 14,30 Isprăvile 
Penelopei; 16,00 Super aventuri; 17,30 Cap
tain Planet; 18,00 Aventurile lui J. Quest. 
„Scourge"; 19,30 Fred şi Bainey; 20,00 
Bugs şi Daffy; 21,00 Parolae „curaj"; 23,15 
Mai presus de orice bă suială; 01,00 Aven
turile Iui Tartu; 03,00 Hotel Berlin; 04,55 
Pentru Victor.

MTV

8.00 Mic dejun muzical; 11,00 VideO- 
clipuri; 14,00 Mari imuri; 15,00 V.J. Si
mone; 17,30 Coca Co! ţ Kcport; 17,45 No
utăţi cinematografic i:0 Ştirile zilei;
18.15 3 din 1; 18, 0 pul MTV al tele
spectatorilor; 19,>.;0 Mu-.îc.i soul şi reggae;
19.30 Video-clipuri n • top; 21,00 Lumea 
reală; 21,30 Cc| mai ( : V.J.R. Cokes;
23.00 Mari hituri;. 0 ’ oca Cola Report;
0,15 Nou! iţi . : 0,45 3 din 1;
1.00 Lumea post-mv a, 3,00 V.J. Ma
rijne.



a n iv e r s a r i

•  Zi deosebită pentru 
draga mea nepoţică Alina 
Muntean, din Băcia. la îm
plinirea frumoasei vârste 
de 18 ani. A ta moaşă E- 
Hsabeta îţi doreşte tot ce 
e  mai scump şi bun pe 
lume: sănătate, fericire şi 
împlinirea tuturor dorinţe
lo r  „Ba mulţi a n i!“

VANZARI-

CUMPARARI

- •  Vând apartament 2
camere, Deva» bl. 34, se. 
UI. ap. 16. e t  3, str. Scă
rişoara. Preţ (2 000 000), 
|fing& Piaţa nouă. (922370)

•  Vând casă, str. Tudor
Vladimireseu, nr. 7, Hune
doara, tel. 717473. (922363)

•  Vând teren intravilan
43 ari şi extravilan 28 ari, 
în Crişeior. Relaţii Deva, 
tel. 616201. (922361)

•  Vând ARO 4x4. Infor
maţii tel. 617031. (922188)

•  Vând maşină de si
fon, 360 1/oră, nouă. ladă 
frigorifică trei trepte de 
răcire, 500 1, Bulgaria, tu
buri bioxid, tel. 651078; 
J5—22. (922190)

•  Vând 6 m pătraţi par- 
d ie t cu preţ convenabil. 
Deva, I. Creangă, bloc 29, 
SC. E, ap. 58, et. 2. (922355)

•  Vând Trabant, stare 
bună, 6 ani, tel. 618999.

(922376)

•  Vând plug trei brăz-
Uare pentru tractor 65 CP. 
tre i (665109. (922389)

•  Vând :şobă încălzire 
combustibil solid, tel.

' •78135, după ora 19.
(922388)

•  Cumpăr urgent garso
nieră. exclus Micro,— Dacia. 
Informaţii Deva, tei. 622254.

(923383)

•  Vând Fiat Panda 1987,
cumpăr, talon ..Barcas". tel 
620898, Deva. (922379)

•  Societatea comercială 
Alimentara S A. Deva vinde 
în fiecare zi de miercuri 
mijloace fixe casate. In
formaţii la tel. 616406.

(922390)

•  Vând casă, Brănişca, 
zona gării. Informaţii orele 
10—21, tel. 616533. (922391)

•  Vând făină nulă şi tă-
râţe grâu. Informaţii te t 
721752. (922034)

•  Vând ARO 320, D (ca
mionetă). nou. Informaţii 
tel. 715192, 714375. (922035)

•  Vând Oltcit Club. to
tal franţuzesc, 52 000 km, 
te i 714316, 12—18 ; 713861, 
9—12. (922037)

« Vând chioşc aluminiu, 
absolut nou, 4x4 m, cu ’ 2 
ghişee de servire. Tel. 
714316, 12—18; 713861,
9—12. (922038)

•  S.C. Comindprest S.R.L. 
Deva vă oferă mobilier Ikea 
(scaune, mese, fotolii). In
formaţii telefax. 095/623589.

