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porhmhăfi. Ea ette incompa
tibilă t« creaţia, care pre
supune libertate, pe aceea, 
artişti» «iu (Nl întotdeauna 
primii protestatari împotri
va regimurilor totalitare. Şi 
primele victime. In schimb, 
când s-cur angajat în politi
că, de cete mai multe ori 
au eşuat. Politica no e do
meniul lor. Creatorul e un 
idealist, leu politica n-are 
nimic de-a Idee cu idealis
mul in ateul dedicat lui 
Henri Michaux în EXERCIŢII 
DE ADMIRARE, Coran 
scrie » „Când se apucă să 
comenteze evenimentele, 
scriitorii în general dove
desc o naivitate rizibila". 
Nimic mai adevărat. Exem
plele ne stau la îndemână, 
lată, in 1922, intr-un articol 
din clujeanul „Voinţa", I»- 
cian Bfaga contenta astfel 
perioada NEP-olui, când în 
Rusia post-revdtuţionară se 
făcuseră temporare concesii 
capitalismului t Comunis
mul se înşeală probabil amar 
când Crede câ; noua situa
ţie o trecătoare şi câ va 
putea-o suprima ia un mo
ment dat după plac. Aici

concesiuni defi- 
d- mtîVe şT obîa * â c um pfu t i f

să se arate roadele.
niif lîrtigi**

cn care se înşela' amar era 
Blaga însuşi, , care- şi va
rectifica eroarea pesta mal

adversă, fără ca, măcar în
compăKsdfht, a m  fim *
ceva jMMoftML - -

Jtofalf a or putea li un 
-fMMM si pontru e*i care, 
în ultimul timp, «n-au între
bat de ce nu mai scriu co- 
meritoriu politic Nu mai

bine «ie treizeci de ani, b  
romanul LUNTREA LUI CA- 
RON. Când însă creatorul 
nu se mulţumeşte doar eu 
comentarea evenimentelor, ei 
pârăsindu-şi uneltele, se U- 
runcâ în vâltoarea luptelor 
poKtiee, naivitatea i se re
flectă direct în iniţiative şi 
Otuacl dezastrul poate fi,

, penau oi, total. Să ne gân
dim doar la coiul iui Gojja 
care, prins In nisipurile miş- 

; câtoare ale polttteîanijmutui 
dintre colo două războaie, 
a rămas un perdemt, eu re
putaţia bălâcârită în presa

scriu comentariu politic pen
tru că mi-um descoperit 
propria naivitate în mate
rie. La o evaluare retrospec
tivă, m-am «dornuri consta
tând de câte ori m-om în
şelat > m-am hazardat în 
pronosticuri aiurite, opti
mismul mi s-a dovedit de 
cofe mai multe ori ne justi
ficat, majoritatea oamenilor 
în cOre am crezut s-au re
levat până ta urmă nevred
nici, mtr-Un cuvânt, dracul 
s-a arătat aproape de fieca
re «lafâ mai decât
părea. Dacă ţinem seama

şi de imposibilitatea de a 
le Informa' cordct şi heitiH- 
Ipcjt de ta sursă, e liitmeae 
câ niciodată nu poţi fi în 
deplină cunoştinţă do cau
ză. Şi atunci l-am auzit pe 
Celălalt Eao zicân«k>-mi ga
ta eu politica, bătrâne; nu-i 
de tine, întoaree-te la unel
tele tale. Conştiinţa trează, 
conştiinţa dc veghe, iposta
za de „Paznic de Par", pro
prii. oricărui creator care 
se respectă, se pot manifes
ta deplin şi pe tărâmurile 
familiare ale culturii,̂  ale 
moralei, ale civismului. Po
litica nu-i pentru «le-alde 
voi, cărturarii, creatorii, 
decât dacă aţi deprins cum
va, Doamne, fereşte, plăce
rea perversă a bălăcăretii 
„militante". Politica e un te- 
ren minat, un teren labil şi 
ambigua şi, peste ţoale, un 
tărâm al efemerului şi, vai, 
de atâtea ari al derizoriu
lui In sfârşii, politica e, 
Cum zice acelaşi Oman, 
„o joasă ispitire prometei
că (...), un dezechilibru per
manent, paroxistic, bleste
mul funciar al unei maimu
ţe megalomane".

RADU CIOBANU
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începând cu data de LUNI, 25 OCTOMBRIE 
1993, ora 9, în baza Ordonanţei Parchetului de pc 
lângă Judecătoria Deva, SE VORRESTITUI 
IN PROCENT DE 73 LA SUTA SUMELE DE 
BANI DEPUSE LA JOCUL DE ÎNTRAJUTO
RARE AL S.C. „MIMMI" S-N.C. GALAŢI—-  
PUNCTUL DE LUCRU DEVA.

Restituirea-sumelor se va face la STA
DIONUL „CETATE** DEVA, in baza Buleti
nului dc Identitate al deponentului şi a chi
tanţelor în original emise.

Pentru minorii care nu au Buletin de Iden
titate se vor prezenta certificatele de naştere 
sau, după caz, carnetele de elev.

RESTITUIREA SUMELOR SE VA FACE 
DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM î

—■ Depunerile din 8—-9 iulie 1993, în data 
de 25. X. 1993;

— Depunerile din 10—12 iulie 1993, In
data de 26.X. 1993; 1

— Depunerile din 13—14 iulie 1993, înj> 
data de 2î. X. 1993;

— Depunerile din 15—16 iulie 1993,
\  data de 28. X. 1993;

■— Depunerile din 17—19 iulie 1993, 
data de 29. X. 1993;

— Depunerile din 20—21 iulie 1993, 
data de 30. X. 1993;

— Depunerile din 22—23 iulie 1993, 
data de 31. X. 1993;

— Depunerile'din 24—-26 iulie 1993, 
data de 1. XI. 1993;

-— Depunerile din 27—28 iutte 1993, 
data de 2. XI. 1993;

— Depunerile din 29—30 iulie 1993, 
data dc 3. XI. 1993.

PENTRU DIFERENŢELE NERESTFTUITE, 
DEPONENŢII SE POT CONSTITUI PĂRŢI 

|  CIVH.E ÎN FAŢA INSTANŢEI *DE JUDECATA 
9 IN MOMENTUL JUDECĂRII CAUZEL
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22 OCTOMRB1E 
•  Au trecut 294 de 

zîle din acest an; au mai 
rămas 71;

et 1916. A murit I.G. 
SBIKRA <n. 1836), cărtu
rar bucovinean.

Legumele şi dolarul
Aparent s-ar părea că 

n-ar fj nici o legătură dir 
rectă între legume şi do
lari în realitate însă, ori
ce creştere a valorii dola
rului in raport cu leul ro- 
mânese atrage după sine şi 
o majorare a preţului le
gumelor care concură la 
realizarea ciorbei sau a su
pei. Influenţa regăsindu-se 
în farfurie, deci. Implicit 
în goîurîle din buzunarul 
consumatorului. .

Că preţurile pe piaţă se 
mişcă mereu, de Ia o zi ia 
alta şi chiar de la o oră 
la alta, nu ne mal miră. 
Ne-am obişnuit să spunem 
că ele oscilează în funcţie

de cerere şi de ofertă. Ne 
place sau nu, trebuie să 
ne aliniem economiei (unii 
o numesc cu ironie Insă 
ca fiind o adevărată escro
cherie — n.tj.) de piaţă.

Dacă In general legume

le pleacă de la producători 
cu preţuri accesibile, cos
tul lor se amplifică pe tra-

NlCOEAE TÎRCOB

fContînsare ta pag. a 2-a)
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de nenrl i  soţiei dv. nu este 
periculoasă. Poate trăi până bl de soli 

— Dar eu V.

Afaceri" la ora durerii99
Goana după bani ne

cinstiţi nu mai surprinde 
pe nimeni, iar căile de ob
ţinere sunt dintre cele mai 
ingenioase.

Un control recent efec
tuat de către o echipă de 
comisari ai Gărzii Financia
re a judeţului la magazi- 
jnul nr 1 din Piaţa Obor. 
— Hunedoara, aparţinând 
ŞIC, CemarFruct, a surprins 
pe vânătorul Gheorghe 
Bîltâc utilizând ta cântă
rirea produselor o. greutate 
de i jm  kg în loc de 2 kg. 
Prin greutatea folosită, de 
la fiecare consumator în
casa nejustifteat contrava
loarea a 200 de grame.

Surprin* în flagrant vân

zătorul a aruncat greutatea 
jos, sub tejghea, încercând 
cU multă discreţie să o fa
că nevăzută sub calorifer, 
mizând pe lipsa de vigi
lenţă « celor doi comisari. 
Dar, din păcate „corpul de
lict" s-a agăţat de un colţ 
al caloriferului, rămânând 
la bună vedere. .

