
waBŞHBN
telefonic, veşti importante 
din localitatea sa. Astfel, 
sâmbătă. 13 noiembrie a.c., 
nu a fost zi cu ghinion, 
ci zi record la oficiul stării 
civile, ur. ie s-au oficiat 

•  UN NOU OFICIU, patru căsătorii, tn - 1991, 
POŞTAL. La Sarmizege* ia Buceş s-au Înregistrat 
tusa. oficiul poştal s-a lft căsătorii, In 1992 — 16 
mutat intr-un  ̂spaţiunou, casatorii, tar te 1993, până 
amplasat mitral, lângă acum _  28 de căsătorii 
staţia de autobuz. „Este multe, durabile

“ şi fericite. (D.G.)considerată ca una dintre 
cele mai frumoase con
strucţii din mediul ru
ral" — aprecia dna Maria 
Cordoş. diriginta oficiului.
<RA)

•  RECORD DE CASA
TORII.

•  GARAJE. 36 de ga
raje proprietate personală 
se află te curs de fina
lizare ş l dare te funcţiune

______  te cartierul Aurel VlMcii,
Un cititor pasio- din Haţeg. Aşa că loe»- 

ai ziaruini tarii posesori de aulomo-
—. A  Viorel Jorza, prt- bile vor avea condiţii bune 
mărul comunei Buceş — pentru «d fon ii^  

adus la cunoştinţă, tora. (NS.)

CAMTAS PETROŞANI

Veşti bune pentru hunedorem
începând de Ieri, 16 noiembrie a.c., s-an făcut primele 

plaţi pentru deponenţii la circuitul de întrajutorare „CA- 
RITAS**, cu domiciliul In Petroşani, judeţul Hunedoara. 
Listele cu plăţile sunt onorate pentru toţi deponenţii hu- 
nedoreni, cu începere de la data de 5 iulie a.c., litera S. 
Până la litera de faţă — S, 5 iulie ax. —, plăţile se W  
efectua alături de restante, la du].

Intr-an interviu acordat in exclusivitate ziarului din 
'Petroşani — „Curierul Văii Jiului**, dl loan Stoica a a- 
rigurat că toate plăţile pentru deponenţi vor fi onorate 
BM d d  un fel de probleme. La Petroşani, tete-o primă 
fază. sânt cuprinşi depunătorii din judeţal Hunedoara, faur 
intr-o etapă următoare fi deponenţii din Judeţele limi
trofe — Vîicea. Mehedinţi, Gorj —, ta pofida tuturor 
zvonurilor fi campaniei denigratoare din presă.

Listele cu plăţile pentru agenţia „CAUITAS** Petro
şani sunt publicate far ziarul „Curierul Văii fiului**.

După informaţiile pe care lem n primit de la colegii 
din Petroşani, ziarul va deveni cotidian pe măsura ex
tinderii plăţilor pentru depunători

CORNEL POENAB

în cursul anului curent, ofiţerii formaţiunilor eco-1
|  nomice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie <
I au desfăşurat o complexă activitate care a urmărit şi I 
î determinat întărirea capacităţii de acţiune şi creşterea *

in munca de prevenite şi combatere a fe-| 
* nomenUiui infracţional din cadrul celor 6524 agenţi e- J 
I conomici A fost şi este necesar acest lucru întrucât * 
» edificarea unor structuri economice noi a dus la apa-1 
Iriţia a noi forme de manifestare a criminalităţii eco- J 
'  nomico-financiăre. Dar să fim mal concreţi. |

« In Acest an au fost constatate aproape 1800 de in- » 
m fracţiuni de natură economică. Dintre acestea, 15001

«'  sunt' îndreptate împotriva avutului public; 35 dintre * 
fie fiind cu prejudicii de peste 1 milion de Zeii Pon-1

«'fierea o deţin sustragerile sub diferite forme, precum* 
şi Înşelăciunile. Un loc aparte B ocupă infracţiunile |  