(922174)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră De
va, Libertăţii, bloc I, ap. 
52, cu apartament 2—3 ca
mere. Exclus Dacia şi Mi
cro 15. Informaţii astăzi 
de la ora 12. (922381)

•  Schimb apartament 2
camere, confort I, Câmpina, 
cu Deva. Tel. 66426, Bră
nişca. (922382)

•  Schimb garsonieră, con
fort I, zonă ultracentrală, 
Hunedoara cu similar De
va. exclus Micro 15. In
formaţii la tel. 722448, după 
ora 18. (022394)

PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj 
pe numele Otvos Dumitru,

SUCURSALA JUDEŢEANĂ BANC POST — j 
S.A. DEVA

Ananţă cursurile care le practici la Casa 
de Schimb Valutar, la data de 6 octombrie 1993:

- Curs cumpărare Comision

Dolar S.U.A. 1 2 2 0 0 %
Lira sterlină 4  330 0 %
Marca germană 730 0 °/o

Franc francez 185 0 %
Şiling austriac 87 0 %

Menţionăm că se cumpără şi alte feluri de 
valută, cursurile modificându-se in funcţie de 
cursul stabilit de Banc Post Bucureşti.

Programul Ia ghişeu este între orele 9—13, 
la sediul Banc Post Deva, bdul Dcccbal, bl. P-, 
et. i.

SOCIETATEA COMERCIALĂ „VINALCOOL*' 
S.A. DEVA

Anunţă intenţia de majorare a preţurilor < 
la băuturi alcoolice, începând cu data de 1. 11.) 
1993. (802))

eliberat de Forţele de 
muncă Hunedoara. II declar 
nul (922036)

OFERTE DE 

SERVICII

•  Firmă particulară an
gajează cu contract de 
muncă tâmplar sau maistru
tâmplărie. dispus şă lucreze 

-în detaşare. Relaţii tel. 
618801. orele 10—18. (922184)

•  Meditaţii matematică
cl. V—VIII. Caut profesor 
engleză pentru cL III şi X. 
Tel. 625155. (922393)

COMEMORĂRI

•  Cu nestinsă durere 
anunţăm împlinirea a 
6 săptămâni de la tre
cerea în nefiinţă a 
dragului nostru fiu

EMIL BUTULCA
Parastasul de pome

nire duminică, 10 oc
tombrie. la Biserica or
todoxă Certeju de Sus./ 
Fam. Ardelean Fio- 
rica. (922386)

•  Se împlinesc 6 
săptămâni de când ne-a 
părăsit iubita noastră 
soţie, mamă, soacră şi 
bunică

VIORICA NEGOŢIU
născută MOISIUC

Bunătatea şi chipul 
drag vor rămâne veş
nic în inima şi gândul 
nostru. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
sâmbătă, ora 9, la Ca
tedrala ortodoxă din 

Deva, str. AvramTartcu.
(922387)

•  Un gând pios, lacrimi 
şi flori pe mormântul ce
lei care a fost o bună soţie.

o mamă iubitpare şi o  £ U < > i  . 

devotată, lâ împlinirea u- 
-««• <-*- [ soarta 

a de lângă eei dîssgi
pe

EUGENIA BOCA
„Ai plecat şi ne-ai 'lăsat/ 
Fără a spune un cuvânt/ 
Ne-ai lăsat durere in su- 
flet/O cruce şi un mormânt"

Parastasul şi slujba de 
pomenire vor avea loc sâm
bătă, 9 octombrie 1993, ora 

*10,30. la Cimitirul Bejan 
— Deva. Dumnezeu să te 
odihnească în pace ! Fa
milia. (922360)

•  Tristă şi neuitată - va 
rămâne ziua de 8 octom
brie când se împlineşte un 
an de lacrimi şi durere de 
la despărţirea de dragul 
meu soţ

IOAN PARAU
Comemorarea mâine, 9 

octombrie, ora 11,30. la Ci- 
; mitirul ortodox M. Emi- 
nescu. (922356)

DECESE

•  Fiul Feri, nora Irina, 
nepoţii Noemi şi Szabi cu 
durere în suflet anunţă în
cetarea din viaţă a dragu
lui lor

• VARGA ANTON
înmormântarea, sâmbătă, 9 
octombrie, ora 11, de la 
Capela din cimitirul cato
lic. Nu te vom uita nicio
dată.

•  Surorile şi fratele îm
preună cu familiile anunţă 
cu adâncă durere înceta
rea din viaţă a dragului 
lor

VARGA ANTON 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

•  Cu adâncă durere fa
milia anunţă încetarea din 
viaţă a celei ce a fost o 
bună mamă, soacră şi bu
nică

MARGARETA
MOLDOVAN

Corpul, neînsufleţit se află 
depus la Casa Mortuară 
din Deva. înmormântarea 
va avea loc la Cimitirul 
ortodox din str. Eminescu, 
în ziuă de 9 ' octombrie 
1993. Dumnezeu să o odih
nească în paoe! (922392)

H9!

•  Familia Şerban din 
Almaşu Mic deplânge 
trecerea în nefiinţă a 
scumpei noastre fină 

CLARA BIRAU 
şi transmite condoleanţe 
familiei îndoliate.

I I
IUBITORII MUZICII CREŞTINE MODERNE î

I I
» se vor putea reţntâlnf vineri, 8 octombrie, j 
I ora 18, la Caia de Cultură Deva, cu formaţia I 
« „JUST PRAISE!“ î
I  i l S r t  A n t r l i o  *

I«
I

din Anglia.
Intrarea gratuită. |

■---------------------------------------------------------------  |

j BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE J
|  In baza H.G- 436/3. 09. 1993 acordă credi-1 
"V te în condiţii avantajoase pentru finanţarea lu- | 
|  crărilor agricole din toamna anului 1993: J
|  •  Producătorilor agricoli cu personalitate i
'juridică
I t ' j

_ Producătorilor agricoli individuali si A-j 
|  sociaţiilor familiale prin R.A. ROMCEREAL * 
j S.C. SEMROM S.A., S.C UNISEM S.A. şi prinj 
I societăţi comerciale producătoare de nutreţuri. %-

( Solicitările se depun la unităţile BRD din , 
j Deva, Hunedoara, Petroşani, Orăştie, Haţeg, pâ- I 
J nă Ia data de 12. 10. 1993.
i i

i m m t m  p u b l ic a

CONSILIUL U3CM- AL ORAŞULUI URICANI

Organizează licitaţie publică în vederea con
cesionării unor terenuri situate în oraşul Uri- 

- câni potrivit documentaţiilor de urbanism apro
bate, astfel:

•  Amplasament nr. 1, Piaţa Agroalimentară 
— pentru realizarea a 7 chioşcuri comerciale cu 
20 mp teren pentru fiecare chioşc; tas» minimă 
de concesionare este de 530 lei/mp/lună, con
cesionarea făcându-se pe o durată de 3 an i;

•  Amplasament nr. 2, str. Revoluţiei - — 
pentru realizarea a 9 chioşcuri comerciale cu 
20 mp teren pentru fiecare chioşc; taxă minimă 
de concesionare este de 530 lei/mp/lună, con
cesionarea făcându-se pe o durată de 3 ani;

•  Amplasamentul nr. 3, str. Progresului şi 
Aleea Teilor — pentru realizarea a 5 garaje cu 
20 mp teren pentru fiecare garaj; taxa minimă 
de concesionare este de 120 lei, concesionarea 
făcându-se pe o durată de 25 ani;

•  Amplasamentul nr. 4, pe malul drept al 
Jiului de Vest, in dreptul blocului nr. 59 — 
pentru realizarea a 14 garaje cu 20 mp pentru 
fiecare garaj; taxa minimă de concesionare este 
de 129 lei, concesionarea făcându-se pe o durată 
de 25 ani.

Ofertele se depun până la data de 25 oc
tombrie 1993, ora 10, la sediu) Consiliului local ţ 
al oraşului Uricani, Biroul urbanism şl amena- l 
jarea teritoriului. t

Documentaţiile licitaţiei se pot ridica con- )

Îl tracost de la Biroul urbanism şi amenajarea te- ) 
ritoriului «începând cu data de 13 octombrie 1 
1993. i

|  Garanţia de participare la licitaţie este de ţ 
ţ 10 600 lei pentru amplasamentele 1 şi 2 şi de ţ 
i 2 400 lei pentru amplasamentele 3 şi 4. l
) Taxa de participare la lici.aţîe este de 2 500 j 
7 lei pentru toate amplasamentele. )
1 Informaţii suplimentare şi consultarea plan- ) 
) şelor se pot face zilnic Ia sediul Consiliului lo- > 
\ cal al oraşului Uricani, începând cu data de 13 1 

octombrie 1993. ţ
Licitaţia va avea loc în ziua de 27 octom- \ 

brie 1993, ora 10, la sediul Consiliului local al | 
oraşului Uricani. (801) i

SUCURSALA MINIERA BRAD

Str. Independenţei, nr. 2.
Angajează prin concurs 

6  consilier juridic-
Concursul va avea loc la sediul sucursalei 

în ziua de 26 octombrie 1993, ora 8.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 

Compartimentul personal-— învăţământ, la te
lefonul 095/651140, interior 47. (922081)

S.C. „DECEBAL“ S-A. DEVA 
(fost Ind. Cărnii)

Vinde din stoc Ia licitaţie:
•  Trichinoscop — 2 buc.
Licitaţia va avea loc Ia data de 19. X. 1993, 

ora 10, la Abatorul Deva. (800)

SOCIETATEA COMERCIALA „ARMONIA" 
S.A- BOTOŞANI

Bdul Mihai Eminescu, nr. 2 A.

societăţi comerciale 
pentru desfacere pe

Caută distribuitori 
sau persoane particulare 
-bază de comision a

•  ţesăturilor din bumbac şi tip bumbac pe 
care le produce.

Relaţii la tel. 098/517045 şi 098/531695.
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