Prin adresa nr. 912/15 Oc
tombrie a c., Garda Finan
ciară a judeţului Hunedoa
ra Solicită Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Hu
nedoara efectuarea cârpe-, 
ţărilor-sub aspect infracţio
nal prevăzut în lege, pen
tru înşelăciune la măsură- 
toare. :

CORNEL POENAB

o  CONSFĂTUIRE. La mijlocul 
lunii octombrie a.c., la Bistriţa a 
avut loc o consfătuire cu condu
cerile cluburilor judeţene ale ele- 
vifor organizată de Ministerul în
văţământului. Cu acest prilej, a 
fost făcută o analiză a activităţii 
şl n avui loe un simpozion pe 
teme de metodică privind activi
tatea educativă desfăşurată de a. 
eeste instituţii şi relansarea mân
eţi educaţionale tns perioada ur
mătoare. (MB.)

O  ATENŢIE! După aprecierile, 
diat Aristiae Dragomir, preşedin

tele CoustliUM de Administraţie 
dl Fondului Proprietăţii Private l 
Banat — Crişanâ, 65 la sută din
tre deţinătorii certificatelor de 
proprietate fl.au înstrăinat aceste 
documente a căror valoare este 
fi» căntinuă creştere, tţste un fe
nomen mai mult decât îngrijoră
tor care trebuie să dea serios de 
gândit. (V.N.)

© MOARA SATELOR. In ate
lierul fostei secţii de mecanizare 
din Orăştioara de Sas a fost mon
tată şi va fi pusă in funcţiune, 
in aceste zile, o moară pentru 
cereale, aceasta fiind procurată 

de către» Agromec  ̂Qrăştie. Moara 
respectivă, de producţie romă. 
nească, va deservi spiţele comunei 
ţi cele limitrofe, (N.T.)

© ÎNfALNlRE CU CITITORI 
COPIL Biblioteca Judeţeană a 
reînceput seria întâlnirilor cu ci
titorii copil privind cunoaşterea şi 
utilizarea surselor şi instrumente
lor de informare o Secţiei de spe- 
cialitate (fond de (torte, servicii 
pe care le oferă această secţie}. 
întâlnirea, care se va finaliza cu 
un concurs, are două etapă pe 
clasă şi Intre clase. Pentru în
ceput, au fost alese clasele a VI.a 
de la Liceul „Decebal" şt Şcoala 
Normală ,JSabin Drăgoi" din De» 
vă, (M B.) -'Wr:' "■ :-T.V: - v ;

O SE ÎMPARTE PĂDUREA, 
In satele Lunca şt Ilărţăgani, ar 
parţinătoare Comunei Bălţa, s-ă 
încheiat măsurarea loturilor de .

pădure ce le revin oamenilor (n 
conformitate cu Legea fondului 
funciar. Această activitate conti
nuă în celelalte sate, iar tnmâna. 
ţeă titlurilor de proprietare 
începută la Hărţăgani duminica 
trecută — se va intensifica. (Tr.B.)

O ARESTAT. A fost arestat 
Petru fSîjun, din Petroşani. Afotî- 
vul ? Tâlhărie, asupra unui cetă
ţean din localitate, de la care a 
luat bunuri tn valoare de 23 000 
de tei. (V.N.)

• TEHERAN. In cadrul 
negocierilor ce s-au purtat 
'de curând "la Teheran, auto
rităţile iraniene au demon
strat încă o dată voinţa po
litică şl dorinţa dc a fi s- 
ISturi da. guvernai şt po
poral român în eforturile 
de pregătire a condiţiilor e- 
nergetiefe necesare depăşirii 
vicisitudinilor iernii care 
se apropie.

S-a convenit, printre al
tele, ca ftf cadrai acţiona# 
de lichidare a contului de 
cliring ce a existat între 
cele două ţări, iacă din flţ- 
nu! 1972, să livreze ca prio
ritate faţă de graficele dejp 
sfabîlito o cantitate de circb 
300 900 t petrol ce va 0- 
jonge in România tn enrsifl 
lunilor noiembrie — decem
brie.

•  CBIŞINAU. Parlamen
tat Republicii Motdevi, 
constatând că toate demeo- 
snrfle conducerii republicş, 
formaţia id tor «wcial-priitide 
şi obşteşti ergauluneler 
pentru dreptarde omultd, 
forurilor şt opiniei publice 
internaţionale fa vederOB 
eliberării necondiţionate »
deţinu ţilo r politicf dggţ
Transiiistria aa fost igno
rate de organele anticonsti
tuţionale de la Tfiraspdf. 
cere preşedintelui repu
blicii şi guvernului să a- 
rtice măsuri urgente şi e- 
ficiente pentru eliberarea 
imediaită şi necondiî n 
a celor cinci deţinuţi poli
tici.

Totodată, Parlamentul Re
publicii Moldova adresează 
un nou ape] conducerii Ru
siei să intervină pentru B 
determina autorităţile anti
constituţionale de la Tiraş- 
pol, susţinătoare a recentului 
puci de lâ Moscova, să 
pună capăt farsei Judiciare 
şi să-i predea pe dcţinaU 
organelor legate de la <0*1- 
şinău — scrie agenţia Mol- 
dova-Prcs. '
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„O ZI DE T1NUT MINTE"
„Pentru elevi) clasei a 

X-a F de la Liceul Teore
tic „Avram Iancu** din 
Brad, ne mărturiseşte dl 
prof. Viorel Vulturar, ziua 
de 19 octombrie a.c. va 
rămâne o zi de ţinut 
minte. Atunci ei au pără
sit sala de clasă tradiţio
nală, ţinând lecţia de is
torie în incinta Muzeului 
Judeţean de istorie*'.

Ou această ocazie, e- 
levii liceului brădean au 
avut încă o dată posibili
tatea de a se convinge că 
judeţul Hunedoara. este o 
vatră românească străve
che, de plămădire a po
porului şi limbii române'; 
ca Iancu de Hunedoara se 
trage dintr-dv familie de
români — hunedoreni; că 
revoluţia condusă de Ho
rea,, Cloşca şi Crişan, pre
cum şi revoluţia de la 
1848—1849 din Transilva
nia condusă de marele e- 
rou Avram Iancu au re
prezentat momente impor
tante în lupta de elibe
rare socială şi naţională, 
pentru emanciparea şi u- 

nirea românilor într-un sin
gur stat naţional. Pe de altă 
parte, elevii au putut să-şi 
dea seama, o dată în plus, 
de contribuţia moţilor la 
făurirea istoriei românilor.

In continuare, elevii bră- 
deni şi-au exprimat do
rinţa de a vizita o insti
tuţie cu un prestigiu bine 
meritat din capitala ju

deţului. Este vorba de 
Şcoala Normală „Sabin 
Drăgoi“. Vizita elevilor 
moţi, ne spunea în con
tinuare prof. Viorel Vul
turar ,un om deosebit şi 
mare patriot, absolvent al 
acestei şcoli, a fost de
terminată de dorinţa oas
peţilor de a se întâlni cu 
eleva Olga Ilaşcu, fiica 
marelui patriot Ilie I- 
laşcu, deţinut în cuşcă .şi 
condamnat la moarte de 
către autorităţile ilegale 
rusofone şi comuniste din 
autoproclamaţa republică 
nistreană,' nerecunoscută 
de nici un for internaţio
nal. Momentul, fantastic 
de emoţionant, a mişcat 
până la lacrimi pe cei 
prezenţi. Să sperăm că 
această farsă judiciară de 
la Tiraspol va înceta, iar 
„vina de a fi român" va 
fi iertată.

Cald a fost şi pro
gramul artistic prezentat 
în comun de reprezentanţii 
celor două şcoli: Laura 
Pavelihc, Nadia Şoica, 
Mirela Suciu, Valentina 
Benea, Ioana Jurca, Fe- 
licia Micu, Lavinia Vi- 
draşcu, Liliana Pogan ş.a. 
Nu peste mult timp, e- 
levii devfeni le vor întoarce 
vizita brădenilor la Li
ceul „Avram lancu“, Mu
zeul Aurului din Brad şi 
Pantheonul neamului de 
la Tebea. *

MINEL BOOEA

CLUBUL ELEVILOR 
DEVA -  OASPETE 

AL MUZEULUI SATULUI
Nu . mai constituie o 

noutate faptul că repre
zentanţi ăi Clubului ele
vilor din Deva au deve
nit demni mesageri ai 
folclorului de pe aceste 
neasemuite meleaguri hu- 
nedorene, vatră de pu
ternică locuire româ-, 
nească. Sunt mesageri ai 
creaţiei populare locale, 
exprimate în- realizări 
materiale şi, deopotrivă, 
spirituale (cânt şi joc). 
De eurând, un mare grup 
de copii deveni s-a a- 
flat la Muzeul Satului 
din Bucureşti.

