
inginer
Te salut, tinere Inginer! Cum Iţi mâi merge? AI 

dat buzna in viaţ^ cu sufletul fremătând de nerăb
dare. Nu tyi era fric i I B e l a  viclenia de şş,rpe a sem
nului integralei până Ite Imensa putere nâvizută a 
atomului, ţ in te a  ta cercetătoare, pas cu pas, a  des
cifrat toate tainele.

tţi aduci aminte, tinere inginer ? Sutele de ore de 
curs, de laborator care ău vărsat In tine mii de no
ţiuni de specialitate, de principii de funcţionare, de 
schiţe şi desene pe care tu, înşurubat in scaunul tău 
din modesta sală de lectură, le parcurgeai, le înţele
geai, asimilându-le In bagajul tău de cunoştinţe, una 
câte una. Adu-ţi aminte de farmecul unic al lungilor 
■nopţi albe, ale sesiunilor studenţiei, c&nd in liniştea 
rotundă aşternută peste toată firea, tu spărgea! cifrul 
derivatelor parţiale sau te lăsâi subjugat de farmecul 
abstract al simetriei vreunei diagrame, până târziu, 
spre dimineaţă, când din tot elanul tău de învăţăcei 
rămânea doar zgura oboselii.

Dar uite. tinere inginer, că atâta timp cât tu ai 
fost intors spre carte, ca în urm a'unui complot de 
joasă speţă, timpurile au evoluat In defavoarea ta. 
Nu te mai vrea nimeni acum, când tu aduci pe lân
gă pregătire, tinereţea şi forţa ta de muncă. Visele şi 
speranţele tale, clădite încă din anii studenţiei, iată 
s-au sfărâmat brutal de ţărmul realităţii.

Astfel te regăsesc azi. In ipostaze dintre cele mai 
neaşteptate,, tinere inginer. Spargi, cu ranga, podurile 
de zgură In termocentrale, vinzi, din spatele tejghe
lelor. felurite mărfuri, eşti când şofer, când portar, 
când comis-voiajor, atunci când nu tngroşi rândurile 
celor fără de salariu din faţa "birourilor de plasare a  
forţei de muncă. , •

Ştiu că dedesubtul aerului tău candid $e ascunde 
o nemulţumire surdă, crescută kt umbra acestei netm- 
pliniri de început, nemulţumite care, după câte te cu
nosc, nu te Îmboldeşte Ia resemnare, ci te fa ce să ieşi 
clocotind din matca ta şi privind numai Înainte, să 
suporţi mai uşor postura asta, pasageră, de joly-jo- 
ker, ocupând, artizanal, posturi pentru care nu ai şi 
nu ai avut, poate, nici o chemare niciodată.

Cum ? Să nu o mai iau aşa-n,tragic f  Ei bine, a- 
tunşă .dacă vrrej tu, #o Întorc lifwdţ. spre . happy*ţ«tcL 
:« r nu înainte 'de &4* defluşl «|uwift>ţa «tea m  4 0 * 9  
când voi mai da de tine, de-a hmgul traseelor  pe 
unde paşii mă vor mai purta, $ă te găsesc, mai de
vreme sau mai târziu, la locul tău de profesionist a i 
tehnicii şi la întrebarea mea de „cum iţi merge" să- 
mi răspunzi senin şi mulţumite „Bine, &ni fac me
seria 1“

A. GHINDUŢA

Eroii Hărţăganilor
Eroi sunt consideraţi, de 

obicei, cei ce s-au jertfit 
pentru ţară, pentru un i- 
deal scump naţiei. Dar e- 
•roi sunt — de ce nu ? — 
şi cei ce au luptat alături 
de cei căzuţi cu .aceeaşi 
dăruire şi bravură şi au 
avut norocul — dat de 
bunul Dumnezeu — să ră-, 
mână Sn viaţă, chiar' dacă 
au fost loviţi de gloanţe. 
Satul Hărţăgani, comuna 
Băiţa — localitate de oa
meni mândri şi drepţi la 
trup şi suflet, cu dragoste 
neţărmurită faţă de locurile 
lor natale şi de patrie, par
ticipanţi la toate marile 
evenimente ale istoriei ce 
s-au petrecut pe aceste me
leaguri — a trimis în cele 
două conflagraţii mondiale ' 
un mare număr de bărbaţi 
tineri — feciori • sau- căsă
toriţi proaspăt — din care 
77 nu s-au mai întors, că
zând eroic pe sângeroasele 
câmpuri de bătăile ale pri*, 
mului şi celui de al doilea 
război mondial. In onoarea 
şi veşnica lor amintire şi 
pomenire. In centrul satu
lui ş-a înălţat un monu-

Unirea ţârilor române sub Mihai Viteazul
In  ultimul decenitţ al 

secolului i ' XVI-lee, unita
te- politici a Ţârilor ro
mâne era inseparabili de 
independenţa acestora. îm
preună, aceste două dezi
derate Îşi căutau sprijin In 
trecutul istoric al poporului 
român, care mergea până 
la origini. Omul care a în
trunit aceste calităţi In 
toată plenitudinea lor a fost 
Mihai Viteazul. Pe baza 
acestora, încă de la ocupa
rea tronului, marele voie
vod Ie urmăreşte cu nea

bătută consecvenţă.'» Gân
durile care le purta In i- 
nimă au fost dezvăluite la

Memorabila bătălie de la 
Călugăreni din 1595 urma
tă de victoria de la Giuiv

TREI SFERTURI DE VEAC DE LA 
* UNIREA CEA MARE

scurtă vreme. îndrăznea
la de a fi trecut prin fier 
şi sabie pe creditorii şi 
ostaşii turci, de a fi atacat 
apoi cetăţile de sub stăpâ
nirea otomană de pe ma
lul stâng şi drept al Dună
rii dovedesc acest lucru.

giu, din acelaşi an, au a- 
vut urmări de inestimabi
lă valoare pentru indepen
denţa Ţării Româneşti şi 
unirea, pentru Întâia oară, 
a celor trei ţări române 
sub aceeaşi 'cârmuire. Pla
nul era de o chibzuinţă re

marcabilă. Pătrunderea fi
nei oşti sub comanda per
sonală a  dortmului prin pa
sul Buzăulul, pentru a se 
aşeza Intre secui şi saşi, 
determinându-i la ajutor,1 
in acelaşi timp închizând 
calea de unde ar fi putut 
sosi ajutoare Iui Andrei 
Bâthory de la prietenii săi 
din Polonia şi din Moldo-, 
va. Concomitent, o altă oas
te, a oltenilor conduşi de 
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meni de piatră prin faţa 
căruia ,când trec, mulţi 
işi fac cruce, iar la mo
mentele aniversare.se pun 
flori spre recunoştinţă şi 
preţuire a supremei jertfe 
ce au aşezat-o pe altarul 
sfănt al patriei.

Ceilalţi — cei ce au ră
mas în viaţă — sunt şi ei 
onoraţi şi cinstiţi cum se 
cuvine. Unul dintre aceş
tia este Anghei Damian, 
un om ca bradul, deşi are 
79 de ani. îşi aduce am inte: 
„Am fost până la 12 km 
de Volga. După aia am fost 
împinşi înapoi. In august 
1944 am intors armele şi 
am 1 luptat contra nemţilor 
si-i scoatem ţ*>il Am 
luat parte la luptele grele 
de la Turda, de pe Fe- 
leac, de la Oarda de Mu
reş. Am ajuns până In 
Tatra“.

Asemenea oameni sunt 
mulţi in Hărţăgani şi ei se 
Înscriu In prezent între ce
tăţenii de frunte ai satului, 
spre cinstea lor şi a loca
lităţii In care trăiesc.

TRAIAN BONDOR

„BILA ALBA" 
PENTRU BALUL 
ASISTENTELOR!

in  viitoarea

ştiut răspunsul. în  finalA  
a fost aleasă drept „miss" { 
cea mai „boboacă d in tre , 

’ boboace“. Adriana Diifr-' 
discotecă gulesat, fericita ■ câştigă, |

„Gambrinus" a avut loc taare a premiului in  va, |  
boltii bobocilor organizat loare de 30 000 lei, oferiţi 
de Liceul Sanitar Hune- de Intercons SRL, are ‘ 

> doara. Sala, arhiplină, a 14 ani, este născută in i 
cunoscut, pentru o seară, zodia Gemenii, fânul său, 
efervescenţa tinereţii. In- fiind Michael Jackson şi 
uitaţii au dansat, au râs, îş f  doreşte să treacă cu I 
au ales cel mai iubit pro- brio toate examenele vie-i 
ţesor (dna Angela Dulii fii- Având in vedere de- 
dlriginta clasei a X ll-a  butul, nu ne îndoim - d e > 
D) şi, bineînţeles, au a- şansele ei., Înainte de a ! 
L’.-o ( ,»a mâi frunma a începe < s< oteca disc jt k- ‘
dintre viitoarele... mânut.  eul a anunţat că a dis- ' 
toare de seringi. Preten, părut bila albă de la ma- ( 
dentele la titlu l de ,miss“ sa de biliard şi dacă nu | 
ou trebuit să treacă pro- apare, nu se va mai dan- 
be dificile, precum, cea sa .La un asemenea a.
de dans, la care an avut nunţ „înfricoşător", bila 
partener pe vicecampio- albă a apărut ca prin far. . 
ntil naţional la dans de mec. Bilă neagră pentru 
societate, Cristian Par- cel cu .mână lungă" şi... 
nescu, cea de tnventtvtta- . bilă albă tuturor celor 
te fi  să răspundă Ia in- care au ajutat tinerii să 
trcbărl la care uneori nici aibă o seară a lor. (MA- '

• măcar organizatorii n-au NVELA ŞTEFAN). I

De 1000 de ori „Zori noi"
Azi, cotidianul frate „Zori noi**, din Pe

troşani, aniversează apariţia celui de-al 1000- 
lea număr, liber şi independent.. Ddrim cole
gilor din Valea Jiului eâţ mai multe.mii de 
apariţii, tot atâtea scânteieri de lumină şi ade
văr în patria cărbunelui I

Intre „anonimii" care a- 
jută substanţial şi împing 
agricultura înainte se nu
mără şi firma „Agroser- 
vice“ S.R.L. Deva. Cum o 
face ? Ne spune dl ing. 
Florian Dan Oltean, pre
şedintele Consiliului de ad
ministraţie ai societăţii a- 
mintite.

Şi ei dau 
viaţă

agriculturii
— Venind în întâmpina- 

re olicit riioi î t . -  prihz i 
torilor agricoli, în special 
celor ale agricultorilor par
ticulari din judeţul Hune
doara, şi nu numai ale lor, 
ne-am organizat şi o acti
vitate ga distribuitori de 
tractoare, combine şi alte 
utilaje agricole,' începând 
de la cele pentru prelucra
rea solului şl terminând cu 
cele pentru transport şi re- ■ 
coltat. Confirmarea că era 
necesară şi este benefică o 
asemenea activitate o do
vedeşte şi faptul”' că In fie- 
*câre lună sunt vândute în 
medie, peste 80 de trac- 

NICOLAE TlRCOB
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© TITLURI DE PROPRIETA
TE. In satul Foit, comilna Rapel- 
tu Mare, s-a încheiat punerea in 
posesie a pământului şi a pădu
rii la care au dreptul oamenii, 
in conformitate cu Legea fondu
lui funciar. Din discuţia purtată 
cu dl Octavian Roman, primarul 
comunei, am reţinut că aici şi in 
satul Rapolt se vor înmâna In 
curând titlurile de proprietate. 
(TrA)

© CEA MAI FRUMOASA CU
NUNIE. „Am oficiat-o cu ani în

urmă Intre tinerii; Claudiu. Bulz 
şi Mioara Adam. Tinerii erau 
faini, cununia a fost la fel. Bu
curia-mea este că familia, care 
s-a unit atunci este una de frun
te în comuna Băiţa. Aşa cum 
sunt sute şi sute, în satele co
munei noastre. Mă . bucur când 
toţi . cei care au spus „da“ în fa
ţa  Ofiţerului stării civile la Pri
măria dln>Băiţa in cei peste 30 
de ani de activitate a mea sunt 
familii bune" — ne spunea dl 
Vasile Lupşe. un fost notar, care 
a „unit" atâtea şi atâtea fami
lii... (Gh.I.N.)

©  TRACTOARE PARTICU
LARE. In comuna Balşa, oame
nii işi lucrează pământul cu hăr
nicie. Cu animalele, dar şi cu

mijloace mecanice. în localitate 
există în prezent 33 de tractoare 
particulare de diferite şa jMqit^ţi 
care sunt intens folosite în aceste 
zile când pe ogoare este, foarte 
mult de lucrp — recoltarea po
rumbului şi cartofilor, transpoif- 
tuf * furajelor, arături, însâmân- 
ţări ş.a. (TrJB.)

i© FIECARE CLIENT, BINE 
SERVIT. La Secţia rame-geamuri- 
oglinzi din Deva, bulevardul De- 
cebal. unitate'coordonată de dna 
Violeta Ciupuligă, se execută 
prompt, pentru fiecare client, lu
crări de tăiat geamuri, montat, 
înrămări. Patru lucrători harnici, 
meseriaşi de elită, fac numai lu
crări de cea mai bună calitate, 
prompt. (Gh.LN.)

©  TÂLHĂRIE. Deşi recidivist. 
Cornel- Mîhăilesc din Balomir 
a fost din nou arestat Nu 4*.' ân- 
cevâ, Sar într- > a atacat 
şi lovit pe Dumitru Toma din 
Haţeg, încercând să-i ia banii. Nu 
a reuşit-acest lucru. (V.N.)

© UN HOŢ ŞI O HOAŢA. Pe
tru Stanciu, muncitor la E.M. 
Dîija şi Valeria Avram, casni
că — ambii din Baru Mare. Ei 
sunt autorii unui furt din locuin
ţă. Bunurile furate se ridică la 
80 000 de lei. (VJL)

A Z I
•  Au trecut 301 zile 

din acest an; au mai- 
răm • 64

•  1885. S-a născut, 
la Botoşani, MIHAIL 
SORBUL (Mihâil Smol- 
ski; m. 1966), creatorul 
unor drame istorice, 
comedii şi rom ane;.

•  1930. S-a născut, 
la Bacău, RADU CO- 
SAŞU, scriitor şi Zia
rist român, autor de 
proză satirică şi auto
biografică, eseistică şl 
publicistică pe tema 
politice şi de film.
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I
OMENIA PLECATA DE ACASA

In ziua de 31 august 1993, călătorind cu 
autobuzul cu nr. l-HD-584, al Companiei 
„Corvin" S.A. de transporturi călători, 
m-am urcat de la'Cristur, pentru Hune
doara. Cursa a plecat din Deva la ora 
15. Pe parcurs a venit o controloare ca
re mi-a cerut legitimaţia de călătorie, 
l-am arătat legitimaţia de veteran de 
război, care e semnată şi ştampilată de 
Conducerea Companiei comerciale de trans
port Corvin S.A., în care se specifică 
clar: „Valabil pentru-transport în 'j u 
deţ cu autobuzele Companiei Corvin 
S.A. Hunedoara. Controloarea m-a jig
nit intr-un mod cu totul sfidător la a- 

- dresa veteranilor, de război, s-a; dus la 
şofer, care a oprit, autobuzul, au venit 
amândoi la mine, m-au jignit pin nou, 
au spus- că nu-i interesează că sunt în 
drept s i  călătoresc gratuit, ei mă dau 
jos din zicând r bum aceşti mun
citori ’ plătesc abonamente să plătesc şi 
eu, iar dacă .nu-mi convine să mă duc 
la director, A trebuit ca în văzul taturor 
călătorilor să-i plătesc biletul. Deci asta 
merităm noi, cei care am luptat pentru 
ţară. (Alexandru Ghiiea — veteran de 
război).

PESTE 700 DE LEI DINTR-UN FOC!
Sâmbătă, 23 Octombrie, in Piaţa din 

Deva. Lângă un recipient cu peşte proas
păt se formase coadă Cum aceasta nu 
era  prea mare, preţul rezonabil (800 lei/ 
kg),-iar peştele este un aliment hrănitor 

, ţi rar dfe găsit în stare proaspătă, m-am 
considetet o gospodină norocoasă. M-am 
aşezat, la coadă şi după câteva minute 
mi-a venit rândul. Am cerut doi peşti. 
La cântărire aveau. 2,900 kg. „3100 lei" 
decide, fără să clipească’, vânzătoarea, 
„Nu e prea mult 7“ o întreb. „Nu ! sunt 
3 kg şi..." „Nu, doamnă, siint doar 2,900 
w -  -„Hai să-l cântărim din nou !“ „Chiar 
v ă . rogi. Recântărit, peştele uvea tot 
2,900 kg. „Face 2333 Iei", precizează-vân
zătoarea după ce refăcuse calculul, de 
data asta cu pixul pe o hârtie.