* de serviciu sau In legătură cu serviciul, respectiv 213,; 
I din care 84 sunt fiare şi luare de mită. Spun ceva a- ş 
• ceste cifre, nu? De altfel, nu ar fi rău să remarcăm! 
Ică activităţile de control al gestiunilor desfăşurate de! 
* poliţia economică împreună cu alţi factori cu atribo-|

J ţiu ni au scos te evidenţă plusuri In valoare de 43 229167 J 
Iei, pentru care s-au luat măsuri de Înregistrare tel 
contabilitate, şi minusuri in valoare de 29219354 Iei,* 
pentru care s-au efectuat cercetări. Dar pentru a ft * 

5 mai edificatori, menţionăm că prejudiciul comis prin ! 
|  infracţiuni a crescut de la 30199000 lei fa 1991, la I 
« 79741000 lei In 1992, ajungând la 409 239 000 Iei nu- * 
I mai fa perioada trecută din acest an. I
î Evident, toate aceste cifre impun şi o analiză. Din!

Icea făcută de noi au rezultat Intre altele şi următoa-1 
rfie. Tendinţa de organizare în grup a autorilor fa-* 
• fracţiunilor şi schimbarea structurii participanţilor ta |  

|  ceea ce priveşte studiile. în acest an au fost cerce- * 
« tate 68 de persoane cu studii superioare, din care 24 ■
1 cu studii economice. Regretabil este că majoritatea au I 
« avut f̂uncţii de conducere şi decizie în unităţi.
I Â crescut apoi numărul furturilor de metale ne-1 
! feroase şi al subansamblelor din Instalaţii care conţin *

Iastfel de metale Un exemplu este şi grupul compus!
„ din Stoian-Calinescu Miluţă, Asavei Mihai fi Mun-«
'  teanu loan. Fiind muncitori Ia punctul” de lucru Pa- I
* roseiîi Secţiei indiKtrialp _ KÎppfmnÎPfiM RnptirOcfî •
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MITING DE PROTEST ÎMPOTRIVA 
FARSEI JUDICIARE DE LA TIRASPOL A Z I

1

Aspect de la mitingul de solidaritate *1 deveniior ca victimele farsei 
fiare de la TfraspoL

judl-

17 NOIEMBRIE ] 
I

a Au trecut 320 deţ 
zile din an; au mai ră
mas 45;

• 1903. S-a născut)
NICOLAE. DELEANUÎ 
(m. 19701, scriitor . ro-ţ 
mân. - f

* 1909. A murit GRI-ţ 
GOKK G. TOCILESCU 1 
fa. %8#>), istoric fi: - ar-* 
hCoIog român. Studii a-1

!supta civilizaţiilor pre- 
romane de. pe teritoriul 
României (Jlada îna
inte fie romani**!, mono- 

ţ grafii C.Curfea fie Ar- 
* ge4“, „Adamclisi"). A 
1 condus lucrările de 
f elaborare a „Marelui 
t dicţionar geografic al, 
j României".

I ' Şi fa sectorul recuperării materialelor refolosibile î  
* continuă să se comită .fapte care’ aduc pagube patri- I 
I meniului public. Astfel, Notar Traiân din Hunedoara î 
1 a sustras de Ia S.C. „Siderurgica*1 S.A. fier vechi în I

{valoare de peste 19 milioane lei. Petruţ Maria, gesti-« 
onar la depozitul de preluare a deşeurilor metalicei 
j Simeria, aparţinând de aceeaşi unitate. In martie — ! 

I aprilie a.c. a confirmat fictiv primirea cantităţii fiel 
» ţ30 tone fier vechi în valoare de 1,7 milioane lei, de* 
| la Centrul de primire „Remat** Orâştie. gestionat de» 
. Boian Mihai. Pentru acoperirea minusului s-au fatoc- I 
|  mit adeverinţe de predare — plată false. î
, In minerit se comit tot mai frecvent fapte penale |  
|  cu prejudicii mari, cu participarea unor infractori J 
• constituiţi în grup. Iată, recent, s-au finalizat cerce-1