Aici, 13 membri ai 
cercului, condus de prof. 
Mircea Lac, - au organi
zat 6 expoziţie şi demon
straţii pfăctice de prelu
crare â lemnului, osu
lui, metalului. Prezenţa 
lor, bijuteriile ieşite din 
mâinile acestora au lă
sat t> fOârte • frumoasă 
impresie asupra publicu
lui eât şi a specialişti
lor. E bine să menţio
năm aici, aşa după cum 
ne spunea prof. Viorel 
Manolescu, directorul 
Clubului elevilor din De
va, că membri ai cercu
lui condus de prof. Mir
cea Lac au participat

Cu câtva timp în urmă, 
dl ing. Aron Petric, direc
torul S.E.T.T.P.PJL. Deva 
(fostă I.F.E.T.) şi-a organi
zat o activitate pe cont 
propriu, la Haţeg, unde îşi 
are şi domiciliul, renunţând 
la funcţia de la susnumita 
întreprindere cu capital de 
stat

De curând, şi directorul 
tehnic al respectivei uni- 

Jâţi devene, dl. ing. Ro- 
mulus Goţiu — omul care 
are inscripţionate câteva 
zeci de cercuri durabile în 
trunchiul solid al I.F.E.T. 
Deva, omul pe care nu

Două SETTPPL-uri fuzionează
l-au încovoiat nici vre
mea, nici vremurile, nici 
anii a părăsit funcţia, 
prin ieşirea la pensie la 
limită de vârstă.

Ca urmare, în scopul u- 
nei mai judicioase organi
zări şi conduceri a activi
tăţii de exploatare fores
tieră şi transport ale lem
nului dintr-un larg perime
tru al judeţului Hunedoara 
(exceptând Valea Jiului, 
unde există o sucursală

distinctă de exploatare,- 
transport tehnologic şi 
prelucrare primară a lem
nului), SJZ.T.TJPJPJx Deva 
a fuzionat cu sora sa din 
Orăştie, constituind o sin
gură sucursală, nouă, pu
ternică, purtând numele ce
lei,dintâi şi având, deci, 
sediul la Deva.

Unitatea , are şi o condu
cere nouă, tânără, formată 
din specialişti valoroşi, ho
tărâtă să ducă spre eficienţă.

şi ulei indigene lâ orizont!

i

în vara acestui an la 
manifestări similare găz
duite de Franţa şi Aus
tria.

Alături de creatorii clu
bului s-au aflat, la sfâr
şitul săptămânii, mem
brii ansamblului folclo
ric „Rusca" din cadrul 
aceleiaşi instituţii. Reîn
tors de la Călăraşi, după 
o suită de spectacole pre
zentate cu prilejul săr
bătoririi a 40 de ani 
de la înfiinţarea Clubu
lui elevilor- din această 
localitate, ansamblul i 
„Rusca" a prezentat la < 
Muzeul Satului , din Bu- y  
cureşti cântepe şi dansuri I 
populare mult aplaudate : ! 
suită de taraf, dansuri ) 
hunedorene, de Oaş, de i 
pe Mureş, evoluţii ale / 
soliştilor vocali. Ansam- 1 
blul este condus de prof. ţ 
Dumitru Lăsconi, dirijo- i 
rul tarafului fiind prof. ' 
Gheorghe Bercea. O im
presie aparte au lăsat 
costumele dansatorilor 
cusute în cel măi au
tentic stil popular. Aces
tea au evidenţiat motive 
populare specifice zone
lor pădurenUor, alb- 
negru, de Oaş.

MINEL BODEA

Luni dimineaţa am pur
tat cu dl Alexandru Nicu- 
lescu, directorul Societăţii 
comerciale cu ridicata „Re
tezatul" Deva, aproximativ 
următoarea discuţie:
■ ■— Dle director, de mal 
mult timp zahărul şi ule
iul au fost şi au rămas ma- 

. rea incertitudine a gospo
dinelor. Ce şanse sunt de a 
ieşi din e3 ? ■
— în privinţa acestor două 

produse, sursele noastre de 
aprovizionare sunt aproape 
In totalitate producătorii 
indigeni. Nu neglijăm nici 
surse de import, dacă pro
dusele ne sunt oferite la- 
preţuri convenabile.

Astăzi (18 octombrie n.n.) 
aştept ca fabrica de la Po
dari să ne confirme că a 
plecat spre judeţul nostru 
un transport de 160 tone 
ulei.

— Zahăr există în depo
zite?

— Deocamdată nu. Tot 
de la Podari aşteptăm şi 
cota de , zahăr guvernâmen- 
taL

>•— Ce e acela zahăr gu
vernamental ?

— Zahărul dirijat de Gu
vern, pentru care tot Gu
vernul ă stabilit preţul.

.— Şi de ce nu este za
hăr în depozit ?

— Pentru că orice apro
vizionare 'depinde de mă
rimea resurselor noastre fi
nanciare. Nici un producă
tor nu livrează decât dacă 
i se face plata la livrare. 
Cu fabrica de ulei de la

Podari am convenit să fa
cem plata la cinci zile 
după livrare. Negociem a- 
ceeaşi modalitate de plată 
şi cu fabrica de zahăr.

— Aţi spus mai înainte 
despre zahăr la preţul sta
bilit de Guvern. Care ar fi 
acel preţ ?,

— 510 lei/kg, cu TVA cu 
tot.

— Şi la ulei ? .
La ulei, dacă se a-

plică; lâ preţul nostru un 
adaos comercial -de 30 ia 
sută, ar trebui să ajungă la 
desfacerea cu amănuntul la 
circa 1150 lei pe litru.

— Ne daţi voie să avem 
mari rezerve că vom cum
păra vreodată zahăr şi ulei 
indigene la aceste preţuri ? 
Mai pe româneşte spus, avem 
temerile noastre îndreptăţite- 
că aceste produse vor fi 
stocate, cine ştie pe unde, 
şi vândute la preţuri de 
speculă, atunci când îl 
arde pe român mai ţâre la 
Ungurea. Bine ar fi să fim 
noi prooroci mincinoşi.

— De asta nu mai răspun
dem noi, cei care facem 
aprovizionare en-gros.

ION CIOCLEI

sporită colectivul, ta a- 
ceastă dură tranziţie la e- 
conomia de piaţă. Director 
este dl ing. Sabin Faur, 
director tehnic — dl Ing. 
Liviu Hodor, director co
mercial — dl Ing. Ştefan 
Cotoară. De activitatea fi
nanciară răspunde un om 
cu vastă experienţa în pro
fesie, dl ec. Gheorghe Vesa, 
care se apropie de sfârşitul 
carierei profesionale, urmând 
să-şi pregătească schimbul.

Tuturor le dorim succes 
în activitate 1

DUMITRU GHEONEA

DIN DOSARELE 
POLIŢIEI

Gheorghe Huţ, din Deva, 
nu mai poate învăţa nimic 
din ceea ce a păţit. Pot în
văţa Insă chiar alţii. Şi ar 
fi necesar. Dar iată despre 
ce este vorba.

Era aproape de miezul 
nopţii când, după ce a con
sumat alcool, s-a urcat la 
volanul autoturismului 4- 
HD-8149. Toate bune, pâ
nă într-o curbă din Văli- 
şoara Când, datorită vite
zei excesive, nu a mai pu
tut controla autoturismul şi 
s-a izbit de un pom, Tra
gic, dar omul a murit, iar 
un pasager a fost grav ră
nit. Şi încă ceva toarte im
portant : Huţ nu avea per
mis de conducere.

Legumele şi dolarul
(Urmare din pag. I)

seu uneori până la dublu, 
datorită adaosurilor practi
cate de comercianţi. Influ
enţa cheltuielilor cu trans
portul este de luat în sea
mă, dar în preţ se mai in
clude cât încape şi profi
tul celor ce desfac, produ
sele. fn asemenea condiţii 
este explicabil de ce acum 
încap într-o sacoşă legu
mele care, cu ani în urmă, 
cu aceiaşi bani plătiţi, se 
puteau duce . doar cu ca
mionul. Nu ne facem atâ
tea probleme şi nici nu-1 
invidiem câtuşi de puţin pe 
producători dacă aceştia 
obţin acum, la unele cul
turi, între 2 000 000 şi 
5 000 000 lei venituri la ha, 
ştiind că şi cheltuielile sunt 
tot Undeva în jurul aces
tor sume, ca urmare a

a: t*', ■ .'' . - V *" ii» ■

scumpirii motorinei, îngră
şămintelor, pesticidelor, iri
gaţiilor şi altor elemente ce 
concură la realizarea pro
ducţiei. Ne îngrijorează în
să faptul că trebuie să plă
tim şi multă nemuncă in
clusă în preţul unor pro
duse după ce acestea a- 
jung la piaţă.

între .̂ «"d parcă orice mă
sură, plătim acum 2000 lei 
pentru un kg de usturoi, 
300—350 lei pentru un kg 
de rădăcinoase (mult mai 
scump dacă se dah însă 
cu grămada), 400—500 leî  
pentru un kg de conopidă 
şi lista nu este epuizată. 
Mult mai mari vor fi pre
ţurile la iarnă şi in pri
măvară. Ne aşteptăm lâ • 
un asemenea lucru deoare
ce constituirea stocurilor şi 
insilozarea legumelor ri
dică multe semne de între
bare, pentru că trebuie 1-

mobiiizate multe milioane 
de lei în acest scop.

Este bine că Guvernul s-a 
gândit şi ă analizat situa
ţia aprovizionării populaţiei, 
asigurându-ne că se va fa
ce -import numai de zahăr. 
Cum şi legumele consti
tuie produse de strictă ne
cesitate, era bine dacă se 
luau ceva. măsuri şi5 în a- 
cest sens, pentru că dacă 
va tot spori cursul dolaru
lui, evident că şi legumele 
vor ţine pasul cu creşterile 
respective. In asemenea con
diţii, bine ar fi ca şi greu
tatea buzunarului şi a „co
şului zilnic" să meargă în 
acelaşi ritm, adevărata di
mensiune a politicii guver
namentale putând s-o apre
ciem numai la iarnă, care 
se anunţă destul de aspră, 
când bugetul ne va fi se
rios afectat şi de cheltuie
lile pentru termoficare.

AVANCRONICA FOTBALISTICA

CANDIDAŢII la funcţia de primar 
AL COMUNEI VEŢEL

După cum a anunţat ziarul nostru, primarul comu
nei Veţel a fost destituit prin hotărâre guvernamentală 
şi au fost stabilite noi alegeri pentru ziua de 14 noiem- 
brie a.c. Di Traian Domşa, judecător la Judecătoria 
Deva- preşedintele comisiei electorale, ne-a pus la dis
poziţie lista cu cei ce şi-au depus candidatura pentru 
funcţia de primar al localităţii: Gheorghe Oncoş (Con
venţia Democratică din România), Viorel Josan (Miş
carea Ecologistă), Ioan Ştef (Partidul Democrat Agrar 
din România), Traian Dinga (Independent), Petru 
Popa (Partidul Unităţii Naţionale Române), Sabin 
Cărăban (Partidul Democraţiei Sociale din România) 
şi Petru Duţ/ (Partidul Socialist al Muncii). în 14 no
iembrie va avea loc primul tuf de scrutin. Dacă nici 
unul din cer şapte candidaţi nu va întruni numărul 
necesar de voturi — majoritatea simplă din cei în
scrişi pe listele de alegători — va urma al doilea tur, 
în urma căruia va fi declarat' câştigător cel ce va în
truni cele mai multe voturi din cele exprimate (Tr.B.)

Sâmbătă şi duminică ne 
reîntâlnim cu fotbalul din 
primul eşalon, după o 
miercure în care Steaua Şi 
Universitatea Craiova au e- 
voluat în „cupe" şi_au fost 
învinse la scor: 4—1 Steaua 
•şi 4—0 Craiova! Cu o sin
gură excepţie (F.C. Braşov 
— Univ. Craiova) se con
turează o etapă a gazdelor. 
Deşi bine şifonaţi la Paris, 
studenţii din Bănie se pot 
întoarce de la Braşov cu 
cel puţin un punct, după 
valoarea campionatului nos
tru... Meciuri ce se pot în
cheia nedecis pot fi şi cele 
între Elefctroputere — „U" 
Cluj, Sportul Stud. — Inter, 
Oţelul — Progresul.

Corvinul Hunedoara se 
deplasează lâ C.F.R. Timi
şoara şi dacă manifestă şi 
îâ acest joc forma din ul
timele trei etape, ar putea 
smulge un punct ceferişti
lor. Uşor nu este la o for
maţie ca C.F.R. Timişoara, 
care luptă din răsputeri să 
iasă din zona nisipurilor 
mişcătoare. Bine aşezată în 
apărare, prin- contraatacuri

tăioase iniţiate de Oprea, 
Mitrică, Şumudică sau 
Ungureanu, hunedorenii pot 
să ne mai producă o bucu
rie. Jiul Petroşani aşteaptă 
vizita bihorenilor care sunt 
imprevizibili prin "rezulta
tele contradicţii din acest 
campionat. Nu credem însă 
cf le scapă victoria gazde
lor. -

Meci mare, duminică, la 
Bărbăteni intre Minerul şi 
Mureşul Deva, în Divizia O. 
Este un meci de văzut. Gaz
dele au o formaţie mult mai 
bună decât în anul tretfut, 
cu 0 mare putere de luptă, 
dornică să ocupe un loc cât 
.mai onorant în actualul 
campionat. Mureşul, întărit 
,cu câţiva jucători de va
loare printre care Stroia, 
Popa şi Berindei, posedă o 
tehnică superioară şi o bună 
experienţă competiţionglă. 
Dacă se mobilizează (mâi 
mult decât a făcut-o până 
acum în deplasare), poate 
obţine râvnitul punct. Un 
meci oarequm mai echilibrat 
este la Certej, unde vine 
Minerul Ştiinţa Vulcan,

Prima şansă o au totuşi gaz- 
dele care nu'vor pierde lo
cul II nici în această etapă 
Şi, poate, ajung chiar ,pe 
primuUoc în caz de eşec

al ghelărenilor, care întâl
nesc la Hunedoara pe Con
structorul — un meci de 
1, x sau 21

SABIN CERBU
CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

SERIA VALEA MUREŞULUI
REZULTATELE ETAPEI din 17 octombrie ax.: Me

canizatorul Sâniandrei — Mureşul Uroi 8—2; Artemisa 
Hărău — Favior II Orăştie 8—3: Favior I Orăştie — 
Minerul II Ghelari 2—1; Gloria Bretea Română — 
E.G.C.L. Călan 0—6; Victoria Dobra — Recolta Rapolt 
12—2.

CLASAMENTUL
1. Favior I Orăştie 6 6 0 0 53— 6 12
2. Victoria Dobra - 7 6 0 1 22—19 12
3. E.G.C.L.Călan 6 5 0 1 35— 3 10
4, Mecanizatorul S. ;:*v 4 0 2 37—14 8
5., Favior II Orăştie 7 3 13 25—23 , 7
6. Gloria B. Română 7 3 13 : 16—22 1
7. Minerul II Ghelari 6 3 1 3 14—a r 6
8. Recolta Rapolt 6 3 0 3 16—22 0
9. Mureşul Uroi 6 10 5 12—45 2

10. Artemisa Hărău 6 10 5 3—49 2
li. Recolta Băcia : .:6 f 0 0 6 4—17 0

ETAPA URMĂTOARE <24 oct. a.c.) şi ARBITRII 
JOCURILOR: Mureşul Uroi — Recolta Băcia (Dănilă, 
Cobzaru şi Pană — Hunedoara); Favior II Orăştie — 
Mecanizatorul Sântandrei (Bogdan, Pepenar şi Iacob — 
Deva); Minerul II Ghelari — Artemisa Hărău (Dănilă, 
Pop, O. şl Lagu — Hunedoara); E.G.C.L, Călan — Fa
vior I Orăştie (Hanzi, Chifor şi Ambruş ;Deva); Recolta 
Rapolt — Gloria Bretea Română (Deac, Costea şi Capră). 
(V, NEMEŞ, colaborator).
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
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i
Meseria Nr. locuri Meseria Nr. locuri

Bucătar 5
Contabil . 1
Contabil şef - a
Croitor «26
Dansator 20
Desenator 1
Dulgher 25
Economist 4
Electrician 1
Fochist 3
Forjor 1
Frezor 2
Frigotebnist 2
Ing. electromecanic 1
Ing. energetic 2
Ing. mecanic 2
Ing. preţ. lemn. 1

X Ing. sistem. 2
Insp. spec. — economist 5
Instalator 4
Jurisconsult 4
Date primite de ia. Direcţia Muncii

Lăcătuş
Lucrător gestionar 
Măcelar 
Mecanic auto 
Moiaicar 
Munc. necalif. 
Ospătar
Şlefuitor — lac : '
Şofer
Strungar ,
Strungar lemn
Sudor el. şi autogen
Tehnician
Ţesător
Tâmplar
Translator
Tricoteur
Vânzător
Zidar •
Zugrav

4
9
1
4 
8 
6 
9 
1

V 1 ■ 
7 
2
1 - 
1
5 

49
' 1 

10 
20 
41 

2
Deva.

in stadiu 
de finalizare

De la domnul Ioan Stur- 
za — primarul comunei 
Crişclor, aflăm că cele două 

. subcomisii de la nivelul co
munei pentru aplicarea Le
gii nr. 18 lucrează cu sârg 
la finalizarea acţiunii. Ast
fel, în satul Zdrapţi s-a în
cheiat punerea în posesie a 
celor în drept, cu terenu
rile din intravilan şi ara
bil, iar în Crişcior, arabi
lul a fdst atribuit în între
gime, urmând să se fina
lizeze repunerea în posesie 
a suprafeţelor din intravi
lan. în cu/ând vor demara 
şi lucrările pentru punerea 
în posesie a suprafeţelor de 
păşuni şi fâneţe. (AÎ.Jurca).