Chiar acordându-i dnei vânzătoare cir-, 
cumstanţe atenuante — cum ar fi de pil
dă oboseala, accentuată şi de frigul da
torat servirii în aer liber —  câteva în
trebări tot se impun, De ce n-a făcut

calculul pe hârtie de la început, dacă 
ştie că nu e prea tare la aritmetică 7 De 
ce greşeala era in defavoarea clientului 
şi câţi or fi fost astfel păcăliţi.- din "ne
atenţie 7 Nu consideră vânzătorii că în 
situaţii de acest fel trebuie să-şi ceară 
scuze 7 ■ ~ v- ’ ■

Dacă era vorba de o mică ciupeală, de 
câţiva lei, poate nici n-o remarcăm. Ne
am obişnuit toţi cu asemenea practici. 
Dar o sumă de peste 700 lei măi înseam
nă încă ceva, de aceşti bani mai poţi 
încă asigura pâinea unei familii pe o zi. 
Şi-apoi te-revoltă asemenea „neatenţii"; 
din care este dificil să distingi intenţii
le de a te fraieri de greşelile autentice. 
(V. Roman) ’’ , , ■;

„dA-m i b a n ii , p o r c u l e  r
Dacă auzi o apostrofare de genul „Uă- 

mi banii, porcule", fn plină stradă, nor
mal că iei seamă la ceea ce se intftihplă. 
Această „eleganţă" atenţionare îi era a- 
dresată unui puşti de posesoarea- unui 
cântar pentru persoane, postată :'pe, bu
levardul 1 Decembrie din Deva. Puş
tiul, după trate aparenţele s^ev de gim
naziu, se cântărise şl apoi o zbughise 
prăpădipdu-se de râs 'în  coTOpifoia a 
doi camarazi. Femeia, cu mâna Întinsă 
după bani, îl „alinta" aşa cum spuneam 
mai sus.

Am privit lumea prezentă In  mo
ment pe trotuar, N-am remarcat nici o 
reacţie..De parcă nimeni n-a auzit Sită 
vorbele femeii, n-a văzut nici gestul 
puştiului.' Fiecare Işi vedea de treburile 
Iui. Apăsaţi de griji şi nevoi oamenii 
devin tot mai absenţi şi neatenţi la ce 
se întâmplă in jur, la problemele alto
ra. (V.R.)

ESTE NEPLĂCUT
Dna Silvia Stoica din Haţeg s*a adre

sat redacţiei noastre cu o problemă eare 
frământă mai mulţi părinţi şi elevi din 
Sălaşu de Sus.' Este vorba despre anu* 
larea uftor curse de autobuz, pe motiv 
că lipseşte motorina. Astfel, sute de co
pii nu mai jjot face naveta la şcoli din 
Jiaţeg. Dna cohsideră că nu motorina lip
seşte, ci preocuparea celor care ar tre
bui să asigure transportul elevilor de 
a-şi procura carburanţii. Oricum ar fi, 
este neplăcut pentru elevi. Cu atât mai 
mult cu cât în ultima vreme şcoala a 
devenit... facultativă pentru mulţi copii 
de vârsta şcolară. (V.R.)

romane

-

T̂n virtutea dreptului la 
replic^, învăţătorul clasei 
L de Ia Şcoala Generală 
Zam vă roagă să publicaţi 
următoarele: In cotidianul 
„Cuvântul liber" nr. 975/ 
8.10.1993, a apărut artico
lul „Cu obidă în suflet...", 

. semnat de dl M.B. :
In  articol am fost acu

zat pe nedrept. Doresc să 
- fac cunoscut că profesional 

am făcut totul cu elevul 
rămas repetent, dar în za
dar. Cunoştinţele celorlalţi 
elevi sunt la nivelul pro- 

.gramei şcolare, media pe 
v clasă la sfârşitul anului 

şcolar fiind 8,27 (opt şi 
1 27 la sută). Nu vreau .să 

intru in amănunte, se poa
te verifica.

Am insistat să veniţi ţa 
şcoală, stimate domn Emil

Mpriş, din Cerbia, v-am 
căutat acasă, situaţia şco
lară a foşt trecută în car
netul de elev cu menţiunea

Dreptul ld 

replicâ

„REPETENT", dar aţi ră
mas nepăsător din iunie pâ- 
nă în octombrie a.c. Ne
păsător aţi fost şi când 
copilul vehea acasă' . spă- 

• lat cu „PED1MOL" şi când 
i-am sistat bursa de şco
larizare din cauza corigen
telor. Nu aţi participat la 
nici una din şedinţele eu—

părinţii, deşi mai aveaţi o 
fiică în clasa a VIII-a şi 
care a ştiut de la serbarea 
de sfârşit de an» şcolar că 
fratele ei este repetent R*S» 
feritor la afirmaţia : „acest 
om, după mine, nu merită 
numele de învăţător", lă- 
saţi-i pe cei competenţi şi 
autorizaţi să o focă, Dle 
Emil Mariş, transmiteţi-i 
nostalgicului de la Primă
ria Zam, care mi-a făcut 
o critică tovărăşească şi 
care probabil v-a conceput 
scrisoarea, că şi pe vremea 
Împuşcaţilor % lăsau repe
tenţi. Elevul repetă clasa 
pentru că nu are cunoştin
ţele minime prevăzute de 
progranîa şcolară.

ŞARPE COŞ 
învă

(Urmare din pag. t)

Radu Buzescu şi banul U- 
drea, urma să urce. pe Olt 
în sus pentru a ajunge la 
Sibiu, care trebuia luat la  
stăpânire, asigurând toto
dată calea spre Alba Iulia, 
capitala Transilvaniei. La 
16 octombrie, după luârea 
jurământului, oastea se pu
ne în mişcare spre acţiuni 
dinainte stabilite. Bătălia 
are loc la 28 octombrie la 
Şelimbăr, lângă Sibiu. Vic
toria era obţinută de Mi- 
hai. pierderile . In oameni 
au fost grele de amândouă 
părţile. Solii oraşului Al
ba Iulia, încărcaţi de da
ruri, au sosit atunci în ta
băra iui Mihal, cerfindu-i 
să cruţe oraşul. In schimb 
ofer -i supunerea.

In drum spre capitala 
transilvaniei, biruitorul 
de la Şelimbăr a fost în
tâmpinat cu daruri, mani
festaţii de bucurlfe, cântece 
şl jocuri. In ziua de 1 no
iembrie, Mihai îşi făcea 
intrarea triumfală In Alba 
Iulia, tn sunete de clopo
te, de trâmbiţe şi tobe, tn 
zgomotul tunurilor. * Alte

------- ---------n

|  PREZENT» 5
: HUNEDORENB |
I IN LUME |
I In zilele de 29—30 |
I octombrie lâ Glasgow J
* (Scoţia) are loc Reu-1 
J. nionea Comitetului de *
» Urmărire Est-Vest al 1 
I Adunării' Regiunilor*
* Europei. La reuniune |
|  participă şi 2 delegaţi *
J ai judeţului Hunedoa- t

I ra — judeţ component I 
al Adunării Regiuni- î 

j lor Europei. Reunid-|
* nea de la Glasgow es- * 

te ip fapt continuarea |  
celei ce a avut' loc -* 
în mai anul acesta în I 
judeţul nostru. *

Pe ordinea de zi a |  
reuniunii din 29—30 oc- J 
tombrie figurează pro- > 
bleme de marc Interes I 
pentru no i: ' j

•  Accesul judeţului I 
Hunedoara la progra- J 
mele „CENTURIO" (de |  ■ 
perfecţionare a funcţio- » 
narilor din administra- t 
ţia publică locală), pre- „ 
cum şi la programele I 
„OUVERTURE" pen- J 
tru pregătire manage- i 
riaiă in economie, tu- I 
rism, reconversia for- • 
ţei de muncă, 'privaţi- J 
zare — programe a că- I 
ror desfăşurare începe * 
anul viitor. (I.C.) |

oraşe îşi trimîseră solii spre 
închinare. Un singur donin 
român, cel mai viteaz din
tre ei, cârmuia de acum. 
două dintre ţările româneşti 
Ţărănimea, cea română în 
primul rând, forţa socială 
majoritară şi principală a 
vremii, dar şi cea maghia
ră, prin răscoala ei împo
triva; nobilimii, a uşurat 
izbânda lui Mihai. întrea
gă lună noiembrie şi cea 
următoare Transilvania e- 

# ra cuprinsă de răscoale ţă
răneşti, acestea neputând fi 
restabilite nici în lima iu
lie 1600., Acest fapt * a de
terminat nobilimea să cea
ră voievodului sprijin pen
tru a  înăbuşi răscoala, tn 
acest caz deziluzia ţără
nimii a fost mare, cel aş
teptat şi sprijinit nu -l-a 
preţuit ataşamentul. Poziţia 
să de reprezentant al bo
ierimii şi primirea nobili
mii transilvane l-au îndem
nat pe noul stăpân ai Tran
silvaniei să prefere colabo
rarea clasei feudale celei a 
ţărănimii.

Realizarea nu era nici

completă şi nici valabilă 
cftt timp Împăratul Rudoif 
urmărea să smulgă iui Mi
hai Transilvania, iar ^. îţi 
Moldova îl pândeau duşma
nii, fostul principe Sigis- 
mund Bâthory şi leremia 

"Movilă, domnul Moldovei, 
Sprijinitorul celui dintâi, 
şi unul şi altul patronaţi 
de cancelarul polonez Ioan 
Zamoyski. Pentru a înlătu
ra primejdiile şi pentru 
a-şi întări puterea, Mihai, 
cu iuţeala ce-1 caracteriza, 
in mai 1600. trecu în Mol
dova. Neîntâmpinând vreo 
rezistenţă serioasă, în câ
teva zile ajunge la Sucea
va, pe care o supune la 10 
mai, urmărind mai depar
te oastea lui leremia şi pe 
cea poloneză.

După mărturisirea cro
nicii muntene, a început 
„a şe scrie şi a se mărtu
risi domn a trei ţări". Con
ştiinţa unităţii de sine a 
poporului român se realiza 
prin fapta marelui domn. 
Cea dintâi unire politică 
a ţărilor române se înfâp- 
tuise.

m i

I•v
I

I*
I

I••• %■
I 

I 

I
•;<î 
1

(Urmare din pag. O

toare, inclusiv din 1 loturi 
destinate exportului (mai 
există cum se vede şi „dis
criminări" — nji.), din 
toate tipurile, precum şi 
utilajele aferente. Dacă fir- 

, ma noastră este . preferată 
comparativ cu alţi distri
buitori care au un profil 
similar în obiectul lor de. 
activitate, asta se datoreşte 
practicării celui mai scă
zut comision posibil şi a- 
slgurării service-ului pe o 
perioadă de 6 luni până 
Ia un an. tn  ceea ce pri
veşte tractoarele, solicită
rile sunt mai mari la cele 
din gama 445, al căror preţ 
oscilează* acum între 4,5 şi 
7,6 milioane lei, ca şi la 
alte produse şi bunuri ten
dinţa fiind de creştere.'
. Discutând despre posibi- ’ 
Etăţile reale de cumpărare, 
problema s-a învârtit mai 
mult în jurul celor veniţi

cu suport material (cu ca
pital acumulat — n.n.) din 
America sau din altă parte 
şi ai celor ce-au „investit" 
în „Caritas", că agriculto
ru l — agricultor de rând

ducţia de grâu obţinută de pe 
20-30 de ha (scăzând cheltu
ielile aferente realizării re- 
coljci — n.n.), a r fi bine ca 
parlamentarii, dacă doresc 

cu adevărat binele agricul-

Şl El
nu prea dispune de aseme
nea sume, care unora Ii se 
par că sunt fabuloase, iar 
altora de-a dreptul deri
zorii.

Pentru a uşura accesul Ia 
tractoare şi la alte utilaje’ 
al unor oameni, respectiv 
agricultori mai puţin avuţi, 
a existat cândva (ce păcat 
că nu s-a aplicat —4 na.) 
şi alternativa cumpărării 
de tractoare sau a altor 
maşini agricole cu produse 
agricole Sn echivalent. Chiar 
dacă un tractor nu mai 
poate fi cumpărat cu pro-

turii şi al ţă rii să insiste 
pentru adoptarea unei ase
menea măsuri, astfel în
cât să se încurajeze cum
părarea de tractoare şi creş
terea gradului de mecani
zare in agricultură. Să nu 
mai vorbim despre costul 
unei combine, care a ajuns 
undeva la 30 milioane lei, 

' ceea ce înseamnă echiva
lentul producţiei vde grâu 
(fără a  ţine seama de chel
tuieli — n.n.) de pe cel pu
ţin 50 de hectare.

Activitatea de teză 
firmei o  reprezintă însă

efectuarea de reparaţii la 
toate tipurile de motoare 
Diesel pentru tractoare şi 

. maşini. Cu mai puţin de 
70 de salariaţi se fac repa
raţii capitale, In . fiecare" 
lună, la peste 120 de mo
toare (inclusiv din minei 
rit — n.n.), producţia ex
primată valoric situfindu-ee 
undeva in jur de 30 de mi
lioane lei. In paralel, se 
asigură şi desfacerea de 
piese de schimb pentru 
toate tipurile de motoare 
Diesel, precum şi fabrica
rea de curele de transmi
sie pentru combine şi uti
laje din domeniul mineri
tului. ’

Cu perseverenţă şi pa
siune, salariaţii de la „A- 
groservice" SJRrL. Deva fac 
dovada interesului şi pre
ocupărilor consistente ce le 
au pentru ca agricultura să 
înregistreze paşii aşteptaţi 
spre producţii mai bune 
şi spre prosperitatea . mult 
visată de noi toţi. ___

AVANCRONICA FOTBALISTICĂ

CORVINUL JOACA SÂMBĂTĂ,
PE TEREN PROPRIU, LA HUNEDOARA

Aşadar, Corvinul re
vine acasă, la Hunedoa
ra, după o suspendare a 
terenului de 6 luni a- 
cordată de .F.R.F. după 
meciul din returul cam
pionatului trecut cu F.C. 
Bihor, arbitrat de Ion 
Crăciunescu. Hynedore- 
nii joacă, deci, din eta
pa a XH-a acasă, in fa
ţa propriului public, după 
ce echipa a trecut prin- 
tr-o eclipsă de formă (ex
plicabilă, intr-un fel). 
Dar este îmbucurător că, 
de - 4—5 etape, echipa şe 
află in plină redresare, 
jucători — antrenori — 
conducerea clubului de- 
punând eforturi lăuda
bile pentru ca ~ din nou 
Corvinul să-şi mulţu
mească suporterii. Iată de 
ce se aşteaptă ca sâmbă
tă, la întâlnirea eu 
Phoenix Baia Mare, spec
tatorii să vină la sta
dion tn număr cât mai 
mare, să încurajeze, in 
mod sportiv, pe favoriţii

săi.’ Ne, manifestăm şi- 
noi convingerea că ini
moasa galerie a hunerio- 
renilor, oamenii de suflet 
ai Corvinului,; care au 
însoţit etapă de etapă pe 
jucători la Brad, vor do
vedi că au fost şi vor fi 
lângă formaţia lor, că 
vor promova acelaşi spi
rit de sportivitate ca la 
Brad, unde au fost pri
miţi ş i încurajaţi cu 
simpatie, că ei, • spectato
rii, nu vor mai da apă 
la moară celor care abia 
aşteaptă ca să mai aibă 
loc acte de indisciplină 
la Hunedoara. *

Deci, sâmbătă, la Hu
nedoara, ne întâlnim să 
revedem pe Corvinul, pe 
frumosul şi bine îngriji- 
tul gazon al stadionului, 
unde am trăit atâtea cli
pe plăcute de fothai 
ferite de hunedoreni, dar 
şi. de oaspeţi.

SABIN CERBU '

SCHIMBARE DE ANTRENOR 
LA MINERUL LUPENI

Autobuzul Bucureşti şi-a 
schimbat denumirea în 
ROCAR, dar iată aflăm;, 
că de câteva etape s-a 
renunţat şi la serviciile 
antrenorului Marcel Ploa
ie. Acesta preia in a-

ceastă săptămână pe Mi
nerul Lupeni (divizia B, 
seria a IlI-a), care, in 
prezent, se află pe Jocul- 
10, cu 13 puncte, adică 
îâ numai 3 puncte de li-, 
deruiş seriei, Petrolul 
Stoina. (S. C.).

CROSUL DE TOAMNA 
ÂL ELEVILOR V

Pe stadionul „Cetate" 
din .Deva, peste 160 de 
elevi din şcolile judeţu
lui Hunedoara au luat 
startul în Crosul de 
toamnă şi al Campiona
telor Naţionale şcolare 
din,-etapa Judeţeană, or
ganizat de OJ.T.S. şi 
Inspectoratul Judeţean 

Şcolar. Iată şi câştigăto
rii : Ada Asiekwu la fe
te, Cosmin Lazăr la 
băieţi, (categoria 11—12 
an i); Olga Rahovean şi 
Simion Câmpean (categ. 
13—14 ani); Cristina Tu-

dor şi Claudiu Lupea
(categ. 15—16 ani) — toţi 
elevi la Grupul şcolar 
Deva. locuri bune au 
obţinut şi unii elevi de 
la şcolile generale nr. 2, 
3 şi 5 din Hunedoara, 
Şc. Gen. Nr. 3 Deva şi 
Nr. 2 Lupeni, elevii licee
lor nr. 1 din Hunedoara 
şi Petroşani şi ai Liceu
lui Economic din Petro
şani,

Câştigătorilor le-au fost 
înmânate premii în o- 
biecte de către organi
zatori. (S.C.).



Superbă „aniversare"
De mai mult de 80 de zi

le, locatarii din • blocurile 
care alcătuiesc asociaţia de 
locatari nr. 25, din cartie
rul Micro 15 al Devei, nu 
trial, au apă caldă, iar şan
sele de a beneficia de a- 
cest serviciu sunt minime. 
De ce? Prestatorul de ser
vicii — RAGCL Deva — 
s-a înfipt tare in şa şi re
fuză acest serviciu tuturor 
asociaţiilor care nu şi-au a- 
chitat taxele comune.

Este, adevărat, asociaţia 
noastră are datorii la 
RAGCL, dar 85_la sută din
tre membrii.săi şi-au achi
tat orice datorie şi tot ast
fel vor proceda şl în con
tinuare. Şl toţuşi ei sunt 
trataţi de către furnizorul 
de apă caldă ca şi ceilalţi 
circa 15 la sută răi plat
nici. Nu e drept, nu e mo
ral, nu e corect. Dar re
zolvarea. problemei nu se

poate face nici din biroul 
administratorului ' asocia
ţiei, nici din cele ale fac
torilor de răspundere de la 
RAGCL.

RENEL, prin reprezen
tanţii săi, ’ reuşeşte să vină 
din uşă în uşă şi din poar
tă  în poartă în fiecare lu
nă după banii pe care i-i 
datorează populaţia abona
tă. RAGCt Deva nu se 
sinchiseşte măcar să-i aver
tizeze individual pe răii 
platnici. Şi ‘a venit frigul 
şi calvarul nostru se va 
repeta probabil cu căldura. 
Până când ? Dacă noi, cei 
care ne plătim corect da
toriile, vom chema în ju
decată prestatorul de servi
cii pentru prejudicii de 
confort, cine Va plăti aceste 
prejudicii ?

VOICU LAZAitUŢ,
........■ 'Deva ■■■■■.

881 ne m v m
Recent, la Petroşani, în apropierea Complexului 

„GAMBRINUS", la locuinţa domnului VIRGIL VLAD, s-a 
produs o explozie urmată de un violent incendiu care ,a 

^distrus în proporţie de 70 la sută imobilul respectiv.
Cauza declanşării exploziei a fost neglijenţa 

proprietarului mai sus nominalizat care, aşa cum a de
clarat personal, „a verificat dacă funcţionează robinetul 
buteliei schimbată în ziua respectivă, uitându-1 deschis, 
în prezenţa unui reşou în priză".

Nu au fost accidente, membrii familiei (2 adulţi şi 
3 copii) fiind la masă în altă încăpere.

Reamintim că un asemenea eveniment a mai avut loc 
în; anul 1992, în localitatea RUDA-Brad, sOldându-se 
cu o victimă. t

Atenţie la butelii!
Prezentăm mai jos regulile şi măsurile de prevenire 

a incendiilor lâ folosirea buteliilor de gaze lichefiate, 
aragazelor etc .:

a) Este interzis a se mânui şi transporta buteliile 
de gaze lichefiate. fără luarea măsurilor de protecţie 
împotriva lovirii, căderii sau deformării lor ;

b) Este interzisă folosirea buteliilor de gaze1 lichefiate
fără regulator de prestyne, cu garnituri deteriorate o s  
cu furtunul de cauciuc ce prezintă porozităţl, C ăpăturl 
sau lărgiri la capete; '  i

c) . Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără, 
a  etanşeităţii buteliei, garniturilor ’ regulatorului de pre
siune sau a furtunului. încercarea etanşeităţii se facă 
numai cu emulsie de apă cu supun;

d) Este interzisă aşezarea sau păstrarea buteliilor de 
gaze lichefiate în apropierea oricăror surse de căldură 
ori sub acţiunea directă a razelor solare. Distanţa dintra' 
butelie şi aragaz va fi de cel puţin 1 m, iar faţă de* alta 
surse de căldură cu flacără deschisă de cel puţin 2 metri;

e) Este interzisă încălzirea buteliilor ori folosirea 
acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată. 
Aprinderea focului se va face cu respectarea "principiului 
„gaz pe flacără";

f) Se interzice transportul buteliilor şi folosirea ara
gazelor de către -copii sub 12 ani;
- g) Este strict interzisă lăsarea focului aprins la ara-, 

gaze fără supraveghere. : mai ales în cursul nopţii - în 
scopul încălzirii unor încăperi; ,

h) Este interzisă trecerea gazuluj din butelie în orice 
alte recipiente, sau folosirea de butelii improvizate de 
alt tip decât cele confecţionate conform STÂS-ului.-

Material, primiţ, de> la Comandamentul Grupului 
de pompieri al judeţului Hunedoara.

SAMBATA. 30 OCTOMBRIE

RT&
7.00 Seriale şi d a ; 12,15.Ţestoasele Nin- 

ja 13.' i Harry 4  ? tet der *' iii 13,45 sî 
c să pi nă ; 16,4S % T.-jîî» 17,45 21, Jump 
Street 18.45 V w Heights; 19,45 Ştiri
20.15 Beveriy 90210 r â M  5 Teatru 
poptîlar: .^Scandalul" ; 23,00 Warlock- — 
fiul Satanei (f.gr.'SUA); 0;50 EipmanueUe 
la Bângkok (f. erotici; 5,00 M ^  Magazi-_ 
n u r bărbaţilor ; 2,30 Serie Rose (s. erotic): 
„Convârtina" ; 3,05 Zile violente (w. Ita
lia) ; 4,40 El RochQ (w. Italia).

•SAT. 1 , •
r ' '. * .'.V' ' .
‘ 6,20 Fotbal: Bundesliga ; 8,50 Răzbună
torul negru ; 9,20 Superboy ; 10,20 Drops; 
10,50 Roata norocului ; 11,30 Forum eco
nomic ; 12,05 Doctorul munţilor ; 14,00
Tenis : turneul ATP, Stockholm (semifi
nala) ; 17,45 Puncte, puncte... ; 18,2Q To
tul sau nimic ; 19,00 Fotbal. Bundesliga ;
20.00 Ştiri ; 20;30 Roata norocului; 21,15 
Heino Show; 23,00 Mann-O-Mann ; 0,00 
Ce ştiţi elevele... (f. erotic); 1,30 Plaja cu 
fete ; 4,25 Reluări.

TNT <S*TOONS
7.00 Capodopere ale anima'ţisi ; 20,30

Familia Adams; 21,00 DUcesa de Idaho 
(SUA) ; 22,50 Amintiri de neuitat (f. SUA); 
0,50 Carnaval in Texas (f. SUA) ; 2,20
Calomnia (f. SUA); 4,20 Pe loc repaus ! 
(f. SUA).

MTV
9.00 O singură Europă ! ; 12,30 Yo ! MTV 

Raps. Topul 10 ; 14,30 XPO ! Cele mai noi 
videoclipuri ; 20,00 MTV’s Braun European 
Top 20 ; 22,30 Concert cu Roxette ;, 23,00 
Muzică souţ şi reggae; 4,00 Videoclipuri 
nocturne. ..

CANALE 5

7,30 Ş tiri; 10,00 Arnold; 10,30 Film;
12.15 Nu doar moda ; 12,45 Forum — dez
batere in studio ; 14,00 TG5 ; 14,25 Coti- * 
diene ; 14,40 Prieteni — dezbatere ; 16,25 
Avanpremieră; 16,55’ Bim Bum Bani; 
19,02 OK ! 20,00 Da sau nu ; 21,00 TG5 ; 
21,25 Circulă zvonul; 21,40~Afli ultim a?; 
0,00 Film ;. 2,30 Cotidiene ; 2,45 Circulă
zvonul; 3,00 TC5 ; 3,30” Zanzibar ;. 4,30 A- 
vanprerrtieră; '5,30 Cei cinci de la etajul 
cinci. 1 -

, TV 3

7.00 Revista presei ţărilor din e s t ; 9,30 
Bibi şi prietenii-săi; 10,35 Mag. economic ;
12.00 In obiectiv Europa; 12,30 Mag. de 
informaţii; 13,05 Muntele. Alpinist; 14,20 
Orizont '93 ; 14,50 Imagini reflectate ; 15,50 
Mag. literar; 17,00 TV5 — Ş tiri; -17,35 
Lumea tinerilor; 18,30 Clip poştal. Va
rietăţi ; 20,00 Mag. olimpic ; 21,00 Geopo- 
lis. Mag. de analiză politică; 22,00 Jur
nal francez : France 2 ; 22,30 Sport profe
sionist ; .23,30 Documentar; 0,55 Mag. de 
umor.

DUMINICA, 31 OCTOMBRIE
RTL

7.00 Seriale ; 11,00 Femeia minune ; 12,Of) 
înapoi în trecu t; 13,00 Căldură tropicală ;
14.00 O face sau nu ? ; 15,30 S-a furat un 
dinozaur (co. SUA); 17,50 Mai aspru, bă
ieţi 1 (f. Italia); 19,45 Ştiri, meteo, sport;

20,10 Show cu Frank Eţstner ! ; 21,15 Un 
show de 100 000 de m ărci; 22,55 Spiegel 
TV — magazin ; 23,40 Prime Time ; 0,00 
Pumnii de oţel (f.a. SUA); 4,30 Kanap-4 : 
„Acid Jazz" ; 340 Mafia neagră (f.a. SUA);
4,45 Pistolarii din Dallas (w. Italia).

. .. P R O  7 ; .. '
i

6,00 Seriale; 9,35 Răpire de femei în 
Maroc <f.a. SUA); 41,30 Stăpân alb în 
Tonga (f.a. SUA); 13,10 - Reluări ; 15,40
Copilul de pe vas (co. Anglia) ; 17,20 Dru
mul spre Vest <w. SUA); 19,30 Matlock 
„Pe urmele trecutului"; 20,30 Reporterii 
(magazin de investigaţii); 21,15 Leul a- 
frican (f.a. SUA); 23;30 Comando 5 (f.a. 
SUA); 0,30 Special Squad; 2,35 Dragos
tea şi banii (f. SUA); 3,50 Air Force.

SAT- I

6,20 Fotbal: Bundesliga ; 7,30 Seriale ; 
9,05 Un tip simpatic (f. muzical, SUA) ;
12,00 Cazul Gideon (f. TV); 14,05 Vraja 
muntelui; 14*35 Pe urmele atotputernici-

Atacul dinozaurilor (f. SF, Anglia) ; 1.8,00 
Caprona, ţara dteoaaurilor (p.l, f.a. Anglia) •
19,45 Ş tir i; 20,10' Hans Meiser Show ; 21,15 
Caprona (p. I I ) ; 23.,00 David Copperfield : 
„Aventuri la Niagara".; 0,00 Magazin cul
tu ra l: '0,30 ROST; 1,00 Berlin Brak.

PR O  7

- 4,55 Madame’s ; 5,45 Seriale ; 10,45 Ko- 
neko Monogatari (f. Japonia); 13,05 Ro- 
Şm Hood (f.a. SUA); 15,05 împuşcături la 
O.K. Corral. (w. SUA); 17,25 Visez la Jean- 
riie ; 17,55 Desene animate ; 19,25 Cei-trei; 
19,55 O -casă zgomotoasă; 2Q,25 Roseanne ; • 
.21,00 Ş tir i; 21,15 Nu ucide un hoţ sim
patic (co. SUA) ; 23,05 Am nevoie de un 
moştenitor (co. SUA) ; 0,50 Reporterii (r);
1,30 Raveri (r); 2,30 Mata Hari (f. SUA).

SAT I

5,20 Fotbal ranissimo ; 7,00 Bună di-,
mineaţa cu -fotbal, 10;10rSeriaIe ; 13,25 Um
brele pasiunii; 14,15 Trapper John, M. 
D .; 15,10 .Vecinii-; ,15,40 Bdhanza ; 16,40

MARTI, 2 NOIEMBRIE
RTL

I

PASATE UT
lor ; 15,00 Şeriful Johnny Reno (w. SUA) ; 
16,40 Patima biliardului (corn. SUA, 1979); 
18,35 Salvamarul ; 19,30 'Fotbal: ranissi
mo r— Câmp.1 Italiei, cupa Germaniei; 
19,20 Roata norocului ; 21,15 Cerul în flă
cări (minr-s.) ; 23,10 Discuţie în turn ; 0,35 
Să râdem în hohote!; 1,15 Şeriful Johnny 
Reno (r) ; 2,50 Reluări.

TNT4TOONS

7.00 Superdesene animate ; 44,00 Fami
lia Adams ; 21,00 Cel ce se iasă pălm uit;
2.30 Pasărea neagră; 3,20 Ochiul diavo
lului' (f. SUA); 5,00 Umbre pe- pereţi (f. 
SUA).

ITALIA 1

7,30 Bim Bum Bam ; 11,30 La volum 
maxim (mag/r); 12,00 Adam 12 ; 13,30
Ştiri, meteo, sport ; 15,00 Big Man ; 17,00 
Film ; 18,30 Tată şi fiu ; 19,30 S port; 20,30 
Benny Hill Show ; 21,30 Highlander ;'23,30 
Pressing ; 0,45 Niciodată nu spune go l; 
1,15 Sport, meteo; 2,40 Film-; 4,30 Big 
Man.

TV 5

7,15 Bon weekend ; 7,45 Dosarele justi
ţiei ; 14,50 Grădina animalelor; 16,50 Co
respondenţă. întâlnire cu telespectatorii; 
17,00 Jurnal francez TV5 ; 17,10 Lumea 
este a voastră. Varietăţi; 19,30 Jurnal
francez : TV5 ; 20,00 30 milioane de prie
teni ; 20,30 Jurnal elveţian ; 21,00 7x7. Ac- '  
tualităţile săptămânii; 23,30 Thalassa. Mag. 
m ării; 1,00 Divan ; 1,30 Ora adevărului ;
2.30 în faţa presei.

'  LUNI, 1 NOIEMBRIE

RTL

7.00 „Dinozaurii" (f.d.a.) ; 12,30 Cum s-a 
făcut filmul „Jurassic Park" ; 13,00 Călă
torie în centrul pământului (f. a. SUA); 
14,35 Insula monştrilor (f.a. Italia); 16,20

Nava spaţială Enterprise ; 17,45. Să ris
căm ! ; 18,20 Totul sau nimic ; 19,30 De 
5*51 (cs); 20,00 Ştiri, spoft, meteo ; 20,30 
Roata norocului; 21,15 Doctorul munţilor ;
22,20 în căutarea celor dispăruţi ; 23,10
Hunter; 0,00 News & Stories; 0,45 Punc
tul de cotitură ; 1,15 Kanal 4; 2,15 Re
luări. \

v TNT & TOONS

14,30 Seriale ; 17,30 Captam P la n e t 18,00 
Jonny Q uest: 19,30 Fred şi Barney ; 20,00 
Bugs şi Daffy ; 21,00 Hrăneşte-te, docto
re ! (f. SUA); 22,45 Intre două femei (f. 
ţSUA); 0,45 Iubire pentru o prostituată (f. 
SUA); 2,40 Tâtjărul doctor Kildăre (f.' 
SUA); 4,15 Secretul doctorului Kildare 
(f:SUA) ; 5,50 Doctorul misterios (f. SUA).

,  MTV

ZI BEATLES ; 8,00 Mic dejun muzical ;
11.00 Videoclipuri ; 14,00 Mari h itu ri; 15,00 
MTV on to u r: Beatles ;’ 17,00 Rockumen- 
tar : Paul Mc Cartney , 17,30 Coca Cola 
Report; .. 17,45 Noutăţi cinematografice ; 
*8,00 Ş tir i; 18,15 3 din 1 ; 18,30 V.J. Eric ;
19.00 Topul britanic ; 21,00 Magical Myste- 
ry Tour : Beatles ; 22,00 Videoclipuri non- 

.stop ; 23,00 Mari hituri ; 0,00 Staruri Rock : 
Paul Mc Cartney; -4,00 Videoclipuri noc
turne.

TV 5

7,00 Coaja de banană; 9,30 Actualitatea 
canadiană ; 10,05 7x7 ; 12,00 Ora adevăru
lui ; 14,00 Coaja de banană ; 16,10 Docu
mentar ; 17,00 Jurnal TV5; 17,30 Maga
zinul sănătăţii ; 18,05 Iadul. Magazinul a- 
dolescenţilor ; 18,40 Descoperire. Magazin 
ştiinţific; 19,00 Campionii • 19,30 Jurnal 
TV5 ; 20,00 Cifre şi litere ; 20,30 Jurnal 
belgian ; 21,00 Magazin de actualităţi la 
Quebec ; 22,00 Jurnal f .ancez : TF 1 ; 22,30 
Varietăţi i n t e r n a ţ io n a le .___ .

7.00 Ştirile dimineţii ; 13,00 Ştirile a- 
m ierii; 13,30 Springfîeld Story 14,20 Ca
lifornia Clan ; 15,10 Vremea dorinţei; 16,04 
liana Christen î 17»<>0; Hans Meise» 1
18.00 C5ne e şeful-airi7-î--18,30vp..llîsiW 
foarte drăguţă; 19,00 . Chemarea. inimi:
19.45 Ştiri ; 20,10 Exploziv - magazin ; 20,; 
Vremuri bune, vremuri rele ; 21,15 Colom
bo : „O adiere d e . moarte" ; 22,45 ,,Qu£b  ̂
cy ; 23,45 Show-yri: Dirk Baok & • Gotţ- 
scltalk ; 1,00 Legea şj ordinea ; 2,05 Serial*.

P R O 7
5,10 Seriale; 19,55 Flirt stradal; 20,2g

Roseanne ţj^rieţealL fiicei" ţ  :21ŝ
Ş tiri; 2 1 7 ^  MozMf'ri&Sătoritorî (f. ŞUAM
23.10 T.J.: Hooker’ (s.p.); 0,15 Bossul din 
San Francisco (f.a. SUA); 2.00 Matloefe.*

SAT. 1 ’
'7,00 Bună dimineaţa,.cu RAN ; 10,10 Se

riale; 13,25 Umbrele pasiunii ; 14,15 Trâgţ» 
per John^ M.D.; 15,10 Vecinii; 15,40 Boh 
nanza; 16,40 Nava spaţială EnterpriseJ
17.45 Să riscăm !; 18,20 Totul sau nimio-f
19.30 De 5*5 !; 20,00 Ştiri, sport, meteo j
20.30 Roata norocului ; 21,15’ Parada miji 
zicii populare; 22,10 Crima la răscruce!
23.00 Ulrich Meyer show ; 0,00 Spiegel
— magazin ; 0,40 Electric Blue (s. erotic)®
1,20 Mann-O-Mann; 2,10 Nava spaţială
Enterprise ; 3,35 Hunter.

RTL 2
6,45 Filme şi d.a. ; 20,00 Un înger revi

ne (r) ; 21,15 Nu e timp pentru lacrimi 
(f. SUA) ; 23,10 Miresele lui Dracula (tA  

'  Anglia); 0,50 Pariul cu moartea (s): „Higlfr 
way 219“.

TNT & TOONSi ' *
7.00 Desene animate ; 21,30 Dealuri duş

mănoase (f JSTUA) ; 23,00 Câmpul de băti 
ie (fjSUA); 0,45 Prizonier de ră 2 bnî 
SUA) r 2,20 Detaşaţi în Britania (f. SUA
4.10 Spi<m în Germania (f. SUA).

MTV' " f
ZI INKS ; 8,00 Micul dejun ■ muzicali

15.00 MTV «m tour : I ^ s  ; 17,ă0 ICoca ,Co-
i Topul MTV ; «• r ie atorilarl
21.30 Cel mai d o rit: VJ R. Vokes ; 23,09 
Mari h itu ri: Inks ; 0;45 3 din 1 : 4,00 To
pul britanic ; 3,00 VJ Marijne.

ITALIA I '
7,30. Bună dimineaţa ; 10,30 Webster |

12,30: începând de la■■ 1;. 13,30, Studio 
chis ; 13.50 Desene anim ate; 15,30 Nş 
este la, RAI (show); 17,15 Unomanîg 
(show); 17,45 Mitic (show); 18,55 Studii 
sport; 19,00 Supervicky (s); 19,30 Baysidi 
school; 20,00 Willy, prinţ de Bel Air ; 20,98 
Radio Londra ; 21,05 Karaoke ; 21,35 Film*
23.30 Convocarea de marţi ; 4,00 Webster)
4.30 Casa Keaton.

TV 5
7.00 Coaja de banană ; 9,35 Magazinul

sănătăţii; 10,00 Magazin de actualităţi i
12.00 Magazin istoric ; 14,05 Coaja... ; 14,3(1
Omuleţul verde (f-SF/r); 16,00 Frou-Fron, 
Divertisment; 17,00 Jurnal TV5 ; 1749
Vision ; 17,25 Emisiuhe medicală ; 17,43
Culinară ; 18,40 Moda magazin ; 19,00 Cam
pionii ; 19,30 Jurnal TV5; 20,00 Cifre şî 
litere ; 21,00 Repere. Magazin socio-econo- 
mic : 22 30 Mnsrazin de reportaje ; 0,00
Magazin cultural. , j



a n i v e r s a r i

•  Cu ocazia împlinirii 
frumoasei vârste de 60 ani, 
sora luliana, cumnatul An
drei şi nepoţii doresc fa
miliei Ungureanu Constan
tin şi Elisabeta multă să
nătate, fericire şi un căl
duros „La mulţi ani“.

•  Pentru Mircea Bocă- 
nlciu din Crişcior, un căl
duros „La mulţi ani şi să
nătate", alături de întrea
ga sa familie. (Sabin).

•  Nepoţii Desina şi Ho-
Ha. soţia Şi fiica cu toată 
dragostea urează dragului 
lor Mircea Bocănieiu, din 
Crişcior, „La mulţi ani“ la 
împlinirea a şaizeci de 
toamne. (1060573)

•  Din partea verişorilor 
şi a  finilor „La mulţi ani 
cu sănătate** cu ocazia îm
plinirii a şaizeci de ani. 
naşului Mircea •: B ăniei u.

(1060573)

VÂNZ ARI
CI IMPAR ARI

•  Vând apartament 3 ca
mere; ' Relaţii la telefon 
931787, Deva. (1060580)

•  Vând Fiat 850 şi pie- 
se. schimb. Tel. 619023;

(1060576)

•  Vând combină cerea
le tip Gloria C 12, în  sta
re perfectă, preţ informa
tiv, Jumătate din preţul ti
neta noi. Informaţii Fini- 
şan, telefon 166, Bîrzava, 
judeţul .Arad. (1060579)

U Vând semiremorcă MO 
kg şi cazan Încălzire cen
trală. Telefon 660799.

: (1060371)

•  Vând In cartierul Oi-
ţuz, urgent, apartament 3 
camere (mobilat lux, garaj. 
Lada 1500, 27 000 km). Te
lefon 611077. (1060597)

•  Vând apartament trei 
camere, cu multiple îm
bunătăţiri, situat în zona 
Bankcoop-ului. Tel. 623305.

(1060366)

<» Vând motor-electric 10 
kW/h. Telefon 618833.

(1060551)
•  Cumpăr urgent apar

tament 2 camere sau gar
sonieră. Deva, tel. 625622.

(1060553)
•  Vând Dacia 500 in sta

re bună, cu caroseria de 
tablă şi scaune de Oltcit.
Informaţii la' tel. 656054 — 
Ţărăţel, după ora 15,30.

(1060575)

a Vând apartament ultra
central, 2 camere, cu gaz. 
.Informaţii tel. 0966/38459, 
Arad. (1060589)

•  Vând casă Simerîa, str.
Libertăţii,, nr. 49, grădină 
mare, dependinţe, spaţiu 
comercial; perspectivă gaz 
metari. Informaţii tel. 095/ 
713346. (1060591)

•  Vând apartament două 
camere, Deva, str. M. Emi- 
nescu, bl. 43, sc. 3, ap. 48.

(1060592)

•  Vând câine Dog ger
man. Telefon 623964, după 
ora 17. (1060594)

•  Vând Dacia 1300, an 
fabricaţie 1982. .̂ Informaţii 
telefon 616283 sau 623714.

(1060603)

•  Cumpăr bijuterii,* bri
liante, tablouri deosebite, 
argintărie veche. Informa
ţii de luni până vineri, 8— 
14, telefon 613751.

(1060598)

•  Vând. capotă şi 2 uşi 
dreapta pentru Volkswagen, 
maşină cusut, marca Kaiş- 
ser. Telefon 613964, orele 
8—16. (1060620)

•  Vând Volvo 740 Die
sel, fabricaţie 1985, berli
nă, ful opţional, preţ 6800 
D.M., negociabil. Telefon 
622163, orele 14,30—21.

(1060619)

•  Vând Volvo 760 Turbo 
Diesel, combi, fabricat 1985, 
ful opţional, preţ 9000 
D.M., negociabil. Telefon 
626462, orele 14—19.

(1060619)

•  Vând biliard, preţ con
venabil. Telefon ;ăâ(jsă lils/ 
48201, după ora 20, la ser
viciu 956/48281, interior. 166, 
între orele 10—20. (1060618)

S.G. .^ALIMENTARA4* S A. 
D E V A
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! COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MOBILA 
|  ŞI BUNURI DE LARG CONSUM
*

I

Organizează la sediul societăţii din Deva, 
bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30, etajul II, 
licitaţie pentru vânzarea de mijloace fixe dis
ponibile, în fiecare zi de miercuri a lunii no
iembrie a.c., începând cu 3 noiembrie 1993, 
ora 9. (1060411)

Organizat de S C. METRO MOBILA S.R.L. 
ŞANTUHALM

Vă stă la dispoziţie în fiecare zi, eferindu-vâ un 
sortiment variat de MOBILIER pentru apartamente 
şl birouri din producţia internă şi din import.
' S.C. METRO MOBILA vă stă la dispoziţie «* î

— mobilier clasic pentru camere de zi şi dormi
toare :

— mobilier din metal şi sticlă pentru holuri şi 
dormitoare;

— mobilier pentru birouri şi săli pentru calcu
lator.

Pentru orice tel de alte produse de mobilier, so
cietatea noastră aşteaptă comenzi Ia tel. 095/62 62 94, 
fax 095/62 13 86 sau la sediul firmei din DEVA, str. 
Sântul)alm, 34' A. (CEC)

•  Vând casă etaj, depen
dinţe, gaz,- apă, canalizare. 
Sebeş, telefon 0967/32482.

(1060617)

o Vând 120 litri ţuică 
prune, 37 grade. Deva, Li
bertăţii, bl. I, ap. 79.

(106061*)

„ •  Vând W Jeta Turbo 
Diesel, gri, metalizat, .stare 
excepţională. Tel. 625100.

(1060614)

•  Vând dulap frigorific. 
Telefoane 716046, 715171.'

(1060612)

•  Urgent; Citroen Visa
Diesel, 1986, consum 4,5 
litri, convenabil. Telefon 
613995. (1060622)

•  Vând Audi 80, neinma-
triculat, stare perfectă, in
formaţii tel. 724031, zilnic 
după ora 16. (922256)

•  Vând convenabil Mer
cedes 220 Diesel, neinmatri- 
culat, stare excepţională, 
tel. 723080. (922269)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Radu Cor
nel, eliberată de Siderurgi
ca Hunedoara. O declar nu
lă. (922268)

•  Pierdut legitimaţie han
dicapat, pe numele Cimpean 
Ion. Se declară nulă.

(1060582)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, nr. 338, eliberată de 
Regionala Gaz Metan Deva. 
Se declară nulă. (1060593)

ÎNCHIRIERI

•  Caut spaţiu comercial
(depozit), preferabil centru. 
Tel. 721635, zilnic între o- 
rele. 20—22. (922271)

•  Ofer gpre închine re a- 
nel firme spu pentru ca- - 
binet tssodirai apartament . 
2 camere, etaj 3, bloc, Goj-

‘ du. Tel. 092427991, 092445Î.3R.
^ (1060568)

OFERTE DE 
SER VICII

•  Angajez tractorist ‘ se
zonier. Informaţii Deva, str. 
Sîntuhalm, nr. 28 D, tel. 
621363. . (922272)

DIVERSE

•  S.C. „TEZEU PREST“ 
S.R.L. Deva anunţă inten
ţia de majorare a tarifelor 
de prestări servicii, înce
pând cu 1 decembrie 1993, 
ca urmare a creşterii pre
ţurile» la piese de schimb 
şi combustibili. (1060584)

COMEMORĂRI

• •  Au trecut 2 ani de 
lacrimi şi dor de când 
ne-a părăsit cel mai 
bun soţ, tată şi bunic 

IOAN PA VEL 
Veşnic vei rămâne ' în 
amintirea noastră..Fa
milia. (1060586)

DECESE

•  Familiile Boca V. şi 
Seuşan H- mulţumesc şi 
pe această cale celor care 
au fost alături ' de ele la 
trecerea- în nefiinţă a celei 
care a fost b  bună soţie, 
mamă şi bunică

VICTORIA SEUŞAN 
născută DărSban. ' 

Dumnezeu să f» odihneas 
că în pace. (1060595)

•  Cu adâncă durere A- 
ron soţ, fiul Valentin, no
ra Angela, nepotul Cristi, 
nepoatele Ioana şi Angeli
ca ^anunţă încetarea din 
viaţă a celei care a fost

ANA MOGOŞ 
în vârstă de 78 ani.

înmormântarea are loc 
azi, 29 octombrie, ora 13, 
la Cimitirul din str. Călu- 
gărenj, Deva. (1060661)

* •  Fathilia Borbeli Fran-
cisc ţi Venera deplânge 
moartea itoare a 1“.: : 
fiului ,

GHERMAN VAS1LICA . 
şi c*:» alătur V familia 
îndoliată. ”(922273)
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S-C. CETATE S A. DEVA 

Angajează
i  Inginer sau economist, absolvent pro

moţia 1993, cunoscător al limbii germane. 
Relaţii la telefon 614225, interior 23.

(1060466)

S.C. COMSER S.RX. ' 
cu sediul în Hunedoara, bdul Traian, nr. 49

#  Vinde case de marcat SAMSUNG' cu 
TVA» model omologat.

Relaţii la tel. 095/716915, 716551, 716744, 
fax 716773. ; (833)

BANCA AGRICOLA — S.A. DEVA

Anunţă că in ziuă de 4 noiembrie 1993, ora 
10, va avea loc licitarea următoarelor autotu
risme : •

•  Renault 20 verde — Diesel.

* •  Dacia 1100 roşie-,

Licitaţia şi informaţii la Banca Agricolă De
va, bdul Decebal, bloc B. (D.P.)

S.C. METALQTEXT S.A* V
■ ’ - 7 D E V A  ■ /  -  ţ

bdul 22 Decembrie, bl. 4 \
Organizează licitaţie conform H.G. 1228/ 

91 şi H.G. 140/91, în data de 16. XL 1993, 
ora 10, la sediul societăţii, pentru :

ACORDARE IN LOCAŢIE DE GESTIUNE:
■' T. Moară in comuna Lăpugiu, sat Ohaba, 

Garanţia de participare 350 000 lei.
2. Moară in comuna Romos. Garanţia 

de participare 100 000 lei.
3. Moară în comuna Beriu, sat Căstău. 

Garanţia de participare 75 000 lei.
4. Atelier reparaţii auto. Deva, str. Ho- 

rea,Vnr. 68. Garanţia de participare 
500 000 lei.

ÎNCHIRIERE:
1. Spaţiu de producţie şi depozitare, 

Orăştie, str. O. Goga, nr. 4. Garan
ţia de participare 500 000 lei.

Taxa de participare este de 40 000 lei şi 
se achită la casieria societăţii. Documentaţia 
licitaţiei poate fi procurată contra cost de Ia 
sediul: societăţii. Informaţii suplimentare, 
compartiment tehnic sau telefoane 61-1854, 
62 58 45.

ADMINISTRAŢIA PERMANENTĂ 
A TABERELOR ŞCOLARE 

; v  ; < ■ D E V A  '
* Organizează concurs pentru ocuparea pos

tului de administrator la Tabăra şcolară Vaţa 
de Jos, în data de 15-XI.1993, ora 9.

înscrierile şi relaţiile suplimentare se fac 
la sediul A.P.TJS. Deva, str. A. Şaguna, nr. 
14,- telefon 61 44 48, până tn data de 10. XI. 
1993, ora 16.

Condiţii de înscriere:
—• studii medii ; ■
— vechime in funcţii ecenomice-admi- 

nistratrve, minim 3 ani; v
— cazier judiciar.

(835)

DIN PARTEA REGIONALEI GAZ METAN — 
DEVA

In urma sesizării unor asociaţii de locatari 
în legătură cu existenţa unor sobe de Încălzit 
montate în mod ilegal în unele apartamente din 
localităţile: Deva, Hunedoara, Simeria, Orăş- 
tie, £ălan şi Haţeg, atragem afenţia tuturor ca- 
tegnHHor de abonaţi ai Distribuţiei Gazelor Na
turale Tg. Mureş — Reg. Deva, că executarea 
de modificări, extinderi sau lucrări noi la in
stalaţiile de gaze fără aprobare, se pedepseşte 
conform art; 281,din Codul Penal şi a celorlalte 
legi care reglementează aceste activităţi.

- Vor fi pedepsite, de asemenea, şi persoane
le autorizate sau neautorizate care dispun exe
cutarea lucrărilor de gaze fără obţinerea prea
labilă a aprobărilor legale.

In cazul nerespectării celor menţionate mai 
sus, chiar de către un singur imobil, se va sis
ta furnizarea gazelor pe întreaga asociaţie. (CEC)

S.C. MAGIKA -  IMPEX S.R.L. BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

\

V I T A
•  vineri, 29 octombrie chitanţele nr. 

2044-2152.
•  sâmbătă, 30 octombrie — chitanţele 

nr. 2153-2302.
Precizăm că circuitul nostru de întrajuto

rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă» 
Depunerea minima — 10 000 lei. Plata după 
3 luni.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bu- 
cura" din Haţeg. I
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Telefoane 611275. 612157, 611269, 625904, fax 618061- Consiliul de administraţie: Dumitra Gheonea — preşedinte. Minei Bodea, Vlrgil/^
Crişan, Tiberiu Istrate, N icolae Târcob administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o  poartă autoriiacegtora, 
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