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î Avânta UMgoslmAu)~TA- î 
|  €H* PArAHAGl (m. J
* 1977), lingvist şl toi- |
I clorist român; ' < I
« •  lttt. S-a născut ION '
|  CBRŢtJ, critic şi Istoric f 
|  literar român. *
1 * 1895. S-a născut, la ]
I Bucureşti, AL.BOSETTC * 
i (m. 1949), lingvist şl]
I filolog român. A pubif- ; 
J cal şase volume din ,Js- ] 
|  torta limbii române Iile- J 
'  rare” (in colaborare); 1b- • 
|  cr&fl de fonetică, dialec- I- 
! tologie, lingvistică ge- ţ 
|  nerală ; ]
J •  1924. S-a născut, Ia »
* Vastei. VALENTIN SIL- I
1 VWSTRU, scriitor. Critic I
2 de teatru ; I
1 •  1930. S-a născut, »  ’
* Ploieşti, IO AN GRIGO- j 
I RESCU, prozator şi pu-J
* blidkt «nain. *
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„MIMMI" GALAŢI... 
REVINE

Citit» in ziarul nostru de 
m&ine un anunţ important 
în legăturii cu firma de în
trajutorare „Minimi" S.N.C. 
Galaţi, privind rambursa
rea sumelor pentru depo
nenţi.
■MWWAMVWMMNV

• BUDAPESTA. La B- 
ger (Ungaria)' a avut loc 
Consfătuirea Uniunii Ar
delene la care au participat 
personalităţi marcante ale 
organizaţiilor politice , ma
ghiare din ţările vecine Un
gariei.

Desfăşurată sub titlul ge
neric „Prezentul şi viitorul 
Ardealului", lucrările celei 
de-a treia consfătuirea U- 
niunii Ardelene‘au făcut IOC 
unor afirmaţii Ce trebui» re
ţinute şi de cititorii din 
România,Afirmaţii Care ex
primă preocupările perso
nalităţilor maghiare din 
Ungaria şi din ţările ve
cine ea privire la Ardeal. ,

lată câteva dintre *a- 
cestea: „î« prima zi a con
sfătuirii, scriitorul' Paskandi 
Gezj a uimit asistenţa con
siderând eă s-a manifestat 
o prea mare toleranţă faţă 
de România când aceasta a 
fost primită în Consiliul 
Europei".

tn a- doua Zi a fost ci
tită scrisoarea adresată par
ticipanţilor do către fur 
Lajos fa Care acesta men
ţionează, Intre altele, că 
nu încape pici o îndoială 
că maghiarimea care tră
ieşte în România, Slovacia, 
Serbia şi in alte state este 
un factor constituit al sta
talei. Din acest motiv ea 
era dreptul la autonomie 
teritorială acolo unde Oi 
află in majoritate şi t* 
autonomie individuală unde 
reprezintă o minoritate na
ţională şi subliniază că 
„pentru atingerea scopurilor 
noastre nu aspirăm la mo
dificarea frontierelor CU 
forţa*.

•  BAGDAD. I.uni, la se
diul MAC din Bagdad, au
fcteepiri convorbiri intre I- 
rak şl Iran, consacrate re- 

problemclor

dană ţări, au 
surse oficiale Ira- 

«Strivtt agenţiei Ira- 
HA, citată de AFP.

fa ve-
Iraknlui a

al re-

----------

'  * •  latre il—17 octombrie - tţţi s-a eonsumat cea 
de a XlX-a ediţie a Târgului Internaţional Bucureşti; 
•  Record de participare: 1200 de ftrsae din 26 de ţări) 
a Ţaţă de ediţia 1992, când au fost prezente 612 firme 
româneşti, fa acest an nooiănd lor s-a ridicat fa 630; 
e Cele mai mari pavilioane: Germania ,cu 123 de 
firme şl o suprafaţă expozabilă de 3209 mp. Austria 
(53 de firme şl 2440. mp). Italia (41 de Urme şi 2500 
mp);. •  18 ţări străine au participat cu pavilioane na- 
ţtonale; Africa de Sud, Austria, Canada, Cehia, Elve
ţia, franţa, Germania, Grecia, Uatia. Japonia, Marea 
Britanic, Olanda, Pakistan, Polonia, Statele Unite ale 
Amerlcll, Spania, Suedia, Ungaria; •  Zilnic, abundenţă 
de vizitatori; •  Preţul unul bilet de intrare, Intre o- 
rele 10—14, a fost de 400 lci, dupi ora 14, de '250 lei.

Anul V

PE
Avem în faţă o poveste 

simplă dar zguduitoare. 
Este scrisoarea unui pă
rinte. tatăl urnii tânăr 
de 21 <je ani — o vâr
stă la care orice părinte spe
ră că* fiul său va începe 
să preia o parte din greu
tăţile de pe umerii săi o- 
bosiţi de ani şi aplecaţi de 
nevoi.

Tânărul Adrian loart Oart- 
cea din Brad este titular»! 
diplomei de absolvire ‘ se
ria I 2461, eliberată de Li
ceul „Avram tanc#*, cursu
rile eu durată de doi ani 
ale şcolii profesionale. Iii

983 •  Miercuri, 20 octombrie 1993

Ca să fl putut yizita „Ia 
• fiecare stand Al fi 

avut nevoie de multe ore. 
Timpul nostru limitat ne-a 
grăbit trecerea de la un 
pavilion la altul, faşă au 
ne-a estompat imaginea ge
nerală — recunoscută de 
mulţi specialişti, oameni de 
afaceri, ziarişti — că TIB 
"93 a fost un examen re
uşit, o repetiţie generală a 
ediţiei jubiliare — a XX-a 
— de anul viitor.

Este greu de spus ce a 
impresionat mai mult la 
TIB '93- Poate arhitectura 
ştandurilor, poate diversita
tea şi calitatea exponatelor, 
poate superbele mim-fân- 
tâni arteziene, poate gra
dul de internaţionalizare, 
poate eleganţa şi solicitu
dinea personalului de spe
cialitate din standuri, poafa 
Ingeniozitatea reclamelor 
sau fluxul automatizat de 
informaţii.*

Alături de firine străine 
cu nume şi renume .pre
cum Mercedes, Volvo. Bo- 
sch, Mannesmann, Siemens, 
Rank Xerox. Asea Brown 
Bo veri, Mitsui, Brothcr, 
BMW. Panalpina, IVEG0- 
FIAT. Pepsi. Colgate, Pal- 
molive etc. — care au pre
zentat produse de ultimă 
oră, cu înalt grad de de- 
sign şi competitivitate — 
s-au aflat şi firme româ
neşti cunoscute- — din 
Bucureşti, Timişoara, Ga
laţi, Cugir, Focşani, Cluj,

DUMITRU GHEONEA

(Continuare fa pag.

rid a 
mersăşşl 
de ţară. Ce *-a 
psihicul tânărului, cu sta
rea sa de sănătate în ge
neral în «timp ce se afla 
sub arme, nu ştim precis. 
Cert este că, pe dat# de 
16 iunie 1992,- Spitalul Mi
litar Sibiu a eliberat Cer
tificatul medical nr. 12981 
7 X prin care „soldatul Gan- 
cea Adrian, fiul lui Adrian 
şi al Victoriei" este declarat 
de comisia medicală „inapt 
serviciu militar cu scoaterea 
din evidenţă",, cu diagnosti- 

ION CIOCUH
baza diplomă eare-t ateş- irontiniuira tn nai. a 2-altă ca muncitor calificat fa (Continuare in pag. a z-a)
meseria de electrician : fit 
mină, a fost repartizat Ia 
LM. Barza. Scurtă a fost 
bucuria unui loc tte mun
că pentru tânărul absolvent 
de şcoală profesionali, cădi 
după terminam obişnui
tului instructaj ta angaja
rea fa mină, lui şi altora 
de vârsta lui li S-au închis 
porţile, fiind Imediat tri
mişi în şomaj. " !

Feste scurt timp, tână-

ceeâ ce 
pufatetfetea şi le-

.. ... .... .. t-9ft mwMWbiM, 9-a
, dfa P«sa . remarcat importanţa şi K>-

.............. ....X---- ■ iC1V,'£iW %---—---A njl.l,.,r............ .
Conferinţa de presă a Fondului Proprietăţii 

Private 1 Banat — Crisana

precum şi (ţin cele 
li judeţe din partea , de 
vest, nord-vesît a ţării In 
care FPP 1 deţine capital 
sociaL «
•încă de fa început, pre

şedintele consiliului de ad
ministraţie a F.P.P. 1 Ba
nat — Crişana, dl Aristide 
Dragomir, a făcut preciza-

complex proces ai privati
zării

Din comunicatul de presă 
şl din discuţiile ce au avut 
loc am reţinut pentm dv. 
o seamă de elemente 
larg interi.

•  Fondul Proprietăţii Pri
vate 1 Banat — Crişana de
ţine 30 la sută din capita
lul social al aproape 1609 
de societăţi comerciale mid, 
mijlocii şi mari din 11 Ju
deţe ale ţării La aceasta 
se. adaugă totalitatea socie
tăţilor comerciale mijlocii şl 
mari din metalurgia nefe
roasă şi industria lemnului,

VALENTIN NEAGU

ÎN PAGINA A III-A
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Iul tnass-media in corecta 
Înţelegere de către popu
laţie a procesului de pri
vatizare, precum şi necesi
tatea prezentării explicite a 
modâlitâţilor practice de 
procedură, a dificultăţilor
dt»r şi a!avantajele» care ... : -
pot fi obţinute din acest {Continuare in pag. a 2-a)

UH3  p i?
— Costică, ştii care-i deosebirea dintre prost 

Şi nebun?
— Nu. *

- — Nebunul mai are momente de luciditatea

O TOMBOLA- tn ziua de U 
octombrie a. cu, Filiala de Cruce 
Roşie -a judeţului, cu sediul tn 
Deva, Aleea Viitorului, nr, 4 {Ungă 
Şcoala Generală Nr. 4), organi
zează o tombolă ta oare toate 
bileţele sunt câştigătoare. Acestea 
se pun in vânzare in  ziua respec. 
tivă, începând cu ora 13, la se
diul filialei şi costă 100$ de tei 
(VR.)

© SPECTACOL FOLCLORIC. 
Casa de Cultură din Brad a pre
zentat vineri, 15 octombrie cuc., 
spectacolul folcloric ,jDrag mi-e 
cântecul şi jocul• cu participarea

ansamblului folcloric „Doina Cri- 
şuhU“. Ansamblul, recent reîn
tors după un turneu de succes 
in Franţa, a oferit iubitorilor de 
folclor evoluţii ale tarafului dl. 
rijat de Joriel Coza, formaţiei de 
dansuri pregătită de Nicolae 
Grigoraş şl solistei Lenuţa Ev- 
set. (M.B.) ... .

O „ABC-ul DREPTURILOR O- 
MULUr. Societatea Independentă 
Română a Drepturilor Omului, 
Filiala Judeţului Hunedoara, a 
tipărit o carte interesantă, tn cu
prins - cititorii vor găsi lămuriri 
privind aplicarea şi respectarea 
legilor in vigoare, tn mod spe
cial vă recomandăm : Drepturile 

omului — întrebări si răspunsuri. 
(Gh. IM.)

© CUI ti DA MÂNA ? Printr-un 
fax recent, S.C. „Doljchimm (fost 
Combinatul chimic din Craiova) 
anunţă că începând cu data de 
ÎS octombrie a.c. m ul preţ al 
îngrăşămintelor ckinkce este de 
108000 leif toni la azotat de a- 
tnoniu şl 172 000 lei/tonă la tn- 
grăşămlnte complexe (incluzând 
şi TVA). Cine are bani şi îi dă 
mâna cumpărăm (N.TJ

© IA CARTOFUL,"NEAMULE! 
tn piaţa din municipiul Deva, 
Alexandru Constantin din SaXu 
Măre vindea cartofi. Poliţia a 
stabilit îm i ci aceştia erau fu
raţi eţe la S.C. ,&an Sere* Săntan- 
drei. De remarcat Că individul

mai fusese condamnat pentru a- 
semenea fapte. (V.N.)

© DOSAR PENAL. I  s-a în
tocmit dosar penal lui Marin 
Nicolae Gavrilă, de 17 ani, din 
satul Valea Brad. El este autorul 
a 4 furturi din locuinţe. UUimul 
a fost din casa unui consătean, 
de unde a furat 20.000 de lei. 
(VJJJ

© PIESE AUTO de caUtate su
perioară — -multe din import — 
planetare, baterU de $0 şi 70 de 
amperl, seturi de motor cu seg- 
menţi „Borgo" şi alte piese de 
schimb pentru Dacia şi Oltcit 
au intrat în aceste zile la maga
zinul auto-moto din Hunedoara, 
responsabil dna Aurora Fote seu. 
(S.C.).
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Doua zile de re a lă  sa tisfac ţie
„Cântecul adâncului** — 

o manifestare artistică 
care, de-a; lungul anilor, 
s-a bucurat de un bine
meritat succes, a atras ir» 
juriu specialişti de primă 
mărime (compozitori, in
terpreţi, critici de artă), 
iar pe scena Casei de 
Cultură din Petroşani, 
gazda generoasă a festiva
lului, au urcat, în reciial. 
apreciaţi solişti de mu
zică uşoară românească şi 
actori. Intre aceştia s-au 
aflat Mihaela Mihai, Dan 
Spătaru, Marius Ţeieu, 
Angela Similea, Mihai 
Constantinescu, Sţela Po- 
pescU, Dem Rădulescu, 
Hamdi Cerchez, Ştefan 
Bănică, Horîa Şerbănescu, 
Radii Zaharescu etc. Con
cursul propriu-zis a atras 
în fiecare' ân tineri inter
preţi care băteau la por
ţile afirmării, o parte 
dintre ei devenind mal 
apoi nume binecunoscute 
în muzica uşoară româ
nească. Uneori, în Festi
valul „Cântecul adâncu- 
lui“ se organizau expo
ziţii de artă plastică — de 
pictură şi caricatură — 
având darul să stimuleze

Existenţe pe 
'muchie de cuţit

(Urmare din pag. 1)

cui infantilism psihic. Cu 
această, instituţia armatei 
s-a dezis sub orice raport 
de tânărul care-i purtase 
doar trei luni uniforma.

„Acum, ne scrie cu tris
teţe tatăl, se află la limi
ta când nu va mai primi 
nici un fel de ajutor de 
şomaj, dar nici de vreo al
tă activitate nu este capa
bil, deoarece el, la vârsta 
de 21 de ani, se joacă • cu 
copiii de 3—7 ani. Ce să 

• fac cu acest copil, învă- 
ţa ţi-m S ..

Multă tristeţe întâlneşti, 
multe drame cunoşti într-o 
viaţă de ziarişti Neputinţa 
de a da acelor nefericiţi un 
punct, de sprijin începe să 
te apese ca o povară a ta. 
Acest sentiment îl are au
torul acestor rânduri in 
faţa cazului tânărului GâO- 
cea din Brad. In curând el 
va rămâne fără nici o sur
să de existenţă. Oficiul 
forţe de muncă şi şomaj 
urmând să-l scoată din e- 
videnţele sale. Cât timp îi 
vor trăi părinţii va mai lu
ci pentru el o rază de soa
re, dar după aceea ? Acest 
tânăr a făcut timp de 8 
ani o şcoală, generală, 2 
ani o şcoală profesională, 
timp în care, măcar teore- 

, tic, l-au avut sub observa
ţie medici, profesori. A 
completat o fişă de anga
jare pe care, de asemenea, 
mai mulţi medici şi-au pus 
semnătura cum că tânărul 
este apt pentru a fi anga
jat la mină. A fost încor
porat şi cu acest prilej i-ă 
văzut şi consultat alt con
clav de specialişti. Este 
imposibil ca nimeni să nu 
fi observat pe acest par
curs starea sa de retardare. 
Cum de nu s-a putut cla
rifica în tot acest timp si
tuaţia sa medicală ? Cine-i 
va da un statut social tâ
nărului de 21 de ani. Ioan 
Adrian Gancea ? Poate In
spectoratul de Stat pentru 
Handicapaţi să manifeste 
faţă de el acea înţelegere 
umană, creştinească. Acolo 
îl sfătuim să se adreseze 
pe Adrian Gancea — tatăl.

activitatea de creaţie în 
Valea Jiului, in judeţ, 
atrăgând creatori consa
craţi din întreaga ţară.

Ediţia din acest an a 
manifestării, a SEXI-a* con
tinuă, aşadar, o frumoasă 
tradiţie artistică. în Valea 
Jiului, cu care această 
zonă se integrează în rân
dul manifestărilor de 
prestigiu organizate în

In faţa juriului condus de; 
dl Titus Andrei, şeful Re-, 
dacţiei muzică uşoară, 
popp — rock — jazz a 
Radiodifuziunii Române, 
au evoluat un mare nu
măr de tineri interpreţi 
din mai multe judeţe ale 
ţării. Aceştia au fost pre
zentaţi, cu talentul, ce îl 
caracterizează, de cunoscu
tul om al scenei, Octavian

Festivalul-concurs de muzică uşoară 
„Cântecul adâncului'*

plan naţional. Acest lu
cru a fost posibil cu spri
jinul Ligii sindicatelor mi
niere libere din Valea 
Jiului, Conferinţei sin
dicatelor miniere din Ro-.. 
mânia, Primăriei Petro- . 
şani. Inspectoratului Ju
deţean pentru Cultură, 
în primul rând, al institu
ţiei organizatoare — Casa 
de Cultură a sindicatelor 
'Petroşani, al directorului 
acesteia, dl Ion Dulămiţă.

Festivalul — concurs de 
muzică uşoară s-a deschis 
în după-amiaza zilei de 
sâmbătă, 16 octombrie a.c.

Ursulescu. Vocile calde, 
celelalte calităţi interpre
tative, repertoriul româ
nesc au încântat publicul 
spectator câre |-a răsplă
tit cu aplauze pe solişti, 
lăsând o plăcută impre
sie asupra juriului.

în final, juriul a acor
dat următoarele premii: 
Premiul I şi Trofeul festi
valului : Daniela Răduică 
(Craiova); O. Mădălina 
Manolache (Buzău); III,; 
Adina Rus (Dej); Pre
mial tinereţii: Geor
giana; Iftimie (13 ani — 
Mangalia); Menţiuni: Va-

sile Marian (Petroşani);- 
Cristina Vrăjitoru (Tg. 
Jiu); Constantin Beri 
(Bucureşti).

fn recital au evoluat ac
torul Horaţiu Mălăele, so
liştii vocali Cătălin Gri- 
şan, Daniel Iordăchioaie, 
Aurelian Temişan, Daniela 
Gyorfi, Carmen Trandafir, 
câştigătoarea Trofeului la 
Festivalul internaţional de 
muzică uşoară „Orfeuî de 
aur“ (Bulgaria 1993), gru
pul vocal-instrumental „A- 
custic“, cunoscuţii umo
rişti Ioan Velica şi George 
Negraru. ;

O menţiune specială se- 
cuvine sponsorilor: Liga 
sindicatelor miniere libere 
Valea Jiului, Inspectoratul 
Judetean pentru Cultură, 
E.Mi'Dâlja; E.M. Liveşenl, 
S.C, Prietenia SR.L. Pe
troşani, S.C. General Trust 
I.N.C Petrila, S.C. Raj 
Petroşani, cotidianul „Zori 
Noi“ Petroşani, săptămâ- 
nâlul „ „Curierul Văii Ji- 
ului-j S.C. Umirom S.A. 
Petroşani, S.C. ' Para
dis® RetroŞşjsni, Societatea 
Deamnelor de Hunedoara.

VASILE MOLODEŢ, 
MlNffc BODEA

IJN EXAM EN REUŞIT
(Urmare din pag. I|

Ploieşti, Arad, Buzău, Cra- 
iova, Braşov etc. — ale 
căror mărfuri au depăşit de 
mult frontierele ţării, fiind 
acum tot mai apreciate şi 
stârnind interesul oameni
lor de afaceri străinii.

Spaţii largi şi diversitate 
de exponate au etalat con
strucţia de maşinC aparatele 
de măsură şi control, biro
tica şi electronica, materia
lele şi echipamentele de 
construcţii, dar şi o serie 
de bunuri de larg consum 
şi mărfuri alimentare.

Faptul că la târg s-au 
•  » • • • »  mwwmwmmw-

încheiat afaceri solide în
tre firme româneşti şi oa
meni de afaceri străini,' că 
încă din această toamnă 
România va fi primită în 
Uniunea Internaţională a 
Târgurilor, cu sediul Ia 
Paris, certifică aprecierile 
Europei pentru eforturile 
românilor de a se înscrie 
în coordonatele ţărilor mor 
derne, de a-şi - perfecţiona 
structurile economico-sociale 
şi de a-şi accelera paşii pe 
calea reformelor democra
tice, de a respecta standar
dele internaţionale. Dar câte 
obligaţii nu avem pentru 
a ajunge acolo unde râv
nim !...

i

tei, Steaua şi Universitatea 
Craiova in Cupele Europene

Zilele frumoase ale lui octombrie uşurează transportul fânului în satele de 
deal şi de munte.. Foto : FAVEL LAZA

e—o • -  • —• —u-1-»—•—• —• —• —•— —• —• —• —

Bursa certificatelor de proprietate!
(Urmare din pag. 1)

a celulozei şi hârtiei •  In
tr-un asemenea * context, 
rolul F.PP. este mult mai 
complex decât ipostaza de 
simplu promotor Ş i derula- 
tor al procesului de pri
vatizare, angajaţii acestuia 
trebuind să .acţioneze ca 
adevăraţi oameni de afa
ceri •  In septembrie a.c., 
la Bacău a avut loc o în
tâlnire a reprezentanţilor 
celor cinci F.P.P.-uri din 
ţară, întâlnire în care a 
fost stabilită noua valoare 
nominală a certificatelor de 
proprietate. Ea a crescut la 

, 145900 de lei, valabilă pen
tru trimestrul IV 1993 • 
Până în prezent, procesul 
de privatizare a fost de
marat in cazul a 124 de 
societăţi comerciale mici 
arondate la F.P.P. 1 •  In 
continuare, pentru societă
ţile. comercial  ̂micjl (capi
tal social sub 400 milioane 
lei şi un număr de anga
jaţi mai mic de 500) se are 
în vedere o privatizare ma
sivă, de o manieră rapidă, 
printr-o metodologie unică 
(,.standard"). Aceasta se re
alizează prin vânzarea ac
ţiunilor societăţii în princi
pal către angajaţii acesteia, 
la un preţ sţabilit în func
ţie de valoarea activului net 
contabil de la data vân
zării •  Din cele 54 de so
cietăţi analizate de Comi
sia de privatizare Arad, 33 
âu primit avizul de priva
tizare, pentru 25 dintre ele

încheindu-se contracte . de 
schimb de acţiuni cu F.P.S. 
•  Pe parcursul discuţiilor, 
de mai multe ori a revenit 
în atenţie progresul prea 
mic în procesul privatizării 
S-a precizat că princi
palul obstacol in calea de
rulării rapide a acestui pro
ces îl reprezintă dificulta
tea obţinerii titlurilor de 
proprietate asupra terenuri
lor de către societăţile co
merciale. In foarte multe 
cazuri, (teşi-documentaţia 
poartă avizele celor îndrep
tăţiţi, s-a constatat-o inco
rectă aplicare a coeficienţi
lor utilizaţi în evaluarea 
terenurilor. Âu fost făcute 
repetate apeluri către con
siliile judeţene şi O.C.O.T. 
pentru a sprijini înlăturarea 
acestor deficienţe •  De a- 
semenea, s-a solicitat spri
jin Ministerului Finanţelor 
Publice pentru o mai bună 
programare a controalelor 
financiare Ia societăţile în 
curs de privatizare, astfel 
încât acestea să se facă 
anterior analizării în co
misia de privatizare •  
F.P.P. 1 Banat — Crişana 
s-a confruntat şi cu situaţii 
în care nu a putut da curs 
unor oferte ferme de cum
părare a unor societăţi mici, 
oferte venite din afara res
pectivelor societăţi. Acest 
lucru, datorită refuzului' 
Fondului Proprietăţii de 
Stat, motivat de necesita
tea acordării unei priori
tăţi salariaţilor la cumpă
rare. Refuzul s-a menţinut 
şi în situaţia în care nu

au existat oferte venite de 
la salariaţi, şi nici interes 
din partea acestora de a 
cumpăra # In ceea ce pri
veşte privatizarea socie
tăţilor mijlocii şi mari, 
sunt necâsare analize diag
nostic şi rapoarte de eva
luare .studii care sunt e- 
fectuate de firme de con-, 
sultânţă româneşti sau stră
ine. Rână în prezent 10 
unităţi au depăşit faza a- 
cestor evaluări, ceea ce 
înseamnă intrarea in faza 
finală a privatizării •  a 
fost subliniat faptul că, 
deocamdată, lipsesc investi
torii strategici. Sunt apoi 

' rare cazurile In care in
vestitorii străini şi-au ma- 
nifestat dorinţa de a par
ticipa la-cumpărare de. ac
ţiuni. (Doar cinci cazuri). ; 
Aceasta se datoreşte lipsei 
unui susţinut marketing in- 
vestiţional, dar greşite în
ţelegeri a privatizării- în 
sine, dorinţei angajaţilor ti
ni tăţilor de a cumpăra în. 
întregime, doar ei, unităţile 
respective •  Nu se va scăpa 
din vedere protejarea inte
reselor tuturor destinatari
lor de certificate de pro
prietate, deci a' unul nu
măr mult mai mare de ce
tăţeni, decât cei care au ca

litatea de angajaţi sau mem
bri în conducerile societăţii, 
care se privatizează. Toc
mai de aceea, de la 1 no
iembrie a.c. se ara în ve
dere crearea bursei pen
tru certificate de proprie
tate. Deci; o nouă spe
ranţă ! ^

Am intrat, din nou, în 
săptămâna Cupelor Euro
pene. După* cum bine se 
Cunoaşte, reprezentantele 
noastre, care s-au calificat 
în turul al doilea, sunt 
Steaua în Cupa Campioni
lor Europeni şi va întâlnii 
astă seară în deplasare, pe 
A.Ş. Monaco, începând de 
la orele 31,45 şi Universi
tatea Craiova, In Cupa Cu-, 
pelor, care se deplasează 
tot în Franţa, pentru a-şi 
disputa meciul său cu Pa- 
ris St. Germain, ce va în
cepe la orele 20. Ambele 
partide sunt prevăzute pen
tru a fi transmise la radio 
şi Tv.

Deci, după doar patru 
zile de la derby-ul susţinut 
de cele două formaţii ro
mâneşti şi în dare craio- 
venii au fost mai buni, 
câştigând cu 3—ţ, ambele

echipe trebuie să înfrunte 
două teamuri franceze, bine 
cunoscute în Europa. Bine
înţeles că altele sunt da
tele jocurilor de azi, pentru 
cele două echipe ale noas
tre. Dacă Craiova trebuie 
să confirme forma bună în 
care se află întreaga echipă 
— cu vârfurile sale Craio- 
=veanu şi Stângă —. Steaua 
va căuta să sc mobilizeze 
exemplar, să-şi aducă- a- 
minte că toţi iubitorii fot
balului românesc aşteaptă 
un rezultat bun, cărei să 
ajute la calificare,- in turul 
următor. De prisos să mai 
amintim cât ar valora pen
tru viiţoarea întâlnire a 
reprezentantei noastre, cu 
Ţară Galilor, o bună com
portare a românilor 'în 
„cupe“.

DIVIZIA B, SERIA â 
Clasamentul după etapa

SABIN CERBU.
IlI-a 
a XII-a

t  Petrolul Stoina 12 8 0 4 24—11 Ifr
2. Metalurgistul Cugir 12 7 1 4 26—16 iâ
3, Dacia Piteşti 12 7 1 20—11 ti
i  Parângul Lonea 12 7 0 5 22—13 14
5. Minerul Uricani 12 6 2 4 22—13 14
6. Minerul Mătăsari 12 6 2 c-4-i 19—12 14
7. C.S. Tâigovişte 12 6 2 4 20—14 14
8. Jiul Rovinari 12 6 1 5 21—14 13
9. Constructorul Craiova 12 1 5 ,■i 18—18 13

IO, Victoria C. Argeş 12 0 6 18—13 12
ÎL Cimentul Fieni 12 5 2 5 23—19 12
12. Minerul Lupeni 12 5 6 13—19 11
I3Î ROVA Roşiori 12 4 3 5 14—22 11
14. Metalurgistul Sadu 12 5 1 6 10—20 11
15. Unirea Alexandria 12 4 2 6 22—20 10
16. Petrolul Videle 12 5 0 7 8—14 10
17. Chimia Gfieşti 12 4 2 6 12—31 1Q
18. Metalurg. Slatina 12 3 4 5 17—32 10
lîk AS. Paroşeni 12 3 2 7 13—19. a
20. C.S. Olt ’90 12 3 1 8 13—24

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE JUNIOR?
Rezultatele etapei a IX-a (17, X. 1993): C.F.R. Sime- 

ria — Minerul Certej 0—3; Min, Şt. Vulcan —. Aurul Brad 
4—1; Jiul Petrila — Constroct. Hunedoara 0—6; Minerul 
Gheţari — Minerul Teliuc 6—2; Minerul Aninoasa— Vic
toria *90 CSlan 2—2; Cerria Cristur — Minerul Bărbâteni 
1—2; Mureşul Deva — Dacia Orăştle 3—1; Metalul Cr|ş- 
cior — Haber Haţeg (neprezentare) 3—0.
' CLASAMENTUL 
>1. Min. Şt. Vulcan 9 7 1 ..} 1 59— 4 15
2, Mureşul Deva 9 7 l  ;■ 1 47— 6 15
3. Armata Aurul Brad 9 6 0 3 38—11 12

. 4. Dacia Orăştie 9 5 2 2 19— 8 12
5. Minerul Gheiari # 5 2 2 21—13 12
6. Minerul Certej 9 5 2 2 22—27 12
7. Victoria *90 Călan 9 3 4 2 , 22—18 10
8. C.F.R. Simeria 9 4.’ ?• lt-i 4 29—20 9
9. Min. Bărbâteni 9 4 1 4 25—21 9

10. Constr. Hunedoara * ; 4 23—23 9
11. Min. Aninoasa - vflfe; 3 ; 4 25—18 8
12. Metalul Crişcior 9 1 5 17—44 7
13. Haber Haţeg 9 3 0 6 14—30 6
14. Minerul Teliuc 2 ’ 1 . 6 17—26 5
16. Cerna Cristur 9 1' *0 8 5—37 2
16. Jiul Petrila 9 0 1 8 5—82 1

Etapa viitoare; Armata Aurul Brad — Jiul Petrila; 
Miherul Certej — Min. Şt. Vulcan; Dacia Orăştle — CJ.E. 
Simeria; Minerul BSrbăteni — Mureşul Deva; Haber Ha
ţeg Cerna Cristur; Victoria ’90 Călan —Metalul Criş- 
clor; Minerul Tcliuc — Min. Aninoasa; Consţruct, Hune
doara — Min. Ghelâri, - — — — ^ __.

J
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O EXPERIENŢĂ CONVINGĂTOARE T)h Orăştiej SAU W5RCUL?
V  , B # I I * . S B i B l l - :|  w V f l n l * '  •  Comisia orăşenească,/ Iată o întrebare care-i calcul simplu ne arată eă

•Satul Bucium din Sîntă- 
inăria — Orlea este primul 
din comună in care Legea 
fondului funciar a fost În
făptuită. Punerea în apli
care a legii a fost realizată 
efectiv cu ajutorul dlui 
maior Mihai Simion, care 
— se apreciază, pe bună 
dreptate — a făcut o treabă 
foarte bună. Iată de ce o 
discuţie cu domnia sa o 
socotim foarte utilă, în 
special pentru cei angrenaţi 
în măsurarea şi punerea în 
posesie a pământului.

— Este complicată apli
carea Legii 18/1990 7

— Este, fiindcă presupune 
o activitate foarte concretă. 
Oamenii îşi vor pământul 
înapoi cât au avut şi acolo 
unde l-au avut. ,

— Firesc. Cum procedaţi, 
concret 7

— Nu luăm în seamă ce
rerile de intrare în C.A.P. 
fiindcă, atunci când s-au 
înscris, oamenii n-au fost 
sinceri, adică nu au de
clarat situaţia, reală a pro
prietăţii asupra pământu
lui. Ţinem seama doar de 
registrul agricol de după 
ultimul război şi hărţile 
vremii.

— In vremea comunismu
lui s-au produs multe mu
taţii fn ce priveşte proprie
tatea.

— Da, unii au plecat din 
sat. După ce stabilim a cui 
a fost o anumită supra
faţă de teren, căutăm care 
sunt urmaşii. In acest scop 
stau de vorbă cu bătrânii 
satului care cunosc siţuaţia

, foarte bine.

_ APLICAREA LEGII
FONDULUI FUNCIAR

— Le cereţi oamenilor 
acte de proprietate?

— Da, dar să ştiţi că 
Notariatul de la Petroşani 
fac'e multe greşeli. Nu de 
puţine” ori au venit mai 
mulţi oameni cu acte âsu- 
pra aceleiaşi suprafeţe de 
teren. De aceea — cum Zi
ceam — ne consultăm cu 
oamenii în vârstă.

— Sunt oameni nemul
ţumiţi de modul cum s-a 
împărţit pământul 7

— Au apărut câteva di
vergenţe între rude apro
piate care s-au adresat 
instanţei.

— La Bucium s-au mu

tat in' anii comunismului 
Oameni «are au venit' din. 
alte localităţi ?

— 'Da şi nu puţini. Şi-au 
cumpărat pământ în vatra 
satului şi şi-au construit 
case.;

— Cu aceştia cum aţi
procedat 7 -

— Am mers pe ideea 
fu acordul celorlalţi oa
meni din sat — să le lă
săm suprafaţa ce o au în
grădită pe lângă casă. v;

— Deci, se pot înmâna 
oamenilor certificatele de 
proprietate asupra pămân
tului 7

— La majoritatea. Fişele
sunt întocmite pe - fiecare 
gospodărie şi- tarla. Sunt 
Insă familii care aii pământ 
şi în alte sate ale comu
nei, unde măsurătorile nu 
s-au încheiat încă. ■

— Cum vă simţiţi - la 
Sîntămăria —• Orlea 7 J 
? — Bine. Am cazare bună, 
mâncarea îmi esle asigu
rată, iar primăria mă a- 
jută să-mi îndeplinesc mi
siunea .ce mi-a fost încre
dinţată — cum se zice in 
armată, iar eu sunt militar.

TRAIAN BONDOR

Comisia orăşene; 
ce se ocupă cu punerea 
în aplicare a Legii fon
dului funciar, â eliberat 
până în prezent un nu
măr de 402 titluri de

•  începând cu acest 
an şcolar, Liceul „Aurel 
Vlaicu" din localitate a 
organizat noi cursuri 
pentru ucenici, pregătin- 
du-i în meserii căutate 
în economia de piaţă.

•  Numărul persoanelor 
asistate în cadrul Can
tinei de ajutor social a 
Consiliului local a ajuns 
la cincizeci şi cinci, a- 
ceştiă beneficiind, zilnic, 
de două mese (prânz şi 
cină).

•  Filiala din oraş a 
Asociaţiei Veteranilor de 
Război, al cărei pre
şedinte este col. (r.) Vio- 
rel Cugerean,’ numără 
în prezent peste 950 de 
membri care provin din 
oraş şi din satele şi co
munele învecinate.

•La Oficiul de stare 
civilă al Consiliului' lo
cal au fost înregistrate 
în primele nouă luni din 
acest an 302 naşteri, 98 
căsătorii şi 151 decese.

; IOAN VASIU, 
Orăştie

Iată o întrebare care-i 
pune în mare dilemă pe 
crescătorii de. animale, mai 
ales după stabilirea boilor 
preţuri 'la carnea de porc, 
care reprezintă aproape du
blul costurilor practicate 
până acum. Necazul mare 
cade acum tot pe capul bie
tului ţăran, care se vede 
descurajat în privinţa creş
terii vitelor, preţul cărnii 
la bovine fiind negociabil, 
ceea ce lasă loc la specu
laţii, în raport de conjunc
tură preţul putând rămâne 
în jurul celui actual — 
650 lei/kg, oscilând cu' ceva 
în sus sau, poate, chiar in 
jos dacă oferta este prea 
mare.

Nu întâmplător, în ul
tima perioadă la târgurile 
de animale din judeţ, o- 
ferta de preţ pentru o vacă 
cu viţelul lângă ea se siţua 
undeva în jur de 210—220 
mii • lei. ; Deci, bovinele au 
căzut în dizgraţie.

In schimb, se constată 
că porcul urcă în topul 
preţurilor .ajungând la 
1400 lei/kg în viu la vân
zare, Că tranşat în măce
lării sau sub formă de 
preparate ajunge la dublu 
sau chiar mai mult, asta 
este o altă chestiune. Un

calcul simplu ne arată că 
pentru un porc vândut la 
170 kg se încasează peşte 
200 000 lei, deci jm preţ bun, 
âcoperitor, dacă avem In 
vedere şi preţul actual al 
porumbului, chiar pe piaţa 
liberă. Rău este că la noi 
s-a ajuns până acolo încât 
tărâţa care se vinde Ia piaţă 
cu 160—200 lei/kg este măi 
scumpă decât grâul. Undi 
mai puţin calculaţi, prefera 
însă să cumpere tot tă- 
fâţa, negândind că este mai 
avantajos “să cumpere grâu.

Dacă porcul a ajuns să 
„omoare" vaca, sub rapor
tul şi jocul preţurilor, ne 
putem aştepta ca în anul 
viitor să avem o „explo
zie" de porci, în timp că 
efectivul de bovine va fi 
în declin. Credem însă în 
dragostea românului pen
tru animale, în chibzuinţă 
şi înţelepciunea lui, ast
fel încât să nu asistăm Ia 
o „discriminare" între spe
ciile de animale, să avenl 
mai multă carne, dar în 
aceeaşi măsură să produ
cem şi laptele a cărui lipsă 
se resimte cu acuitate cant 
de multă vreme. Va fi sau 
nu posibil să fie împăcate 
şi capra şi varza 7

NICOLAE TlRCOB

MIERCURI, 20 OCTOMBRIE 

•' - RTL
7.00 Ştirile dimineţii; 10,00 Şeful; 11,00 

Bogat şi frumos; 11,30 „227" (situaţii co
mice); 12,00 Preţul e fierbinte; 13,00 Ma
gazinul amiezii; 13,30 Springfield Story; 
M,20California" Cian; 15,10 Vremea dorin
ţei; 16,00 Ilona Cristen show; 17,00 Hans 
Meiser Show; 18,00 Cine e şeful aici 7;
18.30 O familie foarte drăguţă; l9,0o. Che
marea inimii; 19,45 Ştiri; 20,15 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri bune, vremuri rele;
21,15 Ninja din umbră; 23,15 Steaua TV 
magazin; 0,15 .Gottşchalk show; 1,00 A- 
laska.

PRO 7
540 Seriale, d.a.; 9,55 Inima pentru

prostii: 11.55 Flirt stradal; 12,55 O 'mie 
de mile de praf; 14,00 Ziua răzbunării; 
15,50 Adderiy; 16.55 Mr. Belvedere; 17,20 
Visez la Jeannie; 17,50 Desene animate;
19.25 Cei trei; 19,55 O casă zgomotoasă;
20.25 Roseanne; 21,15 Perry Mason şi cri
ma din studio; 23,20 Jake şi grăsanul; 040 
Plătit gloanţe; ■■ 2,35 , T.J. Hooker; 3,35 
L-A. Bounty. :

EUROSPORT •
9.30 Aerobic; 10,00 Golf, Cupa Ryder;

13.00 Fotbal: Goluri; 14,00 Fotbal ameri
can; 15,00 Tenis — Magazin; 17,00 Judo;
18.00 Polo; 18,30 Atletism; 19,00 Atletism. 
Maratonul de Ia Lyon; 19.30 Atletism: 
Biatlon; 20,30 Ştiri sportive;' 21,00 Activi
tatea Comitetului Olimpie Internaţional;
21.30 Automobilism; 22,00 Automobilism. 
Raliul Faraonilor; .23,00 Moto : magazin; 
0,00, Fotbal: Cupele Europene.

SAT. 1 .
7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 10,10. Se

riale; 13,25 Umbrele pasiunii; 14.15 Trap
per - John, M.D.; 15,10 Vecinii; 15,40 Bo- 
nanza; 16.40 Nava spaţială Enterprise; 17,45 
Să riscăm; 18,20 Totul sau nimic; 19,30 
Sugarbaker’s; 20,00 Ştiri, sport, jneteo; 20.30 
Roata norocului; 21,15 Cadeţii de la Bun-

' ker HUI; 23,40 Puterea de Joc*, 1,40 Profe
sioniştii; 2,40 Nava 1 spaţială Enterprise; 
3,40 Videotext..

SUPER CH.
6.30 Emisiune religioasă; 7,00 Tcle sbop;

7.30 Lumea afacerilor, ştiri; 9,30 Jurnal euro
pean; 10,00 Tele shop; 13,00 Noutăţi euro
pene; 14,00 Protecţia mediului înconjură
tor; 15,00 Muzică non-stop; 17,30 Muzică 
la cerere; 19,30 Despre drepturile omului 
în lume; 20,00 Show-ul lui Mark Jeffries;
20.30 Factorul uman; 21,00 Golf. Rezuma
tul turneului european PGA; 22,00 Jurnal

european; 23,00 Ştiri; 0,00 Magazin euro
pean; 0,30 Despre drepturile omului în 
lume; 1,00 Muzică non-sttHZ - - ■ , 1

-  TNT & TOONS ■ ■
10.00 Desen© animate; 12'3Q Povestiri 

„pentru pitici; 13,00 Capodopere ale anima
ţiei; 1̂ 30 Isprăvile Penelopei; 16,00 Super 
aventuri; 17,30 Captain Planet; 18,00 A- 
venturile lui J. Quest; 19,30 Fr ed şi Bar
il ey 20,00 Bugs şi Daffy. Medalion Errol 
Flynn; 21,00 Goana spre nord; 2230 Glorie 
incertă; 0,50 Pasiunea dureroasă; 2,50 Să 
nu spui adio niciodată; 4,40 Liipiil urlător.

“v r  :■ MTV
8.00 .Micul dejun muzical; 11,00 V.J. Ma

ri jne; 14,00 Mari hituri; 17,00 Beavis & 
Butt-Head; 1730 Coca Cola. Report; 17,45 
Noutăţi cinematografice; 18,00 Ştirile zilei;
18,15 3 din 1; 18,30 Topul MTV ai telespec
tatorilor; 19J)0 Muzica soul şi reggae; 19,30 
ViAcoclipuţi non-stop; 21,00 Lumea reală; 
întâmplări adevărate; 2130 Cel mai dorit; 
VJ.R. Cokes; 23,00 Mari hituri; 030 Coca 
Cola Report; 0,15 Noutăţi einematografice; 
9A5 3 din 1; 1.00 Indirect: P.J.. Harvey ; 
130 Lumea post-modernă; 3,00 V3. Ma- 
rijne. • ; of;:.'

ITALIA I
730 Bună dimineaţa; -1039 Webster; 11,00 

Caşa Keaton; 11,30 A dam 12; 12,00 Ştiri;
13.30 Studio deschis; 1330 Desene animate: 
Candy, prinţul viteaz şi cărţile junglei;
15.30 Nu e BÎii; 17,30 Unomania; 18,10 
Studio sport; 19,00 Super Vicky; 19,30 Bay- 
side school; 20,00 Willy, prinţ de Bel Air;
21.00 Karaoke; 21,35 Film; 23,30 EXageraţii; 
0,30 Playboy show; 1,50 Film; -4,00 Web-

: ster. . ■ ■

CANALE 5
7,39 Ştiri; 10,00 Show-ul lui - Maurizio 

'Costanzo; 12,4ff'Forum; 14,00 Ştiri; 14,40 
Va fi adevărat; 16,00 Agenţia matrimonială;
17.00 Bim Bum Bam; 1932 OK! Preţul 
este corect; 20,00 Roata norocului;” 21,00 
Ştiri; 21,25 Circulă zvonul; 21,40 Film; 
0,35 Show-ul lui M. Costanzo; 2,45 Circulă 
zvonul; 3,00 Chioşcul de ziare; 3,30 Zan- 
zibar; 4,30 Un om în' casă; 5,30 Cei cinei 
dc la etajul cinci.

TV 5
7.00 Coaja de banană; 7,30 Teledimîneaţa; 

1130 Cuvântul şcolii; 14,00 Coaja de ba
nană; 14,30 Visurile Africii; 16,30 Convor
biri; 17,00 Jurnal TV5; 17,15 Vision 5; 1730

Culinară; 18,40 Arheologie; 19,00 Campionii;
19.30 Jurnal TV5; 20,00 Imperiul comuni
caţiilor; 20,30 Jurnal; 21,00 Magazia de 
informaţii; 22,00 Jurnal; 22,30 Teatru; 0,00

Jos măştile: mag. societăţii; 1,20 Jurnal; 
1,45 Alice. Magazin cultural europebn,

JOI, 21 OCTOMBRIE 
RTL

7.00 Ştirile dimineţii; 8,00 Magazin ma
tinal; 10,00 Şeful; 1 1 3 0  Bogat şi frumos; 
1130 „227“ (situaţii comice); 12,00 Preţui 
'e fierbinte; 13/K) Magazinul amiezii; 1330 
Springfield Sfory; 14,20 Califbrnia Clan; 
1540 Vremeâ dorinţei; 16,00 Ilona Chris- 
ten; .«Gât costă T'\ - 17,00 Hans Meiser; 
1830 Cine e şeftO- nici ?; 1830 O familie 

foarte drăguţă; 19)00*Chemarea inimii; 20,10 
Ex ţ̂oziv — magazin; 20,40 Vremuri bune, 
vremuri rele; 21,15 Acţiuni de salvare;
22.15 Până ce moartea ne desparte; 1,00
LA. Law. ,

PRO 7
530 Seriale d.a. şi filme; 10,15 Strigă

tul iui Jennifer Ashford; 13,00 O mie de 
mile de praf. „în casa vânătorului de 
bizoni"; 14,00 Perry Mason şi crima din 
studio; 1535 Adderiy. „La apus”; 1635 Mr. 
Belvedere; 1735 Visez la Jeannie j 1735 

“Deâdne animate; 1935 Cei trei. „Macho”; 
1935 O casă zgomotoasă; 20,25 Roseanne;
21.15 Călătorie in Arizona; 22,15 BHly thc 
Kid; 0,15 Ninja, maşina morţii; 2,10 Perry 
Mason; 3,10 Plătit cu gloanţe.

EUROSPORT
930 Aerobic; 10,00 Golf — magazin; 11,00 

Activitatea Comitetului Olimpic Internaţio
nal; 1130 Automobilism; 12,00 Mag. spor
turilor cu motog; 13,00 Fotbal: Cupele E- 
uropene; 15,00 Biliard; 17,00 Judo; 18,00 

i Polo; 1830 Hochei pe gheaţă; 1930 Călă
rie; 2030 Ştiri sportive; 21,00 Box; 22,00 
Motociclism; 2330 Fotbal: Cupele Euro
pene; 0,30 Tenis; 1,00 Biliard.

SAT 1
' ' r - ' . - •• / . .

7,00. Bună dimineaţa cu fotbal; 10,10 
Vecinii; 10,40 Trapper John; 11,25 Bo-' 
nanza; 12,45 Roata norocului; 1333 Um
brele : pasiunii; 14,15 Trapper John, M.D.; 
15,10 Vecinii; 15,40 Bonanza; 16,40 Nava 
spaţială Enterprise; 17,45 Să riscăm; 1830 
Totul sau nimic; 19,30 Sugarbaker’s; 20,00 
Ştiri, sport, meteo; 20,30 Roata norocului;
21.15 Sectorul lui Wolff; 22,15 Schreienma- 
kers live; 0,00 Continentul pierdut; 1,30

’ Nava spaţială Enterprise; 2,25 Sugarba- 
Jter’s; 2,55 Videotext.

SUPER CH.
6.00 Muzică nonstop; 630 Emisiune reli

gioasă; 7,00 Tcle Shop; 7,30 Lumea aface
rilor; 9,00 Ştiri; 9,30 Jurnal european; 10,00 
Tele Shop; 14,00 Jurnal european; 14,30 
Modă, frumuseţe, design; 15,00 Muzică non- 
stop; 17,30 Mpzieă la cerere; 19,30 Cultura 
în lume; ?P00 Shovi-ul Iui Msrk Jeffries;
20,30 Protecţia mediului înconjurător; 21,00

Automobilism; 21,30 Ciclismr 22,00- Noutăţi 
din Europa; 22,30 Noutăţi cinematografice;
23.00 Ştiri; 0,00 Captivii; 1,35 Muzică non-
stop. ' < . ..

TNT & TOONS/
10,00 Desene animate; 1230 Povestiri pen

tru pitici. „îngropat de viu"; 13,00 Capo
dopere ale animaţiei; 14,30 Isprăvile Pe- 
neiopci; 16,00 Super aventuri; 17,30 Cap
tain Planet; 18,00 Aventurile Iui J. Quest; 
„Mica mamă"; 19.30 Fred şi Barney; 2030 
Bugs şi Dajfy; 21,00 Despre sclavie; 030 
Când se laşă seara; 2,45 Când se Iasă sea
ra; 5,00 Coşmar în luna de miere.

’ ■ MTV,'

830 Micul dejun muzical; 11,00 VJ. 
Mari jne; 14,00 Mari hituri; 15,00 VJ, ŞL 
mono; 17,00 Beavis & Butt-Head; 1730 
Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi cinema
tografice; 18,15 3 din l; 1830 Topul MTV 
al telespectatorilor; 19,00 Muzica soul ţi 
reggae; 1930 Videeclipuri muzicale; 21,00 
Beavis & Butt-Head; 2130 Cel mai dorit; 
V.J.R. Cokes; 23,00 Mari hituri; 0,00 Coca 
Cola Report; 0,15 Noutăţi cinei 11 rtiMiaticot 
0,45 3 din 1; 1.00 Party Zone : muzică de 
dans; 3.00. Muzică prezentat# »rfr V.J. Ma
ri jne; 4,00 Videociipuri nocturne./ .

ITALIA i
7.30 Bună dimineaţă; 1030 Webster;

11.00 Casa Keaton; 1130 A dam 12; 12,00 
Ştiri; 13,30 Studio deschis; 1330 Desene a- 
nimate : Candy, prinţul viteaz şi cărţile 
junglei; 1530 Nu e Rai (show); 1730 Uno
mania; 18,10 Studio sport; 1930 Super- 
vicky; 19,30 Bayside school; zO.OO Willy» 
prinţ dc Bel Air; 21,00 Karaoke; 2135 Film; 
2330 Exageraţii; 0,30 Playboy-show; 1,50 
Film; 4,00 Webster.

CANALE 5
7.30 Ştjri; 10,00 Show-ul lui Maurizio 

Costanzo; 12,45 Forum; 1430 Ştiri; 14,10 
Va fi adevărat; 16,00 Agenţia matrimo
nială; 17,00 Bim Bum Bani; 1932 OK ! Pre
ţul este corect; 20,00 Roata norocului; 21,00 
Ştiri; 21,25 Circulă zvonul; 21,40 Toţi pen
tru unul; 0,35 Sfaow-ul lui IUL Costanzo; - 
2,45 Circulă zvonul; 3,00 Chioşcul de ziare;
3,30 Zanzibar.

TV 5
I

7,00 Coaja de banană; 7,30 Telediminea- 
ţa; 12,00 Imagini reflectate; 13,46 Jurnal;
14.00 Coaja de banană; 14,30 Magazin cul
tural; 15,45 Magellan. Reportaje; 17,00 
Jurnal TV5; 17,15 Vision 5; 17,50 Culinară;
19.00 Campionii; 20,00 Imperiul comunica
ţiilor; 20,30 Jurnal; 21,00 Magazin ştiinţi
fic; 22,00 Jurnal; 2V0 Drumul secolului. 
Magazin de informaţi:’ 0,00 Marele ecran. 
Magazin- J "  '' 'pte^zilc în Africa: 2,15 
Interiorul nopţii.



)

•  Scnmpei noastre ma
ne, Gal Viorica, din Cris- 
h» fi dorim multă sănă-» 
tate, fericire şi numai bu- 
fwrii cu ocazia sărbătoririi 
aUei de naştere. O felicită 
toţi cei dragi- (921349)

•  Acum când prinzi tn
buchetul vieţii cel de al 
treilea trandafir dragă A- 
na-Maria, părinţii Felician 
şl Voichiţa îţi urează o co
pilărie fericită, noroc şi „La 
mulţi ani 1“ * (922568)

•  Cele mai frumoase flori 
Sin lume pentru Dumitru 
ffoşutar de la S.P.L. Vaţa 
ta aniversarea zilei de naş
te» ăl totodată multă să
nătate şi fericire. (922165)

•  Vând apartament 4 
camere, zona Progresului. 
Tel. 629130.

•  Vftnd fân, lucerna şi 
SoVleci. tel. 625114, după 
«ia 15.

« Vând dulap, canapea, 
(bl. 826779. (922589)

•  Vând patru cauciucuri 
Piretll 225/50 ZR16, motor 
VW pentru piese. Simeria, 
Kieolae Bălceseu, 10. (922586)

•  Vând casă în . Deva, 
ttr. 1 Decembrie nr. 27. 
Informaţii tei. 613901.

(922583)
• Vând apartament două 

camere zonă centrală. Tel. 
617628, orele 8—12. (922570)

•  Vând maşină de scris. 
Deva, Cămin nefamilişti, 
•tr. Uîpia. camera 422.

(922567)
• Cumpăr tablă inox,

grosime 1 şi 0,3 mm. Tel. 
6*2660. (922564)

•  Vând stâlpi' pentru vie
«Un beton, 1,7 ’m, 1000 lei/ 
buc. Tel. 623426, după ora 
»7. (922560)

ţp Vând piese Trabant. 
Tei, 623548, după ora 18.

(922563)
•  Vând urgent VW Golf 

B, an fabricaţie 1980, nego
ciabil. Informaţii Deva, 
str. Minerului, bl. 21, sc. 
I, ap, 6, Micro 15. (922562)

•  Vând grădină cu li
vadă 3000 mp, Simeria 
Vedre, preţ negociabil. In
formaţii Simeria Veche, 
(81794, Braşov, 0921/21553.
- '. : (922559)
\ , 0  Vând motocicletă CZ 
118 cmc, preţ 120 000 iei. 
Orâştie, str. A.lancu, bL 4.

. • pi Vând apartament .1
cartiere Hunedoara. t*L 
626840. 671530. (922551)

•  Vând Audi 100 înma
triculat, tamponat fată. 
Localitatea A. Vlaicu ar. 
148. Ionele Traian. (9225711

•  Vând moară măcinat
porumb, televizor Diamant 
2520. maşină de cusut Sin- 
ger. Tel. 625553. (922593)
0  Vând Dacia 1300 preţ 

convenabil. Deva, tel- 
627876. (922594)
e Vând Volkswagen Pas- 

sat, avariat, sau piese. Si
meria, str. Atelierului bl: 
6, sc. G, ap. 22. (922595)

•  Vând garsonieră Hu
nedoara, bdul Dacia, G 1, 
et. 9, ocupabilă imediat 
Tel. 620743. (1060257)

•  Vând tractor U—445 cu 
plug şi remorcă. Tel. 624966 
— 629125. Almaşu Sec 99.

(60255)
•  Vând motocositoare 

„Carpatina**, preţ negocia
bil. Informaţii după ora UI, 
tel. 615279, Deva. (1060258)

•  Vând apartament 2

Caniche- (Hunedoara M. 6) 
lăbuţele şi vârful codiţei 
sunt albe. Răspundă te  nu
mele Zuzu. Recompensă. 
Tei 715073. (1060252)

•  Pierdut chitanţă rtr. 
1/184. eliberată de Societa

tea Mimmi pe numele Simţea 
Ioan. Se declară nulă.

(922573)
•  Schimb apartament. 3

camere cu un apartament 
două camere şi o garsonieră 
Exclus Dada, Micro. Tel 
623520. (1060253)

•  S.C. Iorga Flodor S.N.C. 
Deva anunţă intenţia de ma
jorare a preţurilor practicate 
la produsele proprii.

(922556)
•  Femeie singură caută 

apartament, casă, sau ca
meră de închiriat Urgent 
Informaţii la tel. 622125.

(1060254)

camere, conferi i decoman-
Te

0, după ora 15, (922559)ar*»* • ■
•  S.C. Comtour Lowe 

S.R.L. din Sîntuhaîni 
nt. 1 vinde baterii auto 
Clorhide 12 V, 55 A, 
produs England, la pre
ţul de 49 702 lei. Pro
gram zilnic, orele 9—18.

(922554)

0  Vând garsonieră mo
bilată în Călan. Informaţii 
•gr, dr. Pbtru Groza, bL 
13 B/12. (922593)

date, zona OM. Tel. 72828.1.
(922224)

•  Vând convenabil Mer
cedes 22 Diesel, stare ex
cepţională, neînmatriculat. 
Tel. 723060; $22225)

•  Cumpăr urgent certi
ficat înmatriculare Dada 
1310, vând Renault 12 
(Dacia 1300), Stare bună. 
Tel. 720201. (922226)

•  Vând cuptor micro
unde, capacitate mare (pen
tru bar), multifuncţional. 
Germania, Deva, tel. 624198.

(922598)
•  Vând urgent apartament 

două camere, etaj 2 (mo
bilat sau nemobilat) şi mi
crobuz Nyza (1988). Tel 
622165, după ora 15.

. „ (922596)
•  Vând Volkswagen Pas- 

sat, neînmatriculat. an. 
1981.' .Crişcior, t e l -657145..

: (9225m
-v •  Vând «et motor nou 
Dacia 1300, cuzineţi bielă 
pal/er şi toate piesele anexe 
de la un motor şi ladă fri
gorifică Arctic. Tel. 611017.

' (1060251)
• Vând autoturism BMW

525. stare perfectă, înmatri
culat, preţ negociabil. şi 
frigider Arctic — mijlociu. 
Tel. 612463. (9258)
0  Firmă particulară an

gajează cu contract de 
muncă croitor. Tel. 724274. , 

- $22227)
•  Pierdut căţei negru,

mic, str. 1 Decembrie, lân
gă Cooperativa Mureşul De
va. Sţ, oferă recompensă 
mare! Căţelul este bolnav 
şi se află In tratament. Vă 
rugăm a telefona la urmă

toarele numere: ,614322, 
619430. 613226. (922575)

•  Pîerdiât earhet şomaj
nr. 394500, pe numele Savu 
Elza, eliberat de Forţele de 
munca Hunedoara. îl de
clar nul. (922223)
, 0 Pierdut căţeluşă- rasa

•  îndurerate gânduri, 
dor nestins însoţesc 
trecerea celor trei ani 
de la Incredibila şi ne
dreapta plecare In, e- 
ţemitate â celei care 
a fost profesoara

SAL VINA PALCAU,
lăsând în sufletele noas
tre 0 durere adâncă, o 
cruce * şi un mormânt. 
Dragostea noastră să-ţi 
vegheze somnul de vecL 
Liviu şi Horea.

$22514)

SARMISMOB DEVA 
Str. C.A. Rosetti, nr. 8- 
Scoate la licitaţie în fiecare miercuri, în

cepând'eu 20. 10. 1993, ora 10, până la lichida
rea stocului, următoarele mijloace fixe:

<0 maşini prelucrarea lemnului
•  maşini de ascuţit'
9  tehnică de calcul
•  maşini şi utilaje comune (boylere, hidro- 

foare, ventilatoare)
Lista sc poate consulta la sediul SARMISMOB 

S.A. Deva. Doritorii vor depune 10 la sută din 
valoarea de începere a licitaţiei la casieria uni
tăţi până Tn preziua licitaţiei.

•  Angajăm un strungar
Relaţii la telefon 627869, int. 117. (922134)

• Finii Bedea Ion, 
Eleonora şi A drian, din 
Boz, sunt alături de 
familia greu încercată 
prin pierderea celei 
care ă fost ; r:

MATEI ELENA 
Dumnezeu s-o odih

nească!

•  Finii Cărtjune Ioan, 
Adriana, Aurora şi Li- 
vîa, din Bretea Mure- 
şană. deplâng acum 

In aceste momente grele 
dispariţia celei care # 
foit '

MATEI EI.ENA
din Boz.

Pie-î ţărâna uşoar.â!

•  Salariaţii Consiliu
lui local al munici
piului Deva îşi expri
mă adânca compasiune 
şi şunt alături de dom
nul primar Ovîdiu Ha- 
gea in aceste momente 
grde pricinuite de de
cesul mamei sale.

$22588)

Cu.inimile zdrobite 
anunţăm tn- 

din viâţă fo» 
tr-un tragic accident 
de circulaţie a scum
pului nostru nepot şt 

i verişor ■
MIHAI CALIN MARIS 
la vârsta de numai 31 
de anî, înmormântarea 
miercuri. 20 octom
brie 1993. ora 13, de 
la domiciliu, str. Cri- 
şan. nr. 25, Deva.

Dragul nostru nu te 
vom uita niciodată. 
Fam. Oancea. (922380)

• Pios omagiu şl 
neştearsă amintire re
gretatului nostru prie
ten

MIHAI MARIS
trecut atât de timpuriu 
în lumea veşniciei. 
Compasiune sinceră ce
lor rămaşi. Familia 
Schneider. $22587)

•  Rodica, Cornel. 
Marius şi mama Vuţa 
se despart cu nespus 
regret de iubitul lor 
nepot şi verişor 

M IHAI MARŞ?
BunUl Dumnezeu sâ-1 

dea odihnă Veşnică î
(922587)

Salariaţii de la 
S.C. Venus S.A. De
va sunt alături de fa
milia Mâriş J* greaua 
pierdere pricinuită dă 
decesuL fiului

MIHAlŢA
şH transmit sincere 
condoleanţe.

•  Toţi prietenii aduc 
un sincer omagiu fa
miliei îndoliatg pentru 
cel cane a fost şl va 
rămâne în continuare 
cel mai iubit prieten 
M IHAI C A lfN  MARIS 

Nu te vom uita 
niciodată! (922597)

U Cui nemărginită du
rere ne luăm un ultim 
-rămas bun de la cole
gul nostru

M ARI? MIHAI 
Mi h Ai ţ A

dispărut dintre noi la 
numai 21 ani, în tirflîa 
unui tragic accident 
Colectivul atelierului 
Ascensoare. DumnezeU 
sâ-1 odihnească In 
pâce ! ' $22584)

•  Elevii de ia cursul 
de informatică sunt a- 
lături de familia în
doliată la greaua în
cercare pricinuită de 
trecerea în nefiinţă"' a 
celui care a fost 
IOAN TlBERHf ZAHA 

Sincere condoleanţe t 
(922595)

• ' \

r..

PROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

•  miercuri, 20 octombrie — chitanţele nr. 
1175-1250.

•  joi, 21 octombrie — chitanţele nr. 
1251—1325.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bu* 
cura“ din Haţeg.

BEttUt Al

j -^  j- %

ŞI LOCATTVA 
H U N E D O A R A

A N U N Ţ A
Furnizarea agentului termic

pentru iarna 1993—1994 şi a apei calde mena
jere se va face numai la agenţii economiei şt
asociaţiile de locatari care şi-rgu achitat tn to
talitate prestaţiile efectuate de către regie.

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

<814)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
FILIALA BLAJ

Primeşte înscrieri în continuare pentru t- 
xamenul de admitere la }

•  COLEGIUL DE COMERŢ — CONTABI
LITATE ŞI TURISM

Pentru admitem se dau relaţii la secreta- / 
rîatul Universităţii din Blaj, str. Dr. Vasile Suciţi J 
tu. 4, telefon 096/721231.

in l

S.C. SAPRUC S,A- DEVA 
FILIALA PETROŞANI 

Scoate ia licitaţie publică in ziua de 20 oc
tombrie 1993, ora 11: 1

•  Închiriere spaţiu pentru producţie in 
suprafaţă de 200 mp;

#  închiriere mijloace fixe.
Documentaţia şl taxa de participare de

10 000 lei se vor ridica şi achita la sediul din 
Deva. Relaţii la telefon 614591; 621424. (818)

S
\

.1

S.C.. „PĂLĂRH CRISTINA*
. Deva, str. A. Vlaicu, nr. 19

. Societatea Comercială 
„Pălării Cristina* Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 19, 
telefon 613964, angajează 
comisvoiâjor, cunoscător 
de limbă bulgară, pentru 
tranzacţii comerciale pe te
ritoriul bulgar.

Cheltuielile de deplasare pe teritoriul 
Bulgariei vor fi decontate ui valută 
convertibilă. (922124)

*

s
s
\
s
\
\
s

S.C. „MEROPA“ S.A. (fost I.T.H.) 
cu sediul în Hunedoara, bdul Traian, nr. 9 

Angajează de urgenţă, cu probă de lucru 
•  CONFECŢIONERŢ
Cererile se depun la sediul societăţii. Rela

ţii suplimentare se pot obţine la biroul perso
nal al societăţii sau la telefoane 716592 şi 713091.

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
Anunţă organizarea unui concurs privind 

elaborarea stemei municipiului Hunedoara do
tat eu premii la valoare de:

•  Premiul I 50000 lei
•  Premiul R 25 000 lei
•  Premiul HI 10 000 lei
Informaţii privind condiţiile de concurs se 

pot obţine zilnic Ia sediul Consiliului local Hu
nedoara, telefon 712877. _

Data limită pentru depunerea lucrării ar este 
15. 11. 1993. (821)

S-C. SAPRUC S.A. DEVA 
. FILIALA HUNEDOARA 

Str. Rotarilor, nr. 8.
Scoate la licitaţie publică in ziua da 20 os- 

tombrie 1993, ora 11:
•  închiriere spaţiu comercial pentru 

zin piese auto, circa 30 mp, fn Hunedoara.
Documentaţia şi taxa de participare 

16 000 lei se vor ridica si achita la sediul
de,

(iin
Deva. Relaţii la telefoane 614591; 621424. (817)

1
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