De la. Consiliul Local al Municipiului Deva

C e tă ţe n ii tre b u ie  j
să c u n o a s c ă . i

|  oO serie de lucrări de întreţinere în asociaţiile de |  
* locatari sunt făcute de către unităţi sau persoane auto- « 
| rizate, altele decât R.A.G.C.L, Deva. Se semnalează o,| 
| serie de deficienţe în acest sens. J
I m Atenţionăm asociaţiile > de locatari qare au pro- |  

cedat astfel, că trebuie să anunţe R.A.G.C.L. Deva J
( despre lucrările ce le execută cu alte firme decât |  

R.A.G.C.L. pentru a preveni eventualele deficienţe sau 1 
î posibile avarii. î
I • Atragem atenţia cetăţenilor că mare parte din |  
J protecţia de tablă, de la instalaţiile de termoficare şi J 
| alimentare cu apă supraterane este distrusă de către per |  
* soane răuvoitoare care folosesc tabla în alte scopuri * 
I •  în acest caz se înregistrează pagube de către 1 
‘ R.A.G.C.L. pe de o parte, iar pe de altă parte, /se în- J
( registrează pierderi de temperatură la agentul termic I 

s şi avarii la conductele de alimentare cu apă. Organele J
I de poliţie şi cetăţenii trebuie să intervină în aceste | 

situaţii pentru stoparea lor şi pedepsirea celor vine-1 
î vaţi. |
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VINERI, 22 OCTOMBRIE
RTL

2,05 Seriale; 7,00 Ştirile dimineţii; 11,30 
227 (situaţii comice); 13,30 Springîieid Story; 
14,20 California Clan; 15,10 Vremea dorin
ţei; 16,00 Ilona Cristen show; 17,00 Hans 
Meiser; 18,00 Cine e şeful aici?; 18.30 
O familie drăguţă; 19,00 Chemarea inimii;
20,10 Exploziv — magazin; 20,40 Vremuri 
bune; 21,15 Muzică- populară; 2245 Comi
cul- Peter Steiner; 23,15 Cum aţi spus?S 
045 Gottschalk show; 1,00„Zero — zero — 
sex; 2,20 Paradisul plăcerilor; 4,05 M — 
Magazinul bărbaţilor,

PRO 7
5(40-Seriale, d.a.;, 1040 Femei, disperate; 

1145 Reluări; 13,55 Primul om in lună; 
1548 Adderly; . 1640 Mr. Belvedere; 1740 
Visez la Jeannie; 1740 Desene animate; 
1945 Cei trei; 1945 O casă zgomotoasă;
20,25 Roseanne; 21,15 Călătorie incredibilă 
cu un aeroplan nebun; 23,00 Raven. „Shei- 
la“; 0,05 Război nedeclarat; 2,10 Jack şi 
grăsanul; 3,10 Ninja; 5,05 O mie de mile 
de praf,

MTV
8,00 Micul dejun muzical; 11,00 V.J. Ma 

rijne; 14,00 Mari hituri; 17,00 Beavis & 
Butt-Head; 17,30 Coca Cola Report; 17)45 
Noutăţi cinematografice; 18,15 3 din 1;.
18.30 Topul MTV ăl telespectatorilor; 19,00 
Muzica soul şi reggac; 19,30 Videoclipuri 
muzicale; 21,00 Popumentar: Pet Shop 
Boys; 2140 Cel mai' dorit: V4.R. Cokes; 
23)00 Mari flituri; 0,00 Coca Cola Report; 
045'Noutăţi cinematografice; 0,45 3 din 1;
1.00 Beavis <& Ijutt-Head; 1.30 V.J. Marijne;
3.00 Muzică, surprize; 4,00 Videoclipuri noc-
■furne.’: >■

• ' ITALIA I
740 Bună dimineaţa; 10,30 Webster; 11,00 

Casa Keaton; 11,30 Adam 12; 12,00 Ştiri; 
1340 Studio deschis; 1340 Desene animate: 
Candy, prinţul viteaz şi cărţile junglei;
15.30 Nu e Rai; 1740 Upomania; 1840 
Studio sport; 19,00 Supervicky; 19,30 Bay
side school; 20,00 Willy,, prinţ de Bel Air; 
2L00 Karaoke; 2140 Film; 23,30 Exageraţii; 
040 Playboy show-, 1,50 Film; 4,00 Webster.

TV 5 ■'
s 7,00 Coaja de banană; 740 Teledimineaţa; 
10,00, Magazin de informaţii; 11,00 Ştiinţa 
cunoaşterii; 12,00 Enciclopedia audiovi
zuală; 14,00 Coaja; 14,30 Sport profesio
nist; 15,20 Şcoala fanilor; 16,15 Emisiune 
de umor; 17,00 Jurnal TV5; 17,15 Vision 5; 
1740 Culinară; 20,00 Imperiul comunica
ţiilor; 21,00 Strip-Tease; 2240 Taratata. Va
rietăţi; 23,45 Ştiinţa cunoaşterii; '1,10 Me
dia Sud; 1,30 Dosarele justiţiei.

SÂMBĂTĂ, 23 OCTOMBRIE
rtl

7,00 Seriale şi desene animate; 13,15 
Harry şi'Hendersonii; 13,45 Casa plină;
14,15 Prinţul Bel-Air; 14,45 Major Dad;
15,10 Ottilanten; 15,45 Knight Rider; 16,45 
A-Team; 17,45 21, Jump Street; 18,45 „The 
Heights". „Natalie"; 19,45 Ştiri; 2045 Be- 
yerly Hills, 90210; 21,15 Teatru. „Berta“;

23.00 Păpuşa ucigaşă; 0,30 Fetele zburdal
nice; 145 M — magazinul bărbaţilor; 2,20 
Serie Rose; 2,50 Nocturnă; 4,15 Reluări.

PRO 7
6,15 Seriale şi filme; 13,30 Air Force; 14,40 

Kung Fu; 15,35 Frank Buck — Aventuri 
în Malaiezia; 1645 Lumea pierdută; 1845 
Hardball; 19,25 Cei trei. .falimentul"; 1945 
O casă zgomotoasă; 20,25 Roseanne; 2145 
In afara timpului; 2345 Dead Bang; 145 
Special Squad; 240 Rotila; 4,00 Cei trei;
4.30 O casă zgomotoasă; 5,10 O mie.de mite 
de praf; 6,00 Tata e cel mai bun..

MTV
9,00 Weekend în compania Pet Shop- 

Boys; 11,30 Popumentar; PJ5. Boys; 12,00 
Noutăţi cinematografice; 1240 Yo! MTV 
Raps; Top 10; 1440 XPO! Cele mai noi 
videoclipuri; 1540 Weekend cu Pet Shop 
Boys; 1740 Popumentar: P.S. Boys; 1840 
Party-zone: muzică de dans; 19,00 Noutăţi 
cinematografice; 19,30 Ştiri muzicale; 20,00 
MTV’s Brâu a European. Topi 20; 22,00 Sâm
bătă seara în direct; 2240 Concert live cu 
grupul The Cure; 23,00 Muzică soul şi reg- 
gae; 0,00 XPO: Videoclipuri noi; 0,30 Po
pumentar : P. Shop Boys.

ITALIA 1
740 Bună dimineaţa; 10,30 Webster; 1140 

Casa Keaton; 11,30 Starsky şi flutch; 13,30 
Ştiri; 13,50 Desene animate; 15,15 Nuela 
RAI; 16,30 Top 20; 17,00 La volum maxim;
17.30 Unomania; lr,45. Mitic; 1840 Unoma
nia ;19,00 Supervicky; 19,30 Bayside school;
20.00 Willy, prinţ de Bel Air; 21,00 Kara
oke; 21,30 Film; 23,30 Film; 1,30 Studio 
sport; 4,00 Webster.

TV 5
8.00 Mediasud; 9,00 Jurnal canadian; 10,30 

Mţăgazin economic; 13,05 Muntele; 13,40 . 
Jiimal elveţian; 14,20 Orizont *93; 15,00 
Imagini reflectate; 1745 Lumea tinerilor; :
19.00 Campionii; 19,30 Jurnal francez •: ŢV5;
20.00 Sport; 21,00 Thalassa. Mag, mării;
22.00 Jurnal francez : France 2; 22,30 Sport 
profesionist; 23,30 Palate regale; 0,30 Jur
nal, francez : Soir 3; 0,50 Scoubidou. Emi
siune umoristică;. 1,45 Reluări.

DUMINICĂ, 24 OCTOMBRIE
RTL

. 540 Formula I: M.P. al Japoniei; 7,45 
Seriale şi d.a.; 11,00 Femeia minune; 12,00 
înapoi în trecut; 13,00 Tatăl meu, extrate
restrul; 13,30 Formula I : M.P. al japoniei; 
1440 Izbuteşte sau nu 7; 15,40 Aventuri în 
Kenya; 17,50 Patru pumni şi un aleluia; 
19,45 Ştiri; 20,10 Hallo !; 21,15 Show-ul de 
100 000 DM; 22,55 Oglinda TV; 23,40 Prime 
Time: „Maeştrii cântăreţi"; 0,00 Eden; 0,30 
Playboy Late Night; 1,00 Kanal 4 : „Poli
tica papalităţii în sec. XX“; 1,10 Kanal 4: 
Cabaret ;

PRO 7
7.00 Flipper; 745 Seriale; 10,10 Dick 

Barton revine; 11,35 Vulcan, titanul; 13,00 
Seriale; 14,30 Animalele vedetelor; 14,40 
Pădurea tropicală; 15,40 Latigo — Ajută-i 
pe pistolarii locali; 17,20 Topkapi; 19,30 
Matlock; 20,30 Reporterii; 21,15 Fabuloşii 
băieţi Baker; 23,35 Noaptea lui Wcrewoli;

1,20 Special Squaţl; 2,25 Brancalcone în 
cruciadă; 4,10 Air-Force.

MTV
9,00 Weekend în compania Pet Shop 

Boys; 11,00 Popumentar: P. Shop Boys;
12.00 Noutăţi cinematografice prezentate de 
Ray Cokes; 12,30 MTV’s Braun European 
Top; 14,30 XPO: cele mai noi videoclipuri;
15.00 Sport la MTV; 15,30 Lumea reală:
întâmplări adevărate; 1640 Weekend cu 
Pet Shop Boys; 19,00 Popumentar: P. Shop 
Boys; 19,30 Ştirile săptămânii; 20,00 MTV’s 
US Top 20; 2240 120 minute cu V.J. Paul 
King; 0,00 Beavis <5 Butt-Head; 040 Head- 
bangers Ball. Noutăţi din lumea muzicii 
heavy cu Vanessa Warwick; 3,00 V.J. Ma
rijne. ■•ţ -- v

ITALIA 1
7,30 Bibi Bum Bam: O mie de culori. 

Bun venit, Gigi, Ţestoasele Ninja, Topo 
Gigio, Şcoala de poliţie; 11,30 La volum 
maxim; 12,00 Adam 12; 12,30 Auto: retros
pectivă MP.; 1340 Ştiri, meteo, sport;
15.00 Big Man; 1740 Film; 1840 Tată şi 
fiu; 19,39 Sport; 20,30 Bcnni Hill Show;
21.30 Highlander; 2340 Pressing; 0,45 Nici
odată nu spune gol; 1,15 Sport, meteo; 
2,40 Film; 440 Big Man.

TV 5 >
7,15 Bon weekend; 7,45 Dosarele justiţiei;

9.00 Jurnal canadian; 1140 Matineu; 13,40 
Jurnal elveţian; 1445 Şcoala fanilor; 1440 
Grădina animalelor; 17,10 Lumea este a 
voastră; 18,40 Autovişion; 1940 Bon we
ekend; 19,30 Jurnal francez: TV5; 20,00 30 
milioane de prieteni; 20,30 Jurnal elveţian; 
2140 7x7. Informaţii; 22,00 Jurnal francez: 
France 2;‘ 22,30 Omuleţul verde; 23,30 
Frou-Frou; 040 Jurnal; 1,00 Divan.

LUNI, 25 OCTOMBRIE
' RTL

.1 ... ::.\V >•..■— . ; ■; ■
.7,00 Magazin matinal şi seriale; 11,30 

„227" (siteom); 12,30 Duelul familiilor (cs);
13.30 Springîieid Story (s); 14,20 California 
Cian (s); 1540 -Vremea dorinţei (s);.1640 
Bona Chrîsten vă sfătuieşte; 17,00 Hans 
Meiser (show); 18,00 Cine e şeful aici? 
(s. com.); 18,30 Cţ familie foarte drăguţă 
(s); 19,00 Chemarea inimii (s); 19,45 Ştiri;
20.10 Exploziv — magazin; 20,40 Vremuri 
bune. vremuri rele; 21,15 Colegi şi colegi 
(show); 22,15 Policlinica (s); 23,15 Luat la 
întrebări; 0,00 Magazin cultural; 140 Ber
lin Brcak (s); 2,05 Reluări,

PRO 7
5,30 Seriale şi da (r); 940 Lumea pier

dută (r); 13,05 O mie de mile de praf (s.w,);
14.10 In afara timpului (r); 15,55 Adderly 
(s.p.); 16,55 Mr. Belvedere (s); 1745 Visez 
la Jeannie (s); 1745 Desene animate (s); 
1345 Cei trei (ş); 1945 O casă zgomotoasă 
(s.co.): „Sensul vieţii"; 2045 Roseanne (s): 
„Fructul corpului"; 21,00 Ştiri; 21,15 Lupta 
pentru copil (fp. SUA 1991); 045 Repor
terii (r);> 145 Raven (s.a.); 245 Dead Bang 
(r); 4,20 Special Squad (r).

MTV-;
8,00 Mic dejun muzical; 11,00 V.J. Ma

rijne; 14,00 Mari hituri; 15,00 V.J. Simo- 
ne; 17,30 Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi 
cinematografice; 18,00 Ştiri; 18,15 3 din 1;
18.30 V.J. Eric; 1940 Topul Marii Britanii;
21.00 Concert cu Annie Lcnnox; 22,00 Vi
deociipuri cu V.J. Simone; 23,00 Marile 
hituri; 0,00 Coca Cola Report; 0,15 Noutăţi 
cinematografice; 0,45 3 din 1; 1,00 Rock 
Block — de la muzica soft la hard; 3,00 
V.J. Marijne; 4,00 Videoclipuri nocturne.

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa; 10,30 Webster; 1240 

începând de Ia 1; 13,30 Studio deschis;
13.50 Desene animate; 1540 Nu este la RAIj
17,15 . Unomania; 1745 Mitic; 1840, Uno
mania; 18,55 Studio sport; 19,00 Supervickyj
19,30 Bayside school; 20,00 Willy, prinţ de 
Bei Air; 20,55 Radio Londra; 21,05 Karao
ke; 21,35 Film; 23,30 Niciodată nu spune 
gol; 4,00 Webster;- 440 Casa Keaton.

TV 5 ' •
7,00 Coaja de banană; 1040 Jurnal ca

nadian; 12,00 Ora adevărului; 13,40 Jurnal 
elveţian; 14,05 Coaja... (r);>J6,10 Palate re
gale; 17,00 Jurnal TV5; 17,10 Vision 5; 
1740 Culinară; 18,05 Iadul. Mag. adolescen
ţilor; 18,40 Descoperire. Mag, ştiinţific; 19,09 
întrebări-pentru, un campion;.1949 Jurnal 
TV5; 20,00 Cifre şi litere; 2040 Jurnal bel
gian; 2140 Magazin de actualităţi; 22.0Q 
Jurnal francez France 2; 22,30 Em. de 
varietăţi; 1,00 Jurnal francez : Soir 3. ,

MARJI, 26 OCTOMBRIE o'
RTL

740 Magazin matinal; 1140 „227“ (situaţii 
comice); 12,00 Preţul e fierbinte; 1240 Due
lul familiilor; 13,30 Springfield Story; 1449 
California Clan; 15,10 Vremea dorinţei]
16.00 Ilona Christen; 17,00 Hans Meiser 

. Show; 18,00 Cine e şeful aici?; 1840 O fa
milie foarte drăguţă; 19,00 Chemarea ini
mii; 19,45 Ştiri; 20,10 Exploziv — maga
zin; 20,40 VreUMiri bune, vremuri rdlc;
21,15 Colombo; 22,45 Quincy; 23,45 Show
uri; 1,00 Legea şi ordinea; 2,05 Seriale,

PRO 7
540 Seriale; 1045 Latigo; 1140 Reluări;

13.50 Fabuloşii băieţi Baker; 1540 Adderly; 
16,5» Mr. Belvedere; 17,20 Visez la Jean
nie. „Soţia guvernatorului"; 1740 Desene 
animate; 19,25 Cei trei; 1945 Flirt stradal;

.20,25 Roseanne; 21,15 Pierderea încrederii;
23.25 T.J. Hooker. „Trădare prip şantaj"; 
0,45 BedroomT Eyes II; 245 Matlock; , 3,30 
Noaptea lui Werewoli.

mtv
840 Mic dejun muzical; 1140 V.J. Ma

rijne; 14,00 Mari hituri; 15,00 V.J. Simo
ne; 1740 Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi 
cinematografice; 18,15 5 din 1; 1840 Topul 
MTV al telespectatorilor; 19,00 Muzică seul . 
şl reggae; 1940 MTV Prime: muzicieni dpi;
21.00 Sport la MTV; 2140 Cel mai dorit: 
VJ.R. Cokes; 23,00 Mari hituri; 040 Coca 
Cola Report (rE 0,15 Noutăţi cinematogra
fice; 0,45 3 din 1 (r); 1,00 Topul britanic;
3.00 V.J. Marijne; 4,00 Vidcouri nocturne.

ITALIA 1
- 7,30 Bună dimineaţa; 10,39 Webster; 1240 
începând de la 1; 13,50 Studio deschis; 
1340 Desene animate; 15,30 Nu este la 
RAI; 17,15 Unomania; 17,45 Mitic; 18,30 
Unomania; 18,55 Studio sport; 19,00 Super
vicky; 1940 Bayside school; 20,00 Willy. 
prinţ de Bel Air; 2045 Radio Londra; 21,05 
Karaoke; 21,35 Film; 23 30 Convocarea de 
marţi; 4,00 .Webster; 4,50 Casa Keaton.

TV 5
740 Coaja de ba ia .â, 9,03 Rezultatele O- 

ficiale ale alegerilor federale din Canada; ' 
14,05. Coaja de bana 1 ;• 14,30 Omuteţul 
verde; 16,00 Frou-Frou; 17,00 Jurnal TV5;
17.25 Emisiune medieaiă; 17,50 Culinară;
19.00 Campionii; 19,30 Jurnal TV5; 20,00
Cifre’ şi litere; 20,30 J r nl belgian; 2140 
Nord / Sud; 22 00 J :r ra.icez: France 2;
22,30 Mag îz'n;: ) j ii; 0,00 Magazin
cultural; 1,30 Juiii„i . avez: Soir 3.



MICA JRUBUCITATE
_ Vând 250 lţiJtoă. Deva, 

JeL 614*82.: : -----  ‘

tăului. nr. 71, sat. Abucea, 
fam. Tripa. (1060285)

• Vâr»0 apartament 
2 camere” ultracentral. 
Simeria. Piaţa Unirii, 
bl. 20/5 (orele 18—20).

(1060329)
! « Vând casă. grădină, co
muna Sântămăria-Orlea, sat 
S&npetru, nr. 111. j^ngă 
Haţeg. (1060328)
'.fi «Tvând - IÎ A L 50 ,cu o- 
blrnt hidraulic, fabricat 1991. 
Deva. teL 616363.

«Vând televizor color, 
tete text. telecomandă, sigi
lat, 90 canale, preţ informa” 
tiv 375 000 lei. TeL 713039. 
U (1060321)
j a  Vând Renault 9 Turbo 
Diesel .fabricat în 1987, stare 
Inai-te bună. Deva, stţ. Ho- 
km, ar. 163, după ora 15.

(1060319)

» .•  m »  *  • . • • •  p
Vând en-gros car

aibi, ex- 
irte avan

tajos. flaut colaboratori 
cu posibilităţi de vân
zare. ' tel. 092/165916.
................... (1060290)

•  Vând trusă măcelărie 
Solingen,: teL 6254S1. -

* (1060264)
•  Cumpăr loc de casă în

Deva tel. 612393 (după Ora 
16). > - (1060265)

• Vând haină din blană
de bizam, nouă, deosebită, 
nutrii şi cuşti metalice. Re
laţii la tel. 665162, după ora 
18. V  (1060287)

•  Vând aragaz cu 4 o- 
chiuri. Deva, teL 627382,
după ora 18. (1060286)

•  Vând garsonieră, con

•W.JMiV.WW^WiV.‘
• I.C.E. Felix Com- 

puterS.A. bucureşti — 
Filiţda Deva, ţNfgani- 
zează în data de 4 no
iembrie ■( 1993* ora 9. 
concurs pentru angaja
rea urnii trtgtiier sta
giar, promoţia 1993,
absolvent al unei fa
cultăţi de profil electric 
(electronică, electroteh
nică, automatică). în
scrieri şl informaţii su
plimentare la sediul 
filialei din Deva, bdul 
Decebal. bL R. parter. 
TeL 095/612236 sau
095/617331. (1060325)

£ «..Vând apartament 2 fort î. Hunedoara, str. Cer- 
tmere ,str. Minerului; Re- bului, f  A/17̂  (eventual lrţpar

«tijitH teL* £29910. . (106316)
•  Vând Volvo 760 GLE 

trurbo Diesel, combi, stare 
excepţională, teL 604126, o- 
rele 14-21. (1060318)
1 Vând autoturism BMW

două rate). TeL 717435.
(922236)

•  Vând Renault 21 He- 
vada break, fabricaţie 1988, 
60 000 km, preţ informativ 
8 000 000, negociabil. Tel.vana ai»wvur»iu ” <* wu vvy, :

ţtare excepţională. In- 095/616194, orele 18—20.
4Katriculat, televizor color 
Grundig, frigider Arctic —
«Mjtoctti, aparat ultraviolete 
Solartum. TeL 612463.

•  Vând set motor Dacia 
1898. tip Borgo, 65 198 IcL

, (1060327)
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu pe numele Mineea 
-Aurica. Se. declara nulă.

m Pierdut carnet CEC

• S.C. Anairda Imp. 
Exp. S.R.L. Deva vă in

vită la magazinul din str. 
22 Decembrie (fostul 
restaurant „Favorit*) 
de unde puteţi cum
păra îmbrăcăminte im
port la preţuri foarte 
avantajoase şi la de
pozitul en-gros din zona 
gării (în spatele resta
urantului „Ardealul* de 
unde puteţi cumpăra ţi
gări Carpaţi. Bucegl, 
Snagov de Timişoara şi 
dulciuri de la „Kandia" 
Timişoara. Vă aşteptăm!

• (1060326)
zwvwwwwv.v..

scumpului nostru fiu, soţ 
Şi tată i
A Ing. NICOLAE FLORIN 
t . BUZAN .
f Slujba de pomenire . se 
Va oficia sâmbătă. 23 Oct 
ofa 12, Ia Cimitirul din str. 
EminescU. Deva.

Nu.de vom uita niciodată, 
suflet nobil şi drag. Dormi 
în pace şi să te odihnească 
Dumnezeu! (1060268)

DECESE

ii

garanţie 6 luni şi elemente cu limită de sumă aparţi-
__t-,— fntr. net nînj SC Rndv Imoevcaroserie Dacia, feţe uşi, 

aripi etc. pe bază de co- 
jnărtdă- Relaţii tel. .62715. 
• . (1060271)

V Vând urgent Citroen 
fcx 25 GTI, an fabricaţie

nând S.C. Rody impex
S.R.L. Brad. Se declară nuL 

• (1060293)
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu pe?*.'- numele Mălai
__ ___ _ . Mircea, eliberată de „Hj-

stare foarte bună, ne- derurgica* , Hunedoara. O 
ibH. tel. 519352. după declar nul .̂ (922233)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu ; , pe nu mele Sbîrcea 
Mircea,; eliberată de „Şi-' 
derurgica* Hunedoara. "O 
declar nulă; (922234)

•-Ofer pentru închiriere 
apartament nemobilat, 4 
cam,ere .decomandate, ' ih- 
formaţii suplimentare lâ

_jJe 18. (1060307)
i  Vând insţâiaţip satelit 

nouă, completă. Deva, 
*826265. * (1080303)

• Vând garsonieră, con
fort I, semimobilată, în 
Geoagiu Băi. Tel. 6481Q0, cu 
Eugen. (1060299)

•  Vând autotractor cu
tip Roman Diesel. De- tel. 627172, între orele 18—

ra.‘ tel. 616608. (1060301) 20. * (1060296)
" «  Caut spaţiu comercial

pentru birouri cu afluenţă 
de public, centraL în De
va Ytel. 660823. (1060288)

•  Vând apartament • 2 
camere şi garaj, str. Mine
rului. H. 26, ap. 42, Deva.

(1060298)
•  Vând struguri pentru 

•ţa. teL 625607 sau «16980,
(Jupă orele 15. <1060276)

•  OJter 2 000000 pentru 
cumpărare apartament 2 
camere, exclus zona Bejan.
Deva teL 622254. (922579)

V Cumpăr apariament 2 
aamere. teL 625525. (1060297)

•  Vând 25 to. cartofi con- 
ntm, preţ 130 lei. fără a 
»rcepe TVA, Moise Adrian,
UJjjuţnio, nr. 108, jtţd. Hu- .. —
nedoara. ‘ (1060294) . fort î CU

•  Vând camion 7.5 to, nedoara, 
plus remorcă 7,2 ţt>, izo- 
errae, fabricaţie 1990, marca 
IFA L 60 ţi motor rezervă.
BCPd. teL 651926. (1060293)
I A Vând casă cu grădină.
|«e. Dohra. poziţie centrală, 
dreapta primăriei (vad co
mercial bun), prefer valută.
(•formaţii Orâştie, str. Căs-

•  Caut ou chirie aparta
ment mobilat, plata în teL 
Tel. 617612. (1060280)

•  Schimb apartament 3 
camere cu 2 şi-garsonieră, 
tel. 612754,-după era 20.

(1060279)
p Schimb apartament 3 

camere şi garsonieră cu a- 
partament 3 camere. Devp, 
tel- 612048, după orele 18.

(921350)
Schimb garsonieră con- 

ixă, centrat Hu- 
similâr Deva. 

Tăi. 718422. (1060287)
•  Firmă particulară an

gajăm urgent contabil (ă) 
şi vânzător-gestionar la ma
gazin en-gros. Informaţii te 
teL 617231, (1060336)

•  SFikBftri video de cale»
ţaţe, pentru diverse 
Deva, 626285. (1-

p Urgent angajăm per
soană pentru Îngrijire copil 
2 ani, la domiciliu, zilnic, 
str. M. EminescU. bl. C 2, 
sc. A, ap. 9 (zona" Carto- 
drom). (10̂ 3291)
- •  Etectro Service Deva 
angajează mecahici şi tini
chigii auto. Vinde Ford Gra
nada, înmatriculat şi func
ţional. TeL .625561 şi 614044, 
orele 8—21. (1060282)
t p Se împlinesc şase săp

tămâni de când ne-a pără
sit scumpul nostru soţ şi 
tată iC-v 
• COJOCARU AUREL 
II vom păstra, mereu în 

inimile noastre. Dumnezeu 
să-l .odihnească în • > pace. 
Soţia şi cupiit Comemorarea 
sâmbătă, 23 oct, orele 1130, 
la Cimitirul Bejan.

(1060401) 
p“ Părinţii, soţia şi copiii 

anunţă cu durere în suflet 
că în: data ţie 24 oct. .se 

- împlinesc 6 săptămâni de 
la moartea fulgerătoare a

•  Cu inimile zdrobite 
de durere anunţăm în
cetarea din viaţă în 
ziua de 13 octombrie 
1993 a scumpei noastre 
SILVINA BARBONI, 

din Lelese, în vârstă 
de 76 de ani.

Dragostea noastră 
să-ţi vegheze somnul 
de veci. Soţul Petre, 
copiii Gabi şi Xca, nora 
Nina, fraţii Petre şi 
Gheorghe, cumnatele 
Ica şi Olimpia, cuscrii 
Florica şi Petre, nepoţii 
Flaviu, Claudlu, Petri- 
şor şi Ghiţă. (1060306)

p Familia îndurerată 
mulţumeşte tuturor ce
lor care i-au fost ală
turi 1n momentele grele 
pricinuite de trecerea 
ţa nefiinţă p celui car« 
-avftwt’--'* -■>

Ing. TIBERIU IOAN 
ZAHA

Dumnezeu să-I odih
nească în pace! <1060305)

•  Familia Ovîdiu 
Hagea şl Oîguţa, Călin 
şi Mirela Hbgea mul- . 
ţomesc tuturor celor 
care le-au fost alături 
în greaua Încercare pri- 
cinuită dc pierderea ce- 
Îei care a fost o bună 
mamă şl bunică,

LIVTA HA«EA 
Dumnezeu să o odih

nească în pace.
. (1060317).

I

:n

!

CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA.

împreună cu
S.G METROMOBILA S.R.L. Deva
Anunţă că se Inaugurează Ia Stntuhaim, nr. 

U , începând cu dala de 24. 10- 1993.
SALONUL MOBILEI
Participă e serie de firme prestigioase pro

ducătoare de mobilă corp, mic mobilier, mobilă 
de bucătărie .corpuri de iluminai.

Manifestarea va avea un caracter perma
nent. dorind să dea posibilitatea prezentării ş! 
desfacerii, în condiţii superioare, a produselor 
de mobilier şi corpuri de iluminat. (832)

I

I

favestitor şl WţganixRtorL Inspector* 
Şcolar al Judeţului Hunedoara — DeVa, cu j 
sediul m municipiul Deva, str. Gheorghe Ba- > 
riţiu, nr. 2, telefoane 613315, «157 55. j

QUASAR tlECTRO S.R.L. 
D E V A

'! I

•  Fanîilia Murităan mul
ţumeşte tutaror celor cără 
îe-au fost alături la greaua 
pierdere • a nepreţuitului
9or, - •- • ;

MUNTEAN PETRE,. ; " 
■ « l itri),

soţ, tată • şi bunic iubitor.
Dumnezeu să-4 odihneas

că in pace l -

jlNSPECTORATULŞCOLAR AL JUDEŢULUI f  
HUNEDOARA -DEVA \

ORO AVIZEAZĂ 1
licitaţie pentru execuţia obiectivului Ie' 

investiţii: - *
— SEDIU INSPECTORAT ŞCOLAR Şfl 

CASA CORPULUI DIDACTIC DEVA. * 
Forma licitaţiei: publică deschisă, fără Ţ 

precalificam. J
Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor I 

instalaţii pentru obiecgvul: ‘

lui fiidactw» Deva.
Ordoaator piincipal de crţdite:. Mfaiiste- J

i

i

Banca Română de Dezvol- J 
tare Deva. I

Termen limită de depunere a ofertelor 1, 
•Ofertele se pot depune până la data de 15 J 

noiembrie 1993, ora 14, Ia sediul organ!- * 
zatoruluî. |

Deschiderea licitaţiei: data de 16 noiem- ' 
brie 1998, ora 10. “

Documentele licitaţiei: SC pot cumpăra j 
de la sediul organizatorului, începând cu data ■

I
de 19 octombrie 1993, contrasumei de 113 000 j 
Iei/exemplar. (825) !

Bdul Decebal. hL R parter 
Telefoane 6112 61, 61 4983 .

VĂ OFERĂ': '
•  Frigidere 2401
•  Lăzi frigorifice 160 1, 1201
9  TV color Megavision, Goldstar 
O Calculatoare de birou
•  Faxuri Panasonic, Sharp, Samsung
•  Executăm reclame luminoase.

(922140)

PROGRAMUL PLĂŢILOR ÎN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

î  A  i

•  vineri, 22 octombrie -  chitanţele nr. 
1448—1491.

•  sâmbătă, 23 octombrie —r chitanţele 
nr. 1492—1621'.

Precizăm că circuitul nostru de introjuto- 
«we asigură câştiguri de 8 ori suma depusă. 
Depunerea minimă — 10 000 iei. Hota după 
3 luni.

Plăţile se efectuează Ia Hanul „Bu
cura* din Haţeg.

S.C.. „PĂLĂRII CRISŢfNA" * \
Deva, str. A. Vlaicu, nr, 19 ^

Societatea Comerdaiă J
.J’ălării Cristina" Deva, *
str. Aurel Vlaicu, nr. 19,

: vtelefon 613964,.: angajează, ţ 
comis voiajor, cunoscător ţ 
de limbă r bulgară, pentru \ 
tranzacţii comerciale pe te
ritoriul bulgar. \

Rwiuieme oe aepiasare pe ieri tonul 
Bulgariei vdr fi decontate in valută 1 1 
convertibilă* (922124) S!

SOCIETATEA COMERCIALA 
„VINALCOOL» DEVA S.A.

Anunţă că până la 31 octombrie 1993 iace 
reduceri de preţuri cu 5 la sută pentru băutu
rile «fin spirt şi rachiuri naturale. (922141)

HAG.C.l. SJMERfA
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor !a ao 
“  le de gospodărie comunală, după cum Urmează:

APA POTABILA 
— populaţie

economici

TARIF
ACTUÂh

TARIF
PROPUS

55 lei/mc 
126 lei/mc

— populaţie
— Pg. economici
■ tm r -

71 le !/a c !  
164 lei/mc ţ

6 lei/mc 
23 lei/mţ

S lei/m c
, .............. 17.60 lei/mc

ZffîK CENTRALA — CĂRBUNE
90001ei/bcal 9090 lei/Gcal

economici 22679 leî/Gcat 29483 lei/Gcal
' ............. -■ ALA GAZ METAN: -

-  populaţie 8615 lei/Gcal 90«6 lel/Gcal
-  ag. economici 11104 lel/Gcal 1443S lei/Gcal
Menţionăm că la agenţii economici ie  «plică TVA.

R.A.G.C..L. SIMERIA 4
Informează locuitorii oraşului Simeria că agentul 

termic pestriţ fpcăbtirea locuinţelor se va furniza 
tramal ace r asodâţU de locatari şi agenţi econodiict 
care M  achitat la ai contravaloarea prâstaţîitor efec
tuate 4» unitatea ndastrA .

De asemenea, anunţăm câ, pentru Iarna 1993 — 
8084 au se execdfă blindări în sistemul de încălzire 
centrală pentru locuinţe individuale. Aceste bfln- 
dări ae Vor executa pe scări, blocuri, cartiere.

Pentru blindarea apel calde, locatarii se vor a- 
dreşa asociaţiilor de locatari, urmând să achite anti
cipat la casieria regiei contravaloarea lucrării solici
tate.

Ziar editat de S.C. «CUVÂNTUL LIBER** S.A. DEVA J/20/618/199L Cont 30 7050601 B.G Deva, 2700, str. I Decembrie. 35, Jud. Hunedoara.
Telefoane : 611275, 612157. 611269. 625904. fax 618061 Consilro! de ad̂ ninlstrâ e J Dumitra Gheonea — preşedinte. Minei Bodea, Vlrgll 
Crişan, Tibcrlu Istrate, Nicoiae Târcob — adm’-riuraTori înlreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora

J Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA** S.A. DEVA'' • ..“ -