(tarile' Împotriva unei reţeIe organizate, constituite din * 
patroni .ai unor societăţi comerciale private din Va-.| 
[ lea Jiului, şefi de secţii şi gestionari ai societăţilor co- * 

I merciale ce au Ca obiect de activitate împletitura din |
. * sârmă. Nouă dintre ei sunt cercetaţi fa sfere de arest * 

| pentru activităţi ilicite care aii prejudiciat Regia Auto-î 
, nomă a Huilei Petroşani cu'sute de milioane de lei. I 
j  O altă concluzie este aceea că pe fondul crizei acute J 
‘ de locuinţe, locuri de muncă şi bunuri fie folosinţă ta-| 
* delungată, au luat amploare infracţiunile de trafic de * 
I Influenţă.'Acestea sunt săvârşite de persoane care lasă |
1 ' -Maior IOAN POANTA. >

VALENTIN NEAGU I 
;T:„ . •„ ..... ; m..- j
* (Continuare în pag. a 3-a) . ; |

In faţa Casei de Cultură din Deva „ avutloc luni 
un miting de protest organizat de Uniunea „Vatra Ro
mânească", Primăria Deva, Sindicatul învăţământului 
Preunlversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean; AU parti
cipat mii de tineri din liceele şi şcolile generale din ca
pitala judeţului, alţi cetăţeni din municipiu. Cei de faţă 
au condamnat eu asprime farsa' judiciară de la Tiraspol 
dfa autoproclamata Republică Nistreană, In care un grup 
de români, în frunte cu Iiie Ilaşeu, sunt acuzaţi, unit 
probabil vor fi condamnaţi la moarte, pentru faptul de 
a fi...’ români. Drama de la Tiraspol îngrijorează pe toţi 
locuitorii judeţaioi nostru, ai întregii ţări. Această atitu
dine degradantă 1 autorităţilor nistrene este rodul unei 
politici fie reimperializare a fustelor teritorii ce au apar
ţinut defunctei Uniuni- tswvietice. Ţinem deveni au con
damnat cu vehemenţă t> astfel de politică, au agitat eşarfe 
fa care se cerea libertate pentru cei care, fa faţa instan
ţelor, au fost vârâţi în cuşti de fier, au scandat lozinci 
anticomuniste. Atitudinea lor încărcată de .patriotism, de 
dragoste faţă de românism, a mişcat până la lacrimi pe 
cei prezenţi. Fie ca glasul lor să fie auzit de cei ce pot 
opri farsa judiciară de la Tiraspol, făcându-se dreptate 
unor oameni nevinovaţi.

MINEI, RODEA

uf{A pe L _

Anunţ pe uşa unui lift:
„Liftul acesta e defect Liftul cel nud apro

piat funcţionează în blocul vecin**.

Luni fa "amiază a aVW 
loc, IgDeva, un ereniment
important în sfera flfejvU- * 
tării industriale privatei In 
prezenţa unei asistenţe1 nu- ; 
meroase — personalităţi din 
organismele puterii jude
ţene şi locale, din alte Insti
tuţii şi întreprinderi, re
prezentanţi din partea pro
iectantului, a firmelor con
structoare şi a unor bănci 
din Deva şi din Alba Iu- 
liâ, agenţi economici parti
culari, colaboratori apropiaţi 
ai beneficiarului — a fost 
inaugurată noua capacitate 
de producţie din cadrul So
cietăţii Comerciale -Naghi 
et Zsok Contapex Import 
— Export Deva, specializată 
fa confecţii textile, articole 
de sport şi tricotaje 

Constructori profesionişti 
din câteva firme private au 
pus ta operă un proiect ’n- 
genios, finalizând din be
ton, sticlă şi marmură un 
obiectiv economic cu un 
remarcabil grad de calitate, 
deslgn şl protecţie socială, 
echipat cu mobilier şi a- 
paratură electronică, după

cele mai înalte standarde 
europene.

Cei prezenţi au vizitat a- 
telierele de producţie şi 
birourile administrative, 
s-au interesat de costurile 
investiţiei şi ale dotării, de 
posibilităţile de creştere a 
numărului locurilor de 
muncă şi a producţiei e- 
fective, au admirat o pa
radă a modei cu ultimele 
noutăţi create de specia
liştii firmei, au semnat în 
Cartea de Onoare. In cu
vinte sincere, gâtuite de 
emoţia firească produsă de 
tui asemenea moment, dl. 
Gheorghe Naghi a dat răs
punsuri la întrebări, a mul
ţumit tuturor celor care au 
sprijinit societatea fa rea
lizarea obiectivului — în 
med sigur cel mai reuşit 
din judeţ fa domeniul pro
ducţiei private, 

în sala de protocol a fost

, . ces *în activitate teficîr ce 
vor gestiona şi vor lucra . 
în această splendită clă
dire.

Seara, la restaurantul 
oficiată o slujbăreligioasă .>Udo“, patrona firmei au 
de sfinţire a edificiului. A- oferit 0 recepţie, de aseme- 
poi, în preajma unui pahar nea* bialtă ţinută, 
de şampanie, s-a urat suc- DUMITRU GHEONEA

în noul atelier de articole 
demarat din plin.

sportive, produ.-ţia a 
Foto : PA VEL LAZA



dialog cu parlamentari

„Ne străduim să onorăm
ce ne-ău <66

De vorbă cu dl ION HORTOPAN, 
deputat

Discuţia cu dl parlamentar din partea 
Partidului România Mare a debutat cu o 
mărturisire a domniei şale :
- — Miner fiind, nu-mi plac vorbele, eu 

sunt un om al faptelor.
— Foarte bine. De altfel asta vă şi pro

punem — să nu discutăm la modul teo
retic, ci concret. Deci, aţi fost ales în Va
lea Jiului, unde şi locuiţi. Faptul acesta 
influenţează activitatea dvs de parlamen
tar?.''. . - A; - .

— Bineînţeles. In centrul strădaniilor
mele pun interesele acestui important ba
zin minier al-ţării, interesele minerilor, 
dar fără să neglijez şi celelalte probleme 
ale judeţului. De pildă, se discută despre 
retragerea subvenţiilor pentru minerit. Eu 
combat această idee întrucât în toate ţările 
această activitate se bucură de sprijinul 
statului. Sigur, subvenţiile trebuie să fie 
folosite exclusiv în sprijinul producţiei şi 
ele Se vor subţia până se va ajunge la 
autofinanţare. .> :  ̂ ?

— Se discută că, după ce va intra în 
funcţiune centrala de îa Cernavodă, ex
tracţia de cărbune nu va mai fi aşa de 
importantă.

— E falsă şi această teorie. Ţara va â- 
vea tot timpul nevoie de cărbune — pen
tru j‘cdcs, încălzit, chimie ş.a., ca • şi de 
minbreuri, căci eu privesc mineritul în 
ansamblul său. în orice caz, în Valea Ji
ului! trebuie căutate şi alte căi de supra
vieţuire — turismul care are condiţii foarte 
bune ’ de extindere, Valea având frumu
seţi IriatUrale, unice, ce pot îi puse în va
loare, idee pe care,, de asemenea, o susţin.

—- Vă rugăm să ne apropiem şi mai mult. 
de concret. Ca deputat, ce probleme aţi 
rezolvat? '.A->_•/ ' ■ V, ^

— N-aş vrea să se creadă că mă laud, 
dar am nişte reuşite. Împreună cu dl se
nator Ţiberiu Vladislav şi dl deputat 
Gheorghe Ana am , insistat foarte mult 
pentru înfiinţarea facultăţii economice în 
cadrul Institutului de mine Petroşani, ceea 
ce s-a şi realizat. Cu dl Ana am fost la 
dl Nicuşor Constantinescu, secretar de stat 
la Ministerul Finanţelor şi am obţinut spo
rirea cu 4 miliarde lei a alocaţiei bugetare 
pe acest an, ce se vor folosi la rezolvarea 
alimentării cu apă, introducerea gazului 
metan în Valea Jiului, terminarea con

strucţiilor începute, realizarea de obiective 
de mare interes pentru judeţ, reluarea con
strucţiei de locuinţe etc. In colaborare cu 
Institutul de comerţ al Italiei v #  transa 
forma magazinul „Jitii" întryun „Super- 
market“ ce se va 'inaugura în preajma 
zilei de 1 Decembrie a.c.

— Ce ne-aţi spus până «cum aţi rê  
zolvat. Ce vă preocupă în .prezent ?

— Două lucruri. Primul — crearea con
diţiilor tehnice pentru recepţionarea pro
gramului II al iT.V.R. şi în judeţul nostru. 
Am promisiuni că în trimestrul I 1994 „va 
intra în funcţiune extinderea releului 
din Parîng. Al doilea — crearea de cen
tre. pehtru umplerea buteliilor de aragaz 
şi în judeţul nostru. In perspectivă am în4 
intenţie şi alte obiective, dar despre ele 
vom vorbi la vremea potrivită.

— în încheiere ce vreţi să transmiteţi 
cititorilor ziarului „Cuvântul liber"?

Să aibă toată încrederea că repre
zentanţii hunedfereni în Parlamentul Ro
mâniei, indiferent de culoarea lor politică, 
într-o colaborare benefică ne străduim să 
onorăm speranţele electoralului, să acţio
năm pentru depăşirea situaţiei grele prin 
care trece ţara şi pentru propăşirea ei. 
„Cuvântului liber" ce, mi se pare, are o 
aniversare în aceste zile — pe care-1 apre
ciez în mod deosebit şi vreau să-i fiu în 

' continuare cititor şi colaborator — îi urez 
să fie acelaşi ziar căutat de cititori al că- 
ror număr sporeşte continuu.

— Vă mulţumim pentru discuţie şi pen
tru urare !

■ A consemnat
TRAIAN BONDOR-

ară elevi nu poate fi concepută 
existenta cadrelor didactice !

Şcoala Generală ■ Nr. 4 
Deva este una dintre cele 
mai mari instituţii de a- 
cest fel din jtdeţ. Poate 
cea mai mare! De aici şi 
problemele înstructiv-edu- 
cative şi de gospodărie se 
amplifică pe măsură. Cei 
1750 elevi sunt cuprinşi în 
29 clase I—IV şi 28 clase 
V—VIII. Un mare număr 
de cadre didactice se o- 
cupă de acest adevărat o- 
răşel al copiilor. Se ocupă 
cu. tragere de inimă, cu 
dragoste, faţă de ■ tineri, 
fără de care nu poate fi 
concepută existenţa oame
nilor de la catedră. Se mai 
impune o precizare — toţi' 
învăţătorii şi profesorii de 
aici sunt deţinătorii gra
delor didactice I şi II, ei 
asigurând calitatea proce
sului instructiv-educativ. 
Mai ales aspectul educativ 
este Ipfîşţit cu piuită grijă, 
chiar dacă condiţiile sunt

Există şi,ochelari de pa
radă,- dar cei pentru vede
re rai se poartă-nici intr-un 
caz decât de... nevoie. Iar 
dacă de .ceas, brichetă, da 
stilou, de o -bijuterieori 
de un obiect caşnic .ţe poţi 
lipsi câteva ore savi zile 
până. când -se. repară,, de 
ochelarii de vedere este a- 
.proape imposibil.' '

Ce dioptrii 
purtaţi ?.

Eşte binecunoscută de câJ 
tre i deveni, pentru promp
titudinea serviciilor, .unita
tea. „Optica" —. Astra, si
tuată pe strada Andrei Mu- 
reşanu, mai exact vizavi 
de Casa de Cultură. Com
pletând In mod practic re
comandarea medicului of
talmolog, opticiehii de aici, 
moţŞfează lentile cilindrice 
sau sferice, in rame ' de 
import sau indigene, cu 
undesign reuşit. „Terme
nul .prestaţiei — prtfciza 
dna Dobrei — este doar 
de 24 de ore şi chiar de 
două ore, în funcţie de fe
lul reparaţiei".

Este de la sine Înţeleasă 
receptivitatea, răbdarea faţă 
de solicitarea clientului, 
dialogul purtându-se în ter
meni de respect reciproc. 
Satisfacţia fiecărui mese
riaş — angajat al firmei 
amintite — este aceea de 
a avea posibilitatea să o- 
fere fiecărui client diop
triile necesare, ramele po- 
trivite. (E. S.).

s
Acesta este titlul unui

- cântec de muzică , uşoară; 
foarte - sugeştiv prin mesa
jul transmis. Cu, siguranţă 
că el va supăra-pe mulţi- 
Atât pe cei care au avut;

‘ de suferit din pricina hai-, 
telor de câini hoinari, cât 
şi pe cei care se ocupă de 
protecţia lor şi cărora ca
talogarea ca „vagabonzi" li 
se pare nâdreaptă. De fapt 
aceşti câini au fost aban
donaţi saxi au proliferat 

• în zonele ’iţjdustrnQe ale. 
oraşelor, -independent' Se * 
voinţa . lor, EL se. află . ̂ Jn 
căutarea unui stăpân dc la 
oare surit'gata să rabde şi’

■ pedepse- Dacă âzi sunt in
capabili să-şi poarte' de 
grijă, vina nu este a lor, 
ci a omului care s i-a do 
ntesticit.
- în acest, spirit s-a pur
tat discuţia cu doi membri 
ai Clubului „Fidelius" din 
Deva, care au veniţ la re
dacţie, solicitându-ne să le 
sprijinim demersurile, Clu
bul devean c&reşte să a- 
menajeze pentru cei apro
ximativ 150—200 de câini 
abandonaţi ce bat. străzile 
oraşului un thinodrom, un 
refugiu în câre aceştia să 
găsească adăpost şi îngri
jire. Primăria le-a atribuit 
un teren în spatele stadie- . 
nului şi s-a început îm
prejmuirea lui. Demarajul 
şi .lucrările merg însă în
cet din lipsă de fonduri. 
De aceea, duhul care se 
finanţează exclusiv din co
tizaţiile membrilor .săi

doreşte să-şi-găsească spon
sori. Membrii săi sunt con- 
ştienţi de felul cum îi pri
vesc .mulţi oameni,,'în con-, 
tg-xtul problemelor sociale* 
de .azi. Dar nuri «nai pu-' 
ţin adevărat .că amenaja-; 
rea., unui adăpost i-ar pu
teai'mulţumi şi pe câ care 
se plâng ‘ de câinii a- 
bândonaţi 'din 4 oraş, Du
pă terminarea.., adăpostUr 
lui aceştia vor ‘ fi adunaţi 
de pe drumuri, pei'bplnaţri 
vor1 Ţi |nlăfuraţi: De. ase
menea. medicii veterinari 
ăi clubului poF realiză cas
trarea câinilor (mai ales a 
celor ţinuţi pentru - -pază 
Ia diverse firme de la 
marginea oraşului), pentru 
a nu se mai înmulţi.

Un alt apel il fac mem
brii Clubului ‘ „Fidelius" 
Deva la asociaţiile de loca
tari, care îi' obligă pe po
sesorii de câini să plătească 
la taxele comune pentru o 
„persoană" in plus. Este 
un serios motiv de a se 
abandona alţi câini, ştiut 
fiind că mulţi pensionari 
singuratici au pe lângă ei 
astfel de „prieteni". De 
asemenea, membrii clubu
lui ar fi foarte bucuroşi 
dacă ar găsi mai mult in
teres din partea profesori
lor de biologie, cărora le-ar 
putea pune la dispozjţie 
materiale privind educaţia 
omului în scopul protejării 
naturii. Şi este un adevăr 
cunoscut că o persoană care 
se poartă frumos cu ani
malele nu face rău nici 
oamenilor,

n o t a

Debite
Zece asociaţii de io-? 

i  catari din* oraşul Sime
tria totalizează un debit, 
Ţde peste 7 milioane de lei, 
f datorii către RA.G.CL. 
/Trei dintre acestea, res- 
* pectiv nr. 15, 16 şi 22. 
f ocupă prinâeie : tocvL  
»intre restanţierL; Mari 
•restanţe la regia de gos- 
f podărire a oraşului are şi
! S.C. ,JReva“ S.A. Con-' 

ducerea BA.G.CA, Si-; 
meria este îngrijorată de1 
crearea blocajului in 

* lanţ; deoarece t&şă bani. 
*nu va pţitea cumpăra, 
i  cărbune, nu Va putea a- 
|  chita consumul -de ga*.

De altfel, dincolo de 
. utăţile materiale care ne 
frămâoţă. a ' .“ 
tră faţ& de'&nl 
motivată şi d« 6. 
deficitară. De. aceea- 
din acest ari a reuniuni 
Societăţii Mondiale dePro- 
tecţia Animalelor (WSPA) 
de la Londra, consacrată 
ţărilor din Europa centrală 
şi de est, care nu au 6 tra
diţie- în fk>jiţenifi,.%i- pe 
care dpnşşte şiâ le sprijine 
iri creare» unei desfideri 
către animale şi natură, 
a fost .ŢSducaţia umană 
pentrâ protecţia - arrimale- 
loi“. Ţara noastră t a fost 
reprezentată' de dra Geor- 
geta Doriciu, membră a clu
bului „Fidelius" Deva, a- 
fillat la WSPA. Impresiile 
cu care s-a întors sunt 
marcate de amărăciune pen
tru că la noi în ţară lip
sesc nu numai condiţiile 
materiale şi legislative ne
cesare (clubul devean a 
realizat un proiect în a- 
cest sens, pe care doreşte 
să-l înainteze Parlamentu
lui), dar şl prin atitudinea 
faţă de animale şi natură 
— domenii în care suntem 
mult în urma altor ţări. 
In afară de primăriile mu-, 
nicipiilor Deva şi Hune-' 
doara, la alte instituţii sau 
agenţi economici, în loc de 
înţelegere şi de sprijin, 
întâlnesc refuz şi atitudini 
de dispreţ, ireverenţioase.

VIORICA ROMAN

mai dificile, dictate de pro
gramul neîntrerupt al o- 
relor, de dimineaţa până 
seară, de curtea care a ră
mas un loc de trecere pen- 
tru cei străini de şcoală 
şj de joacă, pentru orice 
doritor, întrucât la spaţii 
anume destinate acestui 
scop, nu se mai gândeşte 
nimeni. Inti^o astfel de „de
bandadă colectivă", cineva 
trebuie să-şi păstreze cum
pătul. Şi acest cineva este 
conducerea şcolii şi cadre
le didactice. - . , ,

Lucruri- interesante am 
aflat de la dna Maria Sa- 
coşân, directorul şcolii: 
„Fiecare profesor diriginte 
şi învăţător are întâlniri 
lunare cu pgrinţii .ftesdlor. 
La claia I, Învăţătorii se 
întâlnesc săptămânal cu 
păririţii ‘pentru „a«i învăţa 
cum să„. Înveţe copţii". La 
majoritatea întâlnirilor pe 
dâse participă tmul dintre 
directori. Trimestrial, se 

h comitetul de pă- 
.«. La copiii cu absenţe 

*e fac- Vizite acasă, mal 
ale» la cazurilt jde aban
don şcolar. Abandonând 
şcoala din diverse motive, 
aceştia hoinăreso, sunt zil
nic praaenţi In curtea 
şcolii, pe coridoare. Copi
lăria e şi a lor, nu-şi pot 
Uita colegii. El surit însă 
recalcitranţi, sparg geamu
rile. sunt adevăraţii „fu
rioşi" care se „răzbună" pe 
o situaţie ce li afectează 
profund (sărăcia, neglijenţa 
familiei dezbinate etc.).

în şcoală elevii sunt an
grenaţi în diverse mani
festări educaţionale — ne 
spunea dl Gelu Minişcă, 
director adjunct, cum sunt 
concursul „Epopeea Marii 
Uniri", dedicat împlinirii a 
trei sferturi de' veac de'la 
acest eveniment epocal pen
tru poporul român; excursii 
la Blaj, Albă Iulia, la mu
zeul devean, pentru cu
noaşterea trecutului istoric, 
pe Râul Mare Retezat, 
drumeţii la Pădurea Be- 
jan. La- orele de dirigen- 
ţie se discută teme con
crete privind munca edu
caţională. Pentru mai buna 
cunoaştere de către profe- 
sorj a, elevilor, învăţătorii 
au pregătit fişe psihopeda- 
gogice care asigură o tre
cem firească într-un alt 
stadiu al vieţii de elev, in- 
fluenţa de metode educa
ţionale specifice. Este că
utată biblioteca şcolară, 
cursurile de informatică, 
clasele cu predare intensivă 
a limbii engleze, orele de 
religie ce se predau cu re
gularitate în şcoală, cele 
sportive.
. Surit aspecte, rod al unei 
activităţi educaţionale în
delungate, care lasă urine 
în conştiinţă, reţin atenţia 
elevilor, . atât de receptivi 
la această vârstă şi, deopo
trivă, vulnerabili la rău 
dacă nu sunt urmăriţi »u 
grijă de şcoală şi familie.

MINEL RODEA -

Doi yicecatBfUoiri 
naţioBftlf Jr-* A.S. 

Constructorul Hunedoara
Dintre cele 5 secţii de 

box din judeţ, toate de ni-, 
vpl naţional şi cil activitate 
promiţătoare, A.C. Con
structorul Hunedoara se În
scrie cu cele mai bune re
zultate . obţjnute în : bcjfst

Ili<? Câptorl. Pe lângă 
^ îe-ttţh iri judeţene 

t la juniori şi. se- 
dihtfe re zuRatele - mal 

' â-
menţix

lescn, ambii fiind nomina
lizaţi pentru lotul naţional 
de seniori. •

Astfel, Sorin Ivanovici s-a 
clasat pe locul II la Cam
pionatele naţionale de se
niori desfăşurate Intre 19— 
25 mai la Constanţa, unde 
ft fitţala qategorieî de 71' 
%  a pierdut la puheţe în 
faţa .campionului mondial 
Vaştag jşi printr^o prestaţie 
deosebită, a ocupat locul 
I la Turneul internaţional 
„Mănuşa litoralului" din 
luiia august de la Constanţa, 
in cadrul categoriei 75 kg 
seniori.. ■ . ...

Sportivul Marhxs Dăscă- 
lescu. s-a clasat pe locul 
iii la turneul „Ring Bucu
reşti" desfăşurat în , sep
tembrie In Capitală, in ca
drul categoriei 60 kg se
niori şi a obţinut locul II 
şi titlul de vicecampion na
ţional de tineret la catego
ria 60 kg la campionatul 
naţional de tineret din 23—

27 octdinbrie' de ia Zalău, 
unde a fost învins destuL. 
de greu în finală, la pumăe,- 
de* mŢre Sorin Bălan .--Ade 
la Box Club ^ăila. _
. . La Qbţ.ipexea.,aceştoiî ^»«^ 

“ moaşe ' ^
sportivi
adm' «mtribîiţj îv A.S. * 
structorOl Hunedoara 

' preşţbdmte Hbşriu ' Koacz

,Suci-̂ î'
se JntLevpde un sprijin ?oâ*e 
va f| binevenit din partea 
firmei Nagy şi Zsojr - <Bn 
Deva, societate care de ak-' 
fel ne-a obişnuit în u&i*na- 
perioadă cu ajutorarea mat 
multor ramuri de sport, :’bk; 
chipe şi sportivi din jude
ţul' Hunedoara.

Amtii sportivi au ca o- 
. ■ bleetiv.- - pentru anul 1994 
riaotţma pe le>curiie 1—11)̂

- la Campionatele isaţionale de 
; şţnipij şl ţinejet, precum şj, 
menţinerea îri loturile na
ţionale. In vederea accen
tuării pregătirii, cu spri
jinul financiