
plâţjie pentru 1*0» i«Ue
mm#*: ap-®* m  § ■»
de oameni vor ' ridica 
bani de la C an in  •  O r
ganele de control nu 
Wd «a „feau-ban" ; •  

patronul® «sie, 
ar de SOOOOO tei pe

'â e tM m ft  l o b a ţ i :  j&to- 
tem deserviţi de o societate 
«re  se miaeţta jCahnia’.

STOICA

„Fapt® s-a consamat. 
Noi aproape l-am uitat. 
Mai puţin ea. cftre proba
bil na-i vw uita toată via
ţa. Am fost obligaţi să 
amânăm cu două cile plă
ţile, de fapt numai cu o 
si trebuia să le amanăste, 
datorită suprapunerilor bor
derourilor de plată, fie ce 
a intervenit totuşi această 
suprapunere? Se lucrea
ză la «atedlatoare In foar-

Dl.

in exclusivitate 
întrebărilor ziarului 

„Cuvântul liber"

cate îşi desfăşoară activi
tatea tn mai multe oraşe: 
C iul Aiba-Iulia, Braşov, 
Mureş etc. Culegerea ui fc- 
troducerea acestor date tn 
calculator, după care se 
scot două feorderwurl. — 
unul pentru tâartil Mesa
gerul Iar altui pentru plă
ţii* propriu-rfre. trebuie 
Sâ coîttâdă perfect. U t. 
« e s t îticrti nu s-a În

tâmplat, fapt care. Ai:, fă
cut ca borderourile ||e,pla- 
tă ale zilelor de »' ş i . 7 
octombrie să se su|>r£pu- 
nâ. tn această situaţie s-au 
refăcut borderourile pen- 
tni plată st bineloţetes, 
listele pentru «fcr,%jităţ»e: 

- reluându-s* din data ie  
8 octombrie «a. începând 
de azi (12 octombrie) plă- 
ţile s-aa mărrt. Iar in ed
iţie următoare se var mă
ri şl mai mult Dacă tot 
sunteţi atei. pentru. oa
menii minunaţi ai Hune
doarei, vă informez că de 
săptămâna viitoare plăţile 
vor- fi foarte mari. tată o 
ţftfee tnîmmată“.

CORNEL FQENAR

(Continuare ha pag. a 2-a)
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la data da 12 octombrie 1993
IE $ 0 ncâ vacante

Bucătar 8 Lucr. gestionar
Contabil * Măcelar i
Contabil şef-' s. .*4*-v * ...J- 'Jt Metanie attto 4 '
Cfeitor t2« Mozaicar 8
Dansator 29 Necalificat 8
Dulgher 25 Ospătar 9
Economist 4 Şlefuitor-lac 1 •
Electrician 1 Şofer 1
Fochist * Strungar 6

Frezor t Strungar lemn 2
Frigotetaust 2 ţrămpĂre 29 ■i
Sag. electromecanic 1 Tehnician . X
Xag. energetic 2 Ţesător . 5
teg. mecanic 2 Translator «
Idg, prel. iman t Tricoteur i®
Instalator >*■ 
Jurist w- ' 
Lăcătuş

4
----- 4 

4
.Vânzător
Zidar

22
51 ■ >

Linotipist t Zugrav

i Wjc i .
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\
l

jv .Bar.trecut 287 de.zt- j 
j te din acest an ; au mai 5 
i rămas 78 ; ■ ţ
j -m 19il. Apare ■ la O- | 
l răştie, până la 7 februa- { 
? rie 19ÎS. săptămânal, >a- * 
1 pttf La'Claj din janteirie 
{ 1352. -până în februarie 
i 1928. revista - lifertw-i- 
r.tasfcyţă - „■Costetteana". , 
5 Redactor — SebastSad-4 
l  Borrrtrrmsa. Colaboratori i 
ţ î. Agîri»ict*anu, Aron C©-1 
1 truş, L- Rebreânu, , N.

. ) lorga,; AJ. dura, M." Sătt- 
l  iescu ş.a. " '

^  a—'„̂ *1.1—• iWrii&'t ,

Participarea parlamentarilor creştin- 
democraţi la activităţile uniunii 

interparlamentare

...» GERMANIA — C.E.E. 
Curtea Constituţională a 
Germaniei Şl-a dai acordai 
în privinţa Tratatului de 
la Maastekht asupra Gîtltt- 
nil Europene," declarânda-l 
coaSorm principiilor Consti
tuţiei ţării. Cin sursă gu
vernamentală germană s-a 
anunţat că tratatul Va in
tra în Vigoare la 1 noiem
brie.

•  Guvernul belgian a 
confirmat - oficial convoca
rea unul Consilia Euro
pean extraordinar pentru 
siva de 29. octombrie, ca 
urmare a deciziei Curţii 
Constitui ion ale germane.

•  HAITI. Preşedintele 
S.U.A», ftill Clinten, a sus
pendat marţi, trimiterea 
ta Haiti de militari ame- 
rteanj în cadrul tatei mi
siuni a O.N.U» şi ş-a pro
nunţat tn favoarea resta
bilirii sancţiunilor econo
mice «le Naţiunilor Unite,,- 
la vederea constrângerii 
conducătorilor haiticni să 
revină la democraţie.

Uniunea " Interparlamen
tară eke organizaţia înt*r- 
naţionalâ .care reuneşte fe- 
prezentdnjit parlamentelor 

.^tteîor suverane. Ea încu
rajează în' hipd constant 
dialogul " parlamentar şl 
depune eforturi : ’ţS*Kpfti|P6. i 
In procesul de menţinere 
ă păcii ' peStiru cbepCraiiS 
între - popoare, preduUl 
pentru afirinareâ- fermă a 
instituţiilor reprezentative.

Uniunea Interparlamen
tară - repiieztăt& cadrul fn- 
-tditediăhail: * creat Încă' din 
4888* tn'care taârtemohfa- 
*U 0itt cale 124 de state 
Utembre au possbtlitafea de 
a efectua tehlmbUri «fc 
experienţă, de a lua in 
dezbatere probîeme de in
teres comun, te dară fel 
pot expune părerile asu
pra metodelor de soluţio
nare a problemelor eu care 
se confruntă .comunitatea 
internaţională.

Bazele Uniunii, -au, Jost 
iîMre de jdjii oameni poli- 
tact de .orientări, şi «cla
caţii diferite," dar stimu

laţi de aceleaşi idealuri: din circa 100 de state, 
flâceâ şi’ ărtdtraful IMer- -  Parlamentarii creştin- 
n * m &  -jAcfgţţa fus*. , damosraţi- pu avut* toc®- 
WiBîafA- Rârtdal ’ “ Crcrtier; :pând cu anul 1991, o pre- 
Marea Britanie) ţă4wlerid ̂  , !s#«ţă'-’'*Hvă în cadrul de-
Passy geanta).
.. «tHTtânla se poate- mân- 
4ri ^cu.fi )̂tui «ă la numai 
dot ani- de ]a «tefiinţarea 
fitiitmii. Ia 1891. a -devenit 
unul din membrii fonda
tori « i.^stekh  In/teţur- 
sui timpului, opt ainţre 
pensc^iliţâţiîe marcatite 
î8e brgapi^ttie! au priinit 
îeWăfu eonliltniţîa ior îa 

mţşfcarea intemaţitsnaîă pa- 
bffidtâ Rreîhitil Nobei pert- 
tru pace. - 1 - 1 -
' "UnSuriea îrttmpariamen- 

bidţ îţi desfăşoară activi
tatea In *h«d coerent, prin 
tetereteditâ • «nul Secreta
riat gteteral, cil sediul per- 
manent - la Geneva. Par
lamentarii lumii se Sn- 
lâlaesc de două ori pe an, 
pe parcursul -unei săptă
mâni, în copferinţele dai 
jManâvară ^i «fe. toamnă, 
care reunesc,, i» medie, 
peste 600 de parlamentari

I Raţiilor ."osanale la con- 
te in ţd t -: > » J f .  . v. Astfel, 
domnul deputat Gheevgbe 
Ţepelea a participat te 
conferinţei* de . ia Phe
nian (mai, 1991), de % 
Santiago de C3dte (ectom- 
brie, 1991) şi de la Stoc- 
îbolm fteipfembrie, 1992). 
Domnul deputat Ion Ra- 
ţiu a participat la cea 
de â Vtl-a . conferinţă 
U.îi». pentru cooperare şi 
tecdritate în EiîroPa (iulie, 
1991) de la Viena.
' în  legislatura actuală, 

P.N.Ţ.-G-D. a ifost repre
zentat Ja Coritertoţa de la 
New Delhl (aprilie, 1993),
: TIBERIU VLADJSLAV,

CU

de animal (I)
Evident, o asemenea faptă 

oribilă nu poate scăpa opi
niei publice. Oraşul Vulcan 
este jte fierbere, oamenii 
îfitrebându-se cine era In 
stare de aşa ceva ? Aşteaptă 

cu nerăbdare rezultatele an- 
cbeteL
LECŢIA de geografie

In tot acest timp, Ma
xim Mnesciuc se comporta 
ca şi cum «u s-a întămpat 
nimic. Continua să frecven- 

, teze carele de rugăciune ale 
unor culte religioase. Aici 
cunoaşte mai mulţi copil 
care veniseră cu părinţii. 
Multora le oferă dulciuri, 
inclusiv pe stradă. Intre 
aceşti copii, Delia şi Do
rina, două fetiţe de câte 
şase ani t- sunt favoritei*. 
Făptui este atât de evi
dent, încât fraţii şi surorile 
lor se simt frustraţi. Mat 
ales că fetiţele mai pri- 
mesc şi bani. Uneori câte 
500 de lei. S-a ajuns ast
fel încât, faţă de comporta
rea evlaviosului, cele două 
no v»ai 'aveau nici o re
zervă. Părinţii nici atât.

Pe la îno||^t^l ̂ Uiî"'bdt 
gust, . de ziua minerului, 
Maxim încasează n . prim#.. 
O parte din aceasta b in-' 
vesteşte . în ciocolată, pe 
care © dă crier dedă fetiţă 
de se jucau în faţa blocu- 
lui. Le prmnite apoi -o can
titate trai măre de cioco
lată dacă merg cu ri la 
cămin® în cate locuieşte. 
Le mai spune că acolo © 
să le înveţe geografie (!7). 
Nu prea ştiau fetiţele ne 
înseamnă geografie, dar in
vitaţia o accepta fără re

zerve. Ceea ce a urmat este 
greu de mţeles te  an «  
normal. ’

imediat după intrarea tei 
cameră, în tocul ciocolatei» 
bestia le cere cu voce *- 
meninţătoare să re dezbrace 
şi să re mama pe pat cu 
faţa în  sus. La început fe
tiţele cred că-i a glumă, dar 
nea vând încotro, se confor
mează. Când îşi dau ete
rna că animal® #e urcă ta 
pat peste ele, încep să 
plângă. Tac numai atunci 
când evlavios® la  ameninţă 
c& te aruncă In râu şi te 
îneacă. Greu de crezut, dar 
după ** le violează. Ma
xim, pe care nici nu teri 
ştim cum să-l numim w* 
practică şi act# de perver
siuni sexuale seu fetiţele I 
Asta era lecţia de geogra
fie. .

Tot® a durat cam o ori, 
timp în car* nici unui din
tre vecini nu aud® nimic. 
Din cameră se aurea, ca 
de obicei, muzică religioasă 
de la casetofon. Mare-i gră
dina Tâ. Doamnei 
V, După ce ş-a. plictisit de 
îetjlşş beriiâificepe să le 
calmeze. Acum le dă cio
colată ^  eeva-de mâncare. 
Lg spdnfe apbi să nu po
vestească nimănui nimic. 
Victimele sunt scoase din 
bloc şi duse la o cofetfeie 
din: apropiere, unde îi te 
cumpără suc fi pâţfturi. 
La despărţire primesc câte

VALENTIN NEAGU,
TIBERIU MEDEANU. 

prftcdror

(Conăinxare in pag, a  2-a)

vicepreşedinte al Grupului 
Interpariam entar jfem ân

p e  &
— Aţi plâns când fiica mea a cântat melo

dia spaniolă. Sunteţi spaniol t
— Nu, doamnă. Sunt muzician.

© D.UiUHI. Celor 36 de mi
cuţi de ia Cosa de copii, Deva, 
Filiala judeţeană da Cruce Roşie 
Deda le-a oferit daruri. Ei au 
priinit jucării, prosoape, căciuli
le, fulare, cartofi şi dulciuri, pro. 
duse din stocul .de r&tervă tA fi
lialei sau donate .de diverşi s- 
genţi -economici. (V.R4

Q SPECTACOL 'DE GALA. 
Cinemdtograful din Brad găz- 

' dtdeşte astăzi — vineţi, IS oc
tombrie, Orele 20, spectacolul de 
pală „Drag mLe cântetul şi jo 
cul", susţinut de către Ansam
blul folcloric „Doina Crişuip£“ ăl

Casei le  CufţUră dig, Brad, spec
tacol p-ezentat de durând in tUr- . 

-neul făUAorie din Franţa. (C. P.}.
, , 0  SERVICII CORECTE. In
vreme ce alte ceasornicării din 
Deva şi.mi restrâns activitatea, 
ceasornicăria’ particulară din str. 
Libertăţii funcţionează din plin, 
fiind chiar aglomerată. Dl. Cornel 
Vasiu, de peste 25 de ani in a- 
ceastă migăloasă îndeletnicire, 
este de părere că. spre. a atrage 
clienţi, trebuie să respecţi câteva 
condiţii; punctualitate, calitate, 
modestia, respectarea termenului, 
42 nu neapărat umflarea aptei de 
plată şi cu „diagnosticarea", 
care adesea durează un minut. 
Aşa, da ! (E. S.j. •5 'i- : ;

o  MATINAL EXPRES. Ieri,.

■în holul de la intrarea in buttcul 
complexului ,d-idP", SĂI. „Lido'’ 
S.R.L. Deva (patron dnil Maia şi 
Iile Florea) a deschis o nouă uni
tate de consum: MATINAL EX- , 
PRE& Unitatea este profilată tn 
principal pe meniuri de mic de. 
jun, iar prin ' prisma preţurilor 
practicate, este accesibilă clevî. 
lor, tineretului în general. (I. C ).

© Îm b u n ă t ă ţ ir i, a  intrat 
parţial în funcţiune punctul de 
termoficare 11 Bis, din cartierul 
Micro 15 ăl Devei. Houa insta
laţie aduce îmbunătăţiri deocam
dată tn asigurarea cu apă caldă 
menajeră $i căldură te 7 blo
curi din zonă, urmând să preia 
in scurt timp această sarcină 
pentru aite mse blocuri. (I. C ).

© TÂLHARUL. A fost arce. 
tat Marian Giurea, de 31 de ani, 
Baia de Criş. El este autorul u- 
nei tâlhării asupra unul cetăţean 
din Hunedoara, pe Pare Dă «Pite- C 
ninţat cu un cuţit Şi de la care a 
luat 10 m  lei şi ceasul de ta 
mână. (V.N.). ' '.

© SPRIJIN UMAN GŞN&RGS. 
Da la Farmacia deschisă de dna 
Rodită Ionică, in Deva, pe stra
da Dorobanţi,- nr. Şi, la parter. 
medicamentele, ceaiurile, plantele 
medicinale etc. se eliberează pe 
bază de repetă compensată, con
form legislaţiei in vigoare. La 
telefonul 61 57 71 sunt aşteptaţi şl 
cei care nu se pot deplasa. Li 
se vor duce acasă cele trebuitoa. 
re. <GH. I. N.).

8te



T R I B U N A  
„ C U V Â N T U L U I  L I B E R "

EXTRATERESTRU?

Poate nu sunt crezut, dar după 
ce veţi citi aceste rânduri îmi veţi 
da dreptate să fiu convins că blo
cul D 8, din cartierul Gojdu, Deva, 
a fost vizitat de... extratereştri. în 
data de 4 octombrie ’93, două fiin
ţe omeneşti, înzestrate cu genţi cu 
scule, au intrat în subsolul blocu
lui (scara I). După aceea s-a oprit 
apa rece, fără să se anunţe. S-au 
auzit ciocănituri, bocănituri, după 
un timp au plecat, dar apa rece 
n-a mai venit. A doua zi, adică în 
5 octombrie, văzând că nu este apă 
decât fiartă, am început cu telefo
nul să întreb la, sectoarele de în
treţinere ale RAG.C.L.; am început 
cu 627087, unde mi s-a răspuns că 
ei nu au nici o cunoştinţă de vreo 
intervenţie la instalaţiile de apă 
ale blocului D 8 şi m-au trimis la 
telefonul 627089, de aici la 612663, 
unde am primit acelaşi răspuns: 
„Nu ştim“. (Vorba aceea: „Nu ştiu, 
n-am văzut, nici pe-acolo n-am tre
cut"). La insistenţele mele, mi s-a 
promis că vor trimite un specia
list. Intr-adevăr, a venit aşa-zisul 
specialist,’ care a intrat la subsol, 
după un timp a ieşit şi mi-a spus 
că s-a lucrât la apometru şi robi
netul de izolare este închis şi blo
cat. Deci, să facem comandă, să 
plătim şi se va debloca.(?!). I-auzi! 
„Bravos naţiune!“ Deci asta era 
cauza 'închiderii robinetului? De
fapt am mai auzit de astfel de pro
ceduri. M-am deplasat la. R.A.G.C.L 
crezând că s-a închis apa deoare
ce nu s-a plătit. Aici' dna secre
tară; cu multă amabilitate, a încer
cat să mă ajute. Da biroul finan
ciar s-a constatat că nu aveam nici 
o datorie. Acolo, o altă doamnă a 
încercat să mă ajute întrebând la’ 
sectoarele de întreţinere ce s-a 
întâmplat. Acelaşi răspuns — nu 
ştinx Domnişoara a ridicat din

umeri, mi-a zâmbit trist şi m-a 
trimis iar la dna secretară s-o rog 
să vorbească cu şeful de secţie. Tot. 
pnntr-un telefon ultramodern, ca 
şi cel de la financiar, dna secre
tară-a apăsat pe butoane cerân- 
du-1 pe şeful de secţie. „Aşteptaţi** 
— 1 s-a răspuns (probabil aici şl 
şefii de secţii au secretare, nu nu
mai directorii). Dnul şef a răspuns 
la fel: „Nu ştiu". Faţă de cele 
arătate, rezultă că intervenţiile la 
instalaţii şi închiderea apei s-au 
făcut de către... extratereştri. Fără 
ca cei de la R.A.G.C.L. să ştie! (Ion 
Bădescu, Deva, bloc D 8, Gojdu, 
scara I, et 12).

„PANĂ CÂND, SĂRMANI 
BĂTRÂNI...44

în cursul lunii mai 1993, dnul 
director Oprinescu de la R.A.G.C.L. 
Brad a ţinut o şedinţă eu locatarii 
blocurilor C şi CX unde s-â ex
primat în felul . următor : „Vă a- 
duc la cunoştinţă că la 1 iunie 1993 
se va majora taxa la apă caldă 
deoarece statul nu ne mai dă sub
venţii". Totodată a specificat că 
taxa va fi 2 700 lei de persoană. 
Locatarii' foarte speriaţi au spus eă 
vor sigila apa caldă, deoarece nu 
au posibilitatea să o plătească. Dl 
Oprinescu a fost de acord cu aceas
tă problemă, spunând să facă ce
rere, fiecare pentru a sigila robi
netul în ziua următoare, Zeci şl 
sute de cereri s-au depus la 
R.A.G.C.L. Brad, de către locatari 
pentru sigilare. In următoarele-«ziie 
au venit doi tineri cu o bucăţică 
de sârmă, de 30 cm, pretinzând su
ma de 500 lei ca să închidă robi
netul. Ne întrebăm pentru" ce a- 
ceşti 500 de lei, pentru 30 cm- de 
sârmă şi 10 minute de lucru ? ?

Văzând eertdtteerea JLAG.C.X 
că oamenii, nu glumesc şi cererile 
se înmulţesc, ne invită la altă ■ şe
dinţă să negociem din nou preţul

la apa caldă, dar acum cu un alt 
reprezentant al R.A.G.CJ\ Brad, In 
persoana dlui ing. Darău, care de 
la bun început s-a pronunţat că ni
mic un este legal din tot ce ne spu
ne referitor la preţul apei calde. 
Astfel s-a ajuns la preţul de 1000 de 
lei pe persoană, dar când a fost 
la plata taxei, pe tabel a apărut 
suma de 1200 lei pe persoană. Iar 
la întrebarea pe care l-am adresat-o 
dlui administrator, de ce acest preţ, 
a râs şi a dat din umeri.

£?>r>e domnilor de la R.A.G.G.L. 
Brad, se apropie iarna, ce va fi 
cu noi că suntem ameninţaţi toţi 
loeştarii. că dacănu achităm suma 
de 8Bî lei pentru & ament cu
2 camere şl suma de 32 700 iei pen- 
tru trei .aia'.. iu vom .'«si rai
duri ţ Dacă vrem să ni se închidă 
caloriferul din apartament, ni se 
pretinde suma de 4000 lei. Aşa a 
spus dl inginer, că suntem proprie-.; 
tari şi trebuie .să plătim această 
taxă. Asta este fot legal ? Şi acum 
ca încheiere o întrebare: „Până 
când sărmani bătrâni / Timpul ce 
ne-a mai rămas/ O să-l irosiîmtă- 
când / Precum vita în pripas? / '‘Ne 
strigăm în st* a .i- jalea /  Să se-scu
tur Cetate Ot ti^o' nu ne măi e 
teamă / * vi
(Marfa Câmpean — Brad. str. Li- 
bertăţii. bloc B 20 ap. 6).

POSTA RUBRICII

• Adrian Gancea — Brad : în
trucât nici din scrisoarea dv. şi nici 
din .îc*cie anexate nu reiese ciar 
despre care dintre cei' doi copil 
ai dumneavoastră este vorba, vă 
rugăm sâ faceţi 'precizări'sau să 
treceţi pe la redacţie.

•  Un cititor (nu se ştie de 
unde) De acord A multe dintre 
cele cs r. jt se 1-, ţm putea 
>J J ga eu esmeni despre v căror: 
identitate nu ştim absolut nimic.

D e la Primăria 
municipiului D eva

Vă rugăm să inseraţi în 
coloanele. ziarului „Cuyfihr 
tul liber44" următoarele : 

„Având in . vedere faptul 
că pe terenul proprie
tate a Şocietăţii Comer
cial* „M/î R MOŞIM" Sime- 
ria, * Situat în zona carierei 
Pietroasa, din Deva, s-au 
construit adăposturi pentru 
animale şi păsări, îi ru
găm pe toţi deţinătorii a- 
cestora să ..degajeze zona 
(să-şi ia- adăposturile şi, Pjî* 
sările), întrucât prin pt»~

ceşul tehnologic societatea 
execută împuşcături cu ex
ploziv; ceea ce impune eli
berarea zonei pe o rază de 
500 m. întrucât persoanele 
existent̂  1- i'îe ag
restei raze sunt expuse u- 
nor accidente iminente, ru
găm a se conforma celor 
de mai sus toate persoanele 
în cauză, societatea neasti- 

. • mându-şi nici o răspundere 
pentru accidentele produse 
celor ce nesocotesc apelu- 
rile dânşilor**.

SOCIETATEA HANDICAPAŢILOR PSIHICI 
DIN ORAŞUL BRAD

Anunţă şedinţă pentru data de 21 octombrie 1993, ora 
14s00. Locul întâlnirii — sala de şedinţe a Primăriei Brad. 
Pentru persoanele care fac parte din comitetul de con
ducere al societăţii prezenţa este Obligatorie. Vor fi dis
cutate probleme de interes pentru persoanele în cauză. 
(V.A.) -

A MATURA E CHIAR
Judecând după prezenţa

fhiveceţor de pe balcoane 
şi după perdelele de la 
ferestre, s-ar părea că blo
cul 48 B din str. Eminescu, 
Deva, ar fi locuit. Dacă 
ne-am lua insă după as
pectul zonei din faţă, am 
putea crede că locuinţele 
au fost de mult părăsite. De

ATAT! de greu ?
sub covorul gros de praf 
şi frunze uscate, fărâmiţate 
de paşii trecătorilor, nu se 
mai vede nimic lei
tul trotuarului, o parte din 
resturi fiind împrăştiate şi 
pe o porţiune a străzii: 
Chiar nu vă sare în ochi 
aspectul, nu-1 comparaţi cu 
faţadele celorlalte imobile, 
dlor locatari ? (VA.)

Participarea parlamentarilor creştin- 

democraţi la activităţile Uniunii 

Interparlamentare
(Urmare din-pag. I)

prin subsemnatul, la * Sim
pozionul interparlamentar 
de la Budapesta (nud, 
1993), prin domnul de
putat Ion Dinu şi la con
ferinţa de la Canberra, 
prin domnul deputat Ion 
Berciu.

De fiecare dată, depu
taţii şi senatorii creştin- 
democraţi au participat, 
pe parcursul conferinţelor, 
atât la diversele contacte 
ale ■ delegatei Grupului 
Interparlamentar Român, 
a. şi pe li ie de pa tid 

la reuniunile Grupului 
creştin-democrat, din ca- 

- ârul Uniunii. ■ Acest grup 
ptâme. este ţinui ?- din. cm  
mii influente, acest fapt 

' întărind afirmaţiile că 
; ideologie şi curăţiri' creş
tin-democrat devin, pe zi 
re t - " e, tbt mai a tualej 
tot mai aproape de dezi
deratele societăţii civile 
internaţicmale.

în cadrul Grupului Inter
parlamentar Român. Iş! 
desf işî ară ictivi a. ;a l âftă J 

mentul « faţă 29 
dc grupuri parlamentare 
de prietenie, cu diferite

ţări, din - diverse zeme geo
grafice şi geopolitice. 
PJJ.Ţ.-G.D. deţine condu
cerea a 4 grupuri de prie
tenie, ţări în care cu
rentul creştin-democrat 
este preponderent.

Interesul manifestat de 
parlamentarii români pen
tru o prezenţă activă în ca
drul U.IP. s-a materiali
zat, ■ de curând,; prin ac
ceptarea candidaturii Bu- 
cureştiului de a organiza, 
în toamna anului 1995, cea 
de a 97-a conferinţă a 
Uniunii Interparlamenta
re. Considerăm că acest 
pas, cane va reprezenta 
un moment important pen
tru viaţa politică din 
România, va trebui pregă
tit cu maximă atenţie şi 
responsabilitate, fără a se 
încerca a-l politiza. A- 
cestea ar fi doar câteva 
din realizările. ParJamen- 
tului României în planul 
relaţiilor cu Uniunea In
terparlamentară, la care 
parlamentarii creştin-de- 
mocraţi au contribuit în 
mod substanţial, prin ati
tudinea lor moderată, rea- 

' listă, dar şi critică. Ati
tudine pe care o vor men
ţine şi în continuare.

Evlaviosul cu apucături 
de animal (II)

(Urmare din pag. 1)

300 de lei! Iată preţul u* 
nei comportări ieşite total 
din firescul vieţii, a exis
tenţei umane însăşi.

Ce să mai spunem, la 
şase ani, fetiţele nu prea 
ştiau ce s-a întâmplat, iar 
de frică nu au spus nimă
nui absolut nimic. Evlavio
sul cu apucături de ani
mal îşi duce traiul de- fle
care zi. Culm* % I Conţii uă 
să frecventeze una dintre 
familiile din wie fire pmn,' 
o fetiţă violată şi supusă 
perversiunilor sexuale!

Totuşi, J.*p5 câtet»
cu totul întâmplător, una 
dintre mame remarcă ceva 
nefiresc în comportarea fe- 
iiţt) Ic sfihţit. af‘4 fv 
oroare ce s-a întâmplat. 
Maxim pare oarecum sur
prins când poliţia îl ia de 
pe stradă: într-un buzunar 
are ca de obicei câteva cio
colate. Pentru cele două 
fetiţe, ori pentru altele...

La domiciliu i se gă
seşte şi cuţitul de vână
toare. Faptele le va re
cunoaşte la puţin timp. Va

f recunoscut de prim 
fetiţă pe care a violat-o. 
Pentru ceea ce a făcut nu 
are o explicaţie raţională. 
Pare însă normal, se poate 
discuta cu el. Oricum, pen
tru că ororile de care a 
fost în stare ies din firesc 
şi sunt pur şi simplu a- 
berantey— s-a dispus efec
tuarea mnei expertize psi
hiatrice. Deocamdată re
zultatele nu se cunosc. Dar 
le veţi afla.

Plină atunci, să spunem 
că pedeapsa pentru*?, viol 
asupra unei minorereste de 
uk tm ia 18 «ni, !»» pentru 
perversiuni sexuale, de la 
doi la şapte ani. Dacă este 
mare sau mică, judecaţi 
dumneavoastră. Hu vom 
încheia aceste rânduri fără 
a spune, îi, 4 o dată, că 
ceea ce au păţit şi păti
mit fetiţele constituie un 
motiv dintre cele mai se
rioase pentru părinţi de a 
reflecta la felul cum îşi 
supraveghează copii, la 
anturajul lor. Şi, nu în ul- 
timul fând. li d alog â pe r 
manent ' v„re există sau nu 
există cu’ acn1̂ .

(Urmare din pag. 1)

— Ce înseamnă „foarte 
mari14 ?

— Sâmbătă; începe pla
ta lunii iulie, plăţi care se 
vor ternhna în 22—26 de 
zile. în felul acesta vom 
apare cu plăţile sub trei 
luni cu o zi, dar cel mai 
mult contează să ne ţinem 
cuvântul faţă de oameni. 
Pentru că m-aţi Întrebat 
cât de mari sunt plăţile ? 
Săltăm ,1a incredibila ci
fră de 300 000 de poziţii pe 
zi! Aceasta Înseamnă în
tre 30 şi 37 000 de persoa
ne zilnic !

— Exprimat în bani ?
— Depăşim 10 miliarde 

de lei zilnic cu plăţile. Că 
a apărut acea suprapunere, 
pe mine m-a întristat enorm, 
lucru care sper să nu se 
mai repete.

— Cum apreciaţi emi
siunea de la televiziunea 
centrală ?

— Emisiunea, probabil, 
a avut un scop, care din 
păcate nu s-a atins. Eu

am respect pentru aceas
tă instituţie, pentru că es
te cea' mai bună care fa
ce informaţii, însă dl Ra
du Nicolau, cu care am 
avut două convorbiri te-

ştiam acest lucru, nu răs
pundeam.: la- invitaţie. Fe
nomenul Cari tas este creat 
de ziare, de anumiţi zia
rişti. Caritasul nu se vrea 
a fi un fenomen. Este un

ceea, vom forma în curfind 
un serviciu, după modesta 
noastră ştiinţă, prin care, 
să îndrumăm Oamenii spre 
lucruri utile — activităţi 
d< producţie comerciale,

Eu nu văd în controale 
uh „bau-bau“, ci dimpo
trivă, un sprijin.

—> Pentru că aţi adus 
în discuţie salariul • patro
nului, dumneavoastră fiind.

De ce s-a întrerupt Caritasul pentru două zile ?
lefonice, a greşit. Cred că 
poate a fost bine intenţio
nat, însă emisiunea a fost 
o nereuşită de la cap la 
coadă. Ca să chemi în stu
dio doi sociologi, un ofiţer 
MI, un -om din bancă ,— 
deşi mai înainte să spui 
la telefon că vine un re
prezentant din conducerea 
Băncii Naţionale, apoi un 
cadru cu funcţii importan
te din Ministerul de In
terne, un sociolog şi bi
neînţeles ministrul cu re
forma însărcinat de Gu
vern —, mie mi şe pare 
din start o greşeală. Dacă

circuit financiar de întra
jutorare, prin care un om, 
după aproximativ trei luni, 
câştigă ceva bani pentru 
un trai mai doct nt. Unul 
câştigă mai mult, ‘altul 
mai puţin. Sigur, aici au 
apărut şi unele întrebări: 
dacă este imoral să fii 
bogat sau nu. Răspunsul 
meu a fost: este moral. I- 
moral este să furi sau să 
faci alte lucruri care nu 
sunt ortodoxe. Faptul că 
oamenii câştigă mai mult 
este foarte bine. Unii fac 
investiţii, alţii însă nu ştiu 
ce să facă cu banii. De a-

sociale etc.
— Caritasul, bănuiesc 

că a fost ţinta mai mul
tor controale. Care au fost 
concluziile acestora ?

— în luna iunie a fost 
uri control al Ministerului 
de Finanţe la Braşov. Nu 
au fost probleme deosebite, 
cu excepţia unor foarte 
mici nereguli. Să vă dau 
doar un exemplu : salariul 
patronului a fost trecut 
pe acelaşi stat cu al per
sonalului. Or, după regu
lile financiare, trebuie fă
cut un ştat separat din 
dividende, lucru care de 
altfel s-a remediat imediat.

de altfel, unic asociat, pu
teţi să ne spuneţi la cât 
se ridică cuantumul lu
nar ?

— Salariul meu este doar 
de 100 000 de lei. Salaria
ţii Caritasului mă depă
şesc. Este incredibil, sti
mate domn, dar ceea ce 
mă doare este faptul că 
o anumită presă spune mul
te lucruri irealei Noi nu 
vrem altceva decât să aju
tăm oamenii minunaţi ai 
acestei ţări, după posibili
tăţile şi ştiinţa noastră. 
Bunăoară, azi am făcut, o 
cerere la Primărie prin ca
re solicităm să ni se pu

nă la dispoziţie un teren 
pentru; a construi două blo
curi pentru tineri şi nu
mai pentru tineri. Aici se 
va dbce o altă parte din 
profitul firmei, pe lângă 
«e<, investit >r supei *i ar- 
ket.

Dar, revenind la Televi
ziune, unde mi s-a pus un 
pumn in gură, unde nimic 
nu s-a lămurit, iar milioa
ne de oameni au rămas 
nedumeriţi, păstrez un gust 
amar. De ce ? E uşor să 
judeci un om fără a cu
noaşte realităţile......

— Ce ne puteţi "spune 
despre circuitul financiar, 
prin poştă, de la Braşov ?

— Vom interveni şi aici 
pentru scurtarea perioadei 
la trei luni. Timpul este 
mai mare din cauza ope
raţiunilor poştale, vira
mente bancare, selectare 
mandate etc.

— Dintre „mulţii duş
mani" ai dumneavoastră, 
pe care l-aţi numi primai?

— Timpul. A fost, este 
şi dă Doamne să nu mai



BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE 
Face cunoscut că deschide conturi de depozit pe termen de 3, 6 şi 12 

luni persoanelor fizice şi persoanelor juridfce în scopul depunerii suinelor 
disponibile temporar pentru care acordă dobânzi avantajoase a stfe l:

Dobânda exprimată in procente, 
* antiale

3 luni 6 luni 12 luni

#  pentru persoane juridice (suma 50%  
minimă a depozitului este de 500 000
lei).

•  pentru persoane fizice, persoane
juridice, fără scop lucrativ (asociaţii 
de locatari, sindicate, case de ajutor 
reciproc etc.), suma minimă a depo
zitului fiind de 100000 lei. 50 %

55 % 60 %

60 % 66 %
Doritorii se pot adresa unităţilor B.R.D. din Deva, Hunedoara, 

ţeg, Orăştie şi Petroşani.
Folosiţi această şansă pentru prosperitatea dvs.
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Anunţă onorata clientelă că a sosit un nou lot de mobilă.
Vă aşteptăm să ne vizitaţi la magazinul nostru din zona gării 

C-F.R. (fostul depozit de ape minerale).
VA OFERIM DIN STOC: > .
•  ’ holuri şi colţare (pluşuri americane);
•  biblioteci, bucătării, dormitoare, mese, scaune.
Vă aşteptăm zilnic, între orele 8—20, inclusiv sâmbăta.

(922117)

SÂMBĂTĂ, 16 OCTOMBRIE

RTL

7.00 Seriale ; 12,15 Ţestoasele Ninja ;
13.15 Harry & Hendersonii; 13,45 O casă 
plină; 16,45 A-Team; 17,45 21, Jump 
Street; 18,45 The Heights; 19,45 Ştiri 5
20.15 Beverly Hills, 90210 ; 21.15 Teatru 
popular: „Greva soţiilor"; 23,00 Marele 
Premiu al TV bavareze; 0,15 Karate Ti- 
ger V; 2,00 M — Magazinul bărbaţilor;
2.30 Serie Rose; 3,00 Superobsedatele;
4.40 Seriale.

PRO 7
5,50 Lumea animalelor ; 6,35 Seriale şi 

da; 9,42 Marinari pe Volga; 11,25 Auto
buzul uriaş; 13,05 M.A.S.H.; 13,35 Air 
Force; 14,35 Kung Fu; 15,35 Un caz pen- • 
tru Chase; 16,35 Frank Buck — Aventuri 
în Malaiezia ;' 18,25 Hardbâlî ; 19,25 Cei 
trei; 19,55 O casă zgomotoasă ; 20,25 Ro- 
seanne (sxo); 21,15 Cel dur şl cel blând ; 
23,10 Renegates ; 1,10 Special Squad ;
2,15. Preotul Voodoo.

SAT. 1
7,35 Seriale; 8,30 Răzbunătorul ne

gru ; 9,00 Şuperboy; 10,00 Drops; 10,30 
Roata norocului ; 11,40 Karate III ; 13,50 
Un bătrbat şi o femeie după 20 de ani; 
15,50 itava spaţială Orion ; 16,50 Cluedo;
17.45 -Bancte,- puncte... ; 18,20 Totul sau • 
nimic ; 19,0Q Fotbal: Bundesliga, etapă * 
â 12-a; 22,30 Roata norocului ; 21,15 Hd- 
no Show*; 23,00 Mann — O Mann ; 0,00 
Luna de miere; 1,3© Nopţile Angelinei;
3.00 Luna- de miere; 1,25 Reluări.

TNT A TOONS
7.00 Capodopere ale animaţiei; 21,00 ,

Buna doamnă; 22,Ş0 Dunărea roşie ; 0,45 
Rămâne de văzut; 2,35 Sfântul Hoodlum; 
4,20 Mister Buddwig.

MTV
. 9,00 Rockumentar : Aerosmith; 950
Weekend Mousters of Rock; 11,30 Con
cert cu grupul Skid Row ; 12,30 Yo! 
MTV Raps. Topul 10; 15,00 Concert live 
cu Poison ; 1550 Weekend Mausters of 
Rock; 17,30 Ozzy Osbourne ; 18,00 Party 
Zone; 22,00 Braun European Top 20; 
22,30' Concert: Aerosmith ; 23,00 Muzică 
soul şi reggae; 0,30 Concerte: grupurile 
PearlJam.Soul Asylum, The Little An- 
gels; 5,00 In direct: Paradise Lost.

ITALIA 17.30 Desene animate; Ţestoasele Nin
ja...; 10,30 Webster; 11,00 Casa Keaton;
11.30 Adam 12; 13,30 Ştiri ; 13,50 Cartdy,
prinţul viteaz ; Cărţile junglei ; 16,30 Top 
muzical 20; 17,45 Unomania; 19,00 Su- 
pervicky ; 19,30 Bayside school; 21,00
Karaoke ; 21,30 Film ; 23,20 Film ; 1,30
Studio sport; 2,05 Film ; 4,00 Webster ;
4.30 Casa Keaton ; 7,00 Bayside school.

CANALE 5
7.30 Ştiri; 10,00 Arnold ; 10,30 Beauty 

News — emisiunea femeilor ; 10,45 Nu 
doar moda ; 12,45 Forum — dezbatere în 
studio ; 14,00 TG5 — ştiri; 14,40 Prieteni 
— dezbatere în studio; 17,20 Bim Bum 
Bâra J 19,02 OK ! Preţul este corect; 20,00 
Da sau nu •*- moderator Claudio Lippi;
21.00 TG5 — ştiri; 21,25 Circulă zvonul;
21.40 Afli ultima ? ; 0,00 Film ; 2,45 Cir
culă zvonUl; 3,30 Zanzibar; 4,30 însuraţi 
cu copii.

TV 5
7.00 Magellan ; 9,30 Oraşul în nori ; 

10,35 Magazin economic ; 12,10 în obiec
tiv Europa ; 12,30 Magazin *de informaţii;
13.00 Muntele; 14,00 Orizont *93; 15,00 
Imagini reflectate ; 16,00 Magazin literar ;
17.00 Jurnal TV5 ; 17,20 Lumea tinerilor 5
18.15 Clip poştal. Varietăţi; 20,00 Ma
gazin olimpic; 21,00 Thalassa. Magazinul 
mării; 22,00 Jurnal; 22,30 Sport profe
sionist; 23,20 Zile de război. Sept. 1943;
2.45 Magazin de umor; 1,45 Muzică.

DUMINICĂ, 17 OCTOMBRIE
RTL

7,00 Seriale şi <La.; 11,00 Femeia mi
nune ; 12,00 înapoi In trecut; 13,00 Căl
dură tropicală ; 14,00 O face sau nu ? j
15,30 Planul secret; 17,20 Don Camillo;
19,45 Ştiri, meteo, «port; 20,10 Numai 
dragostea contează; 21,15 Premiul de 
100 000 de mărci!; 22,55 Spiegel TV — 
magazin ; 23,40 Prime Time ; 0,00 Eden ; 
0,30 Play Boy Late Night; 1,00 Kanal 
4 ; 1,40 Seriale.

EUROSPORT
9,30 Aerobic; 10,00 Golf. Cupa Alfred 

Dunhill; 11,00 Tenis ; 14,00 Box. Meciuri 
internaţionale; 15,00 Ciflism. Finala 
CM'; 16,00 Tenis. Turneul .ATP de la 
Bolzano, Italia, finala; 18,0Q Tenis (d). 
Turneul feminin de. la Filderstadt, fina
la ; 19,00 Golf. Cupa Alfred Dunhill, ul
tima rundă ; 21,00 Automobilism. Finala 
campionatului italian de maşini de se

LUNI, 18 OCTOMBRIE
RTL

7,00 Magazin matinal; 13,00 Ştirile a- 
miezii; 13,30 Springfield Story; 14,20 
California Clan ; 15,10 Vremea dorinţei;
16.00 Ilona Christen ; 17,00 Hans Meiser;
18.00 Cine e şeful aici ? ; 18,30 O fami
lie foarte drăguţă; 19,00 Chemarea ini
mii ; 19,45 Ştiri; 20,10 Exploziv-magazin ;
20,40 Vremuri bune, vremuri rele; 21,15 
Colegi şi colegi; 22,15 Spitalul municipal;
23,15 Scaunul e fierbinte ; 0,00 Magazin 
cultural; 0,30 ROST ; 1,00 Berlin Brak ; > 
2,05 Seriale.

EUROSPORT
1,30 Box, Meciuri internaţionale; 9,30 

Aerobic; 10,00 Golf. Cupa Alfred Dun- 
tiill; 12,00 Ciclism. Finala CM; 13,00 Au
tomobilism. Raliul Faraonilor; 14.00 Mag. 
sporturilor cu motor ; 17,00 Tenis. Fina-, 
la turneului fem. de la Filderstadt; 18,00 
Surfing; 18,30 Atletism. CE de marş;

TV 5
7,00 Coaja de banană ; 9,30 Eveniment »

10.00 7x7 ; 12,00 Ora adevărului; 13 
Jurnal elveţian ; 14,00 Coaja... ; 16,00 <| 
sărbătoare de bâlci; 17,00 Jurnal TVŞf
17,15 Vision 5; 17,30 Magazinul sănătă
ţii ! 18,05 Iadul; 18,4Q 30 milioane id© 
prieteni; 19,00 întrebări pentru un cam
pion; 19,30 Jurnal TV5; 20,00 Imperiul 
comunicaţiilor*; 20,30 Jurnal elveţia*! j
21.00 Magazin de actualităţi; 22,00 Juţ-
nal francez : France 2, TF 1 ; 22,30 V«- 
r ie taţi. ■ y-i

MARJI, 1  ̂OCTOMBRIE
j
IZ

rie, Monza; 22,00 Dans CE, de boogie- 
woogie; 23,00 Tenis.

SAT. 1
7.00 Seriale, da; 8,15 Răzbunătorul 

negru; 9,45 Un bărbat şko femeie după 
20 de ani; 1150 Nava spaţiafâ Orion;
13.00 Lumea animalelor; 13*30 Pe urme
le atotputernicilor; 14,05 Black — fulge
rul negru ; 14,15 Ochiul dracului; 16,10 
Rocky 11; 18,20 Salvamarul; 19,20 Roa
ta norocului; 20,15 Fotbal: Bundesliga 
{Etapa a 12-a); 21,15 Şogorii, cu Pierre 
Richard, Gerard Depardieu.

DSF
9,45 Aerobic : exerciţii în faţa TV; 

1050 Viaţa animalelor sălbatice; 11,00
Cascadorii de la Hollywood ; 11,30 Gui- 
ness-Book; 15,30 Judo. Cupa Europei. Se
mifinale ; 19,00 Istoria fotbalului. Cele 
mai bune mecmri ale tuturor timpurilor |
20.00 Cascadorii de la Hollywood ; 21,00 
Fotbal: Campionatul Italiei ; 23,15 Pot- 
bal. Bundesliga.

TNT ATOONS
7.00 Desene animate (s); 21,00 Această 

lume sălbatică cu Mickey Rooney, Lionel 
Barrymore; 23,00 Căutând-o pe Marga- 
ret; 0,35 Această lume sălbatică; 2,30 
Căutând-o pe ţjargaret; 4,05 Trei proşti 
înţelepţi.

ITALIA I
7.30 Bim Bum Bam; 11,30 Hazard i

12.30 Auto: Marele Premiu de Formula 
1; 1350 Studio deschis ; Ştiri meteo ; 13,45 
Sport; 15,00 Festivalbar *93; 17,00 Big 
Man ; 18,30 T.J. Hooker; 20,30 Benny 
Hill Show ; 21,30 Highlander; 23,30 Pres- 
sing; 0,45 Niciodată nu spune gol; 1,00 
Studio sport; 2,40 Film; 4,00 Big Man;
6.00 Hazard; 7,00 Supervicky.

TV 5
7.30 Varietăţi; 7,50 Dosarele justiţiei}

11.30 Muzică clasică; 14,00 Şcoala fani- 
lor ; 15,00 Magazin ştiinţific ; 16,50 Cores
pondenţă. întâlnire cu telespectatorii;
17.00 Jurnal francez TV5; 17,15 Varie
tăţi ; 49,30 Jurnal; 20,00 30 milioane de 
prieteni; 20,30 Jurnal; 21,00 7x7. Ma
gazin de reportaje; 22,30 Marea pasiu
ne ; 23,40 Frou-Frou. Magazin de umor; 
1,05 Divan; 1,30 Ora adevărului; 2,30 
în faţa presei,

19.30 Automobilism. Raliul Safari, Austra
lia ; 0,00 FotbaL Cele mai frumoase go
luri ale săptămânii.

RTL 2
650 Filme şi desene animate; 1140- 

Lobo — un tâmpit cu insignă de Şerif ; 
1250 Ruck Zuck; 1255 Ani minunaţi ; 
1355 Desene animate ; 1755 Daktari; 18,45 
Ruck-Zuck ; 20,00 Un înger revine ;  21j0© 
Ştiri; 21,15 Cover Up — modă,-manechi
ne şi intrigi; 22,15 Wrestling; 23,30 Mi
siune periculoasă IV „Nu mori de două 
ori" ; 1,00 Pariul cu moartea; 2,00 Cover 
Up; 2,55 Wrestling; 3,55 Pariul cu moar
tea.

DSF
9,45 Tele-bursa; 10,00 Idei de călăto

rie ; 10,30 Şport ; 1255 Tele-bursa ; 13,00 
Guiness Book; 1350 Petrecerea timpului 
liber in familie; 14,00 Tele-bursa-; 15,00 
Istoria fotbalului. Cele mai bune meciuri 
ale tuturor timpurilor; 16,00 Sport; 17,00 
Baschet; 18,00 Fotbal; 19,00 Viaţa şi ca
riera boxerului Floyd Patterson ; 1950
Yachting ; 21,Ofi Fotbal. Bundesliga ; 23,00 
Fotbal: Cel mai important meci al cam
pionatului spaniol; 0,00 Camioane mon
stru.

TNT A TOONS
1250 Povestiri pentru pitici; 13.00 Ca

podopere ale animaţiei; 14,30 Seriale;
17.30 Captâin Planet; 18,00 Jonny Quest;
19.30 Fred şi Barney (s); 20,00 Bugs şi 
Daffy ; 21,30 Casa cea mare (f. SUA, *30);
22,40 Insula lui Blackwel <f. SUA *39) ; 
0,00 închisoarea femeilor (f. SUA *71);
1,45 Femei despre care se vorbeşte <f. 
SUA, *33); 3,05 Hoţi de stradă (f. SUA, 
*36); 4,20 Născut pentru necazuri (f. SUA, 
*42); 5,30 Fortăreaţa Alcatraz (f. SUA, 
1937).

RETE 4
7,40 Seriale; 11,00 Soledad ; 11,30 Fe- 

brele iubirii; 12,15 Când vine dragostea ;
13,00 Celeste ; 14,00 Drumuri ; 15,30 Pri
ma iubire ; 16,30 Inimă pierdută ; 17,00
Noul joc al cuplurilor (show); 17,45 A- 
devărul (show); 18,35 Cu adevărat fru
moasă ;19,00 Romanţa ; 20,30 Valentina ;
21.30 Milagros; 23,30 Ciclu : „Filme de 
neuitat" ; 0,30 TG4 — ştiri ; 1,45 Murphy ' 
Brown; 2,20 Lou Grant; ; 3,20 Film ; 6,10 
Murphy Brown ; 6,40 Lou Grant.

RTL
7.00 Ştirile dimineţii; 13,00 Ştirile'; a- 

miezii; 13,30 Springfieţd Story ; 1450 Ca
lifornia Clan ; 15,10 Vremea dorinţetş
16.00 Bana Christen ; 17,00 Hans Meises
Show ; 18,00 Cine este şeful aici 7 ; I85O 
O familie foarte drăguţă'; 19J90* Clfemft- 
rea inimii; 19,45 Ştiri; 20,10 Exploziv- 
magazin ; 20,40 Vremuri bune, vremuri 
rele; 21,15 Colombo: „Crimă'prin tele
fon"; 22,45 Quincy ; 23,45 Show-uri : Dirli 
Back & Gottschalk; -1,00 Legea şi ordi
nea; 2,00 Seriale. • ■

PRO 7
6.00 Seriale ; 10,50 Călăreţii preeriei 

(SUA, 1954); 14,20 Academi* zăpăcelii■»
15.55 Adderly ; 1655 Mr. Belvedere: "Scri
sori de amor; 1755 Visez la Jeannieţ
17.55 Desene animate ; 1955'Cei trei; 1958 
Flirt stradal; 2055 Koscanne ; 21,00 
3*îl5 Strigătul lui Jennifer-Aridord- 
SUA, 1990); 23,10 T.J. HOoker (s.p.j 
privare pe video" ; 0,15 L .A . BouiH 
(SUA, 198»); 1,55 Matlock ; 2,55 Un po
liţist în...

SAT 1 7.
7.00 Bună dimineaţa cu fotbal ; .,1049

Seriale; *4,15- Triapper Jriin, M.D.; 15,î( 
Vecinii ; 1540 Bonanza; 16,40 Nava spO 
ţială Enterprise ; 17,45 Sâ riscăm !; 185d 
Totul sau nimic ; 19,30 Sugar baker's -; 20,{ 
Ştiri, sport,-meteo, 2050 Roata nc 
lui; 21,15- Parada muririi populare; 
Crima Ia răscruce; 23,00 Ulrich Me 
show; 0,00 Spiegel TV — magazin 5 
m wmkt  Biue ; 150 Mann — O — Mar 
2,f0 Navă. spaţială Enterprise; 3,05 
garbaker*s ; ‘ 3,30 Videotext. v

TNT A TOONS
13.00 Capodopere ale animaţiei; 1450 

Isprăvile Pewelopei; 16,00 Super avân
turi ; 1750 Captain Planet; 18,00 A\ 
turile lui Jormy - Quest; 19,30 Fred 
Barney ; 20,00 Baga şi Daffy ; 2150

. no (SUA, *64); 2245, Pucul verde 
*56) cu Grace Kelly, Stewart Gr 
Paul Stewart ; 0,40 Conacul verde 
*59) cu Audrey Hepburn, Anthony 
kins ; 2,40 Corpdl ^epos- (SUÂ, *73); 
Kongo (SUA, 1932).

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa; 10,30 Wet

11.00 Casa Keaton; 1150 Adam 12 ;
Ştiri; 13,30 Studio deschis : ştiri, 
sport; 1550 Nu e Rai; 17,30 Uhon 
18,10 Studio sport; 19,00 Supervicky ; 
Bayside school; 20,00 Willy, prinţ 
Bel Air ; 21,00 Karaoke ; 21,35 Film ; 23 
Convocarea de marţi (show) ; 1,50
4.00 Webster.

TV 5
7.00 Coaja de banană; 9,30 Mag, s 

nătăţii; 10,00 Magazin de actualit"
12.00 Magazin istoric ; 14,00 Coaja...
14,30 „Marea păşune” ; 16,00 Frou-Fro
17.00 Jurnal TV5 ; 17,15 Vision; 173
Emisiune medicală ;- 17,50 Culinară ; 18,4 
Perfecto ; 19,00 întrebări pentru un car 
pion ; 19,30 Juroil TV5 ; 20,00 Imperiul 
comunicaţiilor. 20,30 Jurnal elveţian^1;
21.00 Nord S- 00 Jurnal francez.:
France 2 ; ...agazin de informaţiî.



8.C. IM8UU-IMPEX 

S.S.L. BRAŞOV
A N U N Ţ Ă

câ o început plăţile «fin codrul sistemului 
de  întrajutorare

Y I T A t l S
S-ou efectuat plăţi la sediul dm HAŢEG, 

Hanul „BUCURA", la 'chitanţele de la nu
mărul 1 până la 875.

In continuare, plăţile se fee după urmă
torul program :

•  vineri* 15 octombrie — chitanţele nr. 
«56-950

9  sâmbătă, 16 octombrie — chitanţele 
«r. 951-1085

•  Urni, 18 octombrie -  chitanţele nr. 1026
-1 1 0 0

•  marţi, 19 octombrie — chitanţele nr. 
11*1-1175.

In continuare, tot prin „Cuvântul liber*1, 
va fi publicat programul de plăţi. (CEC)

VERSORI
, : ■ •  Cu ocazia zilei de «aş- 
4*»*, bunica ;.>!* muma, 
feateSe, cumnata ţi «epea- 
•t«; fi urează lui Crtşmar 
Dorin, tfin Balata, on căi- 
'«turos . ,*La mulţi ani* ' ţi 
împlinirea tuturor dorinţe
lor. (922519)

VANZA91- 
CUM? ARĂRI 

•  Vând două biciclete 
. neţ, Informaţii 

61&590, după ora 20. .
, Vând motor Bcaşov A-

ro, nou. Haţeg, tel. 779Î1S.
{922501)

• Vând casă In Minerim 
1 sau schimb apartament. 2

camere ultracentral -f\ ca
să Sn Mînerău pentru apar
tament 4 camere ultracen
tral Relaţii tel. 619209.

(922590)
•  Vând teren pentru 

' construcţie Deva si
Cristur. -Inforrifdpţ”

■ 817230.
•  Vând ten 

Călugăreni şi 
caţio 1980, cu , lll|IIILI1 
\cnabile. Deva tei. 61T6W.

(922472)
•. Vând- grâu cantitate 

arare, .nagociab.il. Cârpeşti, 
tei. 142. (922476)

.« Cumpăr vifgent - garso- 
nieră confort I. exclus Sa

lcia. Micro. 3 5 mUîoane <au 
valută T*T fiV>R3<).

•  Vând Citroen Pal tace 
OS înmatriculat. stare 
fimotionare usi Hreaota a- 
variato .TjWSto Tei- "iau 
1000 DM. Tel. *83/542373. '

(9224461
•  Vând Mercedes SOC

I> el fabricaţiei 1980
stat-a nerîectă. tel. 624733, 
dunS ora 18. #22511)

• Vând motor Dacia,
■plus cutie de viteze. Tvva. 
tel. 612513. 1022515)

• VSnd Dacia 1300 ne-
înewfri-MV.trS contre

, naWi Tel. 720701. 1022516)
•  Vând trarswnleră Că-

îan. str. Bradului, parter. 
Tel. 7305®. între orele 10 
—15. 1922518)

•  Vând Volvo 760 GtE 
Turbo Diesel combi. stare 
excepţională. Relaţii »eL 
626462. orelg 16—20. 604162,
©rele 7--14. (922521)

• Vând cazan ţuică 65 1.
, Tel 860561. (922523)

•  Vând televizor color 
A .70, sigilat Tel 6*2991

(§22524)
•  Vând proteză audifi-.

vă si -bicitfetă "Pegas. '.'Tel. 
612S70. (922526)

•  Vând apartament *»S 
camere. r  ojdu *%. vaîutâ) 
Tel. 620950, dtrpăora ÎB.

’ (922528)
•  Vând maşină Suzuki 

îşi maşină tâmisiărie cod ver- 
sală. informaţii la tel 
665131,. 669900, după ota 19.

(922493)
; •  Posed viză Germania 
definitiv, .dlnd Mercedes 
Dumei 300 D — motorină 
model 243, preţ negociabil. 

..Geoagiu — Sat tel. -387.
(922505)

QFEKTE DE 
SERVICII

. •  Predau chimie. Tei
&2?m, şm * m
' •  Căutăm pentru Bucu
reşti femele Wtetnâ. pan 
tru menaj şi supraveghere 
coţiîl şase ani. Oferîm SOOOO 
lei lunar. Reiaţii aft "WWW2, 
după 17, «922513)

• Angajez lăcătuş-sudor, 
vechime minimă 5 ani, sa
lariu atractiv. Tel. 611261.

(922520)# —-—*—*—*—. ~ » • *—•
•  Angajăm barma-

ne cu vechime minimă 
un an. Hunedoara, str. 
Buituri, nr. 55, tel 
724341. (922533)

•  Decontez APA «a-'
toturisme Ungaria. Tel. 
621543, seara, diminea
ţa. (922452)

DIVERSE

•  SC Truşcă Tauns a*
nunţă intenţia de majOra- 
,*e a tariful»! pttntm pnmm~ 
port cu 39 %. (922596)

•  Societatea Gemo-Prest 
B m  . anunţă majorarea 
preţurilor şt tar lelor
tru prestări -servicii.

#32539)

ÎNCHIRIERI

•  ,s familie căutăm 
pentru închiriere ...sparta-: 
ment două camere,, exclus 
Micro 15. Deva, tel. 614884.

(521522)
•  Caut apari unern sau 

garsonieră de închiriat In 
pragul Suneria. informaţii 
la fostul magazin Optica — 
Simeria. - ...(922463)

PIERDERI

k dfctţfe ţjţimjifo 
- -

... « Pjs-dw tegitimaţiauser- 
, vicjjţ, nr. 2420. eliberată de, 
t£  6e4r» — Mhmn. tv w  
twde BolBois Se

#2249«
•  ̂ Pieniut carnet şomer, 

pe ■ rmtnete lovan C. Aţin. 
Se declară nul. (922509)
* •  Pierdut permis de con- 

categ ria B ‘ \ 
cat de înmatriculare al m-- 
toturlstnului î-lfD-42J5. do
vadă de stafe t^wdcâ, pe 
numele Creţu Gheorghe. Se 
declară nuia. (B22485)

..«.Pierdut -osmat «o«ei 
pa mţraele Părău Sofia. St 
'deraafă nul. (922535)

•J • m m m

] Ct -etivu l de «»-
gaj aţi al E.M. Coranda- 
Certej deplâng dispa
riţia fulgerătoare din 
v*aţ£ e eo l z g c i tor - 

CUSTBAN 1 
şi, sunt alături <de. fa
milia îndoliată. «

(92 us.

. - AtrrfflNK3®rA îatîMcaapiiXA
Dfi GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

ŞI LOCATTVA 
H U N E D O A R A  

A N U N Ţ A
Furnizarea agentului termic ţincăîzirea) 

pentru iama 1993—1994 si a apei calde mena
jere se va face numai la agenţii economici şl 
asociaţiile de locatari care şi-au achitat în to- 
taMtate prestaţiile efectuate de către regie.

Eventualele contestăţii privind ' debitele 
existente Ia data de 30. IX. 1993 se vor concilia 
până Ja data de 30. X. 1993, la sediul regiei.

<814)

S.C. „HAŢEGTRANS" S.A. HA^BG 
A N U N Ţ Ă

Modificarea tarifelor pentru serviciile 
prestate publicului călător, începând cu data 
de 1 noiembrie 1993, având în vedere majo
rarea preţului Ia motorină şi la alte d em en te .! 
componente ale costurilor. (922118) ,

S l i p .. ... ____ _
•  Pierdut legitimaţie ser- 

vfciu, ■etiberatâ Tle :' „Slde- 
rurgica“ SA Hunedoara, pe 
nun»le Neriuta Viorel. O 
declar nulă. (9^112)

(922512)

• Vând canapea cu vitri
nă, la preţ convenabil, Tei. 
626030, (9225E9)

U S A  '9 4 - U n  m a re  p a s  sp re  .cafificare
Am văzut «n ochii noştri cum fotbarii|tii trioe- 

fcwt *u ţnvltts echi(w ,^i« ; Utor coşii" Aa Selgia — 
*“ *• -weţâ Şrşaţ «uhălint «temptăr, auTuptet eu 
M jMce te^wtzwa unui adversar «le clasă. U« «iar* 

aa ^cut Camjdeaatai Mandia* din Ame-
trebuie mi punct. Credem ci băieţii U 

:: * y » Bă d u < a ©i « »  Lupescu. Dumitri-tea, Pru- 
*e«to|4 -

■' - ii y •3̂ 1'-:
1—9

9 6 2 1 ~ 21—7 14
9 5 3 1 19—g 13
8 ■ 6 2 1 46—S 12

ALTE m 'A L îb 'il;;
NORVEGIA fer. 12) ŞI SUEDIA <ar, 13)

•  Rezultaie #  Clasamente •  Ultimele jocuri

, GRUPA i
* italiti .*b£; Scoţia 

 ̂ m Portugalia — Btrotia
Stşlia

• X I.; Portugalia — bstoraa ; l i . a.1. : Mau
Elveţia —• Estonia -şi Italia — Portugalia.

catupA 2
•  Polonia — Norvegia

. B planda Anglia
^SRVJCGIA 

; .ţQiăpda.
ApjgUa " vj /

La 27 X: Turcia — Pol<mia; W. XI. : Turcia — 
Norvegia ; 16. XI.; San Marino ' ' "

.■■ăWMa — Olanda.

La 17, XI.: Irl. de Nord —- Iriandiâ--şi Spania 
Danemarca

ÎSKUPA 4 :
•  ® #»W * »» Belgia 

, , i*/ Taar* Galitar -^ Cipişi
BMgia 
-Roţnaaiâ;.'
Ţâra Galilor
Cehia şi Slovacia _ ____ w

La 27.X.: Cehia şi Slovacia —Cipru ; 17. Xî : Tara 
Galilor — România şf Belgia — Oehla şi Slovacia.

CRUPA 5
O Luxemburg — Grecia 1—3

ftUSlA 7 5 2 0 15—3 12
GRECIA 7 5 2 0 9—2 12

•La .17.Xi.: Ungaria — Luxemburg şi Grecia — 
Ruria (deja. calificate). '

9 7 0 2 16— S 14
9 6 1 2 27—r—11 13
9 5 2 2 16—16 12
8 3 4 1 Î8—9 m

ILÂJGXIX. CALAM' 
cu sediul în str. FumâRstufiri, nr. 25

Scoate la Htataţîe publică lirmătoarele m îj- 
l@ae< f ix e : . . .

9  autobetoiîieră, autodubă transport per
soane,. grup electrogen, autoremorcă transport 
persoane, auţodormitor, subansamble automă- 
ituxătoare IFA<

;..'^De asemenea, organizează licitaţie direc- 
tru Închirierea următoarelor spaţii co-

.  ... , J ? le : ' '
% spaţiu cu profil de producţie, str. A.

VTaicu, nr. 11;
9  magazin carne şi preparate carne, str. 

Bradului; «u*. l i  ţ
9 magazin general, situat in sat Bariz, 

nr. 43.-
Licitaţia va avea loc în data de 29 oc

tombrie 1993, ora 10.
Irforawţii şi înscrieri fac h  sediul 

tăţîl, până la data de 28 octombrie 1993, u a  
ÎS. (922119)

0—3
2—0

9 7 2 0 24—3 16
9 5 3 1 ş®—& 13
9 4 2 2 ÎS—i§ 11

GRUPA «
•  Bulgaria — Austria
•  Suedia — Finlanda
•  Franţa — Israel

SUEDIA 9
Franţa 9
Bulgaria 9

La 27. X. : Israel — Austria;

4—4 ‘
3—3
2—3! —

62 1 18—7 14
6 12 16—6 13
5,2 2. ; 17—9 12
16. XI: Austria —-

Anglia ; 17. XI.: Po-

GRUPA 3
•  Irlanda —  Spania
• Danemarca — Irlanda de Nord 

Danemarca
- ^santa 
îitlanâa

11 7 4 0 15—1 18
11 : 7 3 1 26—4 17
11 7 3 1 18—5 17

Suedia şi Israel — Finlanda; 17. X I.: Franţa — Bul- 
garia. y .

Finalistele cunoscute': Statele Unite, Germania, Me- 
>âc. Grecia, Rusia, Columbia, Brarilia, Bolivia, îJ%c- 
ria, Maroc, Camerun, Norvegia şi Suedia.

Intre 14 şi 28 octombrie în Qaatar se. dispută tur
neul final (de 6) din Asia. Primele două clasate se ca
lifică la U.S.A. ’94.

Barajul Australia — Argentina este programat la 31 
octombrie (Sydney) şi 14 noiembrie (Bnenos Aires).

Toate gândurile duc însă spre CARDIFF !
HAI ROMANIA!

e x p l o a t a r e a  c o m m c Ţ &  m
MAGISTRALE DE GAZE NATURALE 

M E D I A Ş .
REGIONALA ARAD —  SECTOR DEVA 

Ţine concurs la data de 21 oct. 1993, pen
tru i?« |îu *»  H£raătoareh6r i’n u im  :

9  sudor «iertrit- (autorizat LS-CJ.R.) şi
autogen

9  lansatorist — btRdoierisL 
C trerih  tot H A p use 1» 4tt& â*. 21 

ort. 1993. orele 10, la sediul SECTORULUI 
DEVA, din strada Aleea F ro e re ^ lH  nr. 4, 
Deva. Informaţii la telefon 6156 47.

(CEC)

~ y ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ
A MUNICIPIULUI DEVA ‘

cu sediul în Piaţa Unirii, nr. 2 
OMJAMIZEAZĂ CONCURS 

în data de 29 octombrie 1993, ora 10, la sediul 
unităţii pentru ocuparea următoarelor porturi: 

9 3 economişti —  pentru funcţia de inspec- 
i tor la serviciul impozite ş! taxe persoane fu ii- 
I dtce;
1 9  2 economişti — pentru funcţia de isspec-
V tor la biroul taxe pe valoare adăugată- •
\ Informaţii privind actele necesare şi con- 
\  diţlile dc participare la concurs se pot obţine la 
ţ sediul unităţii, camera 34. _ _ (819)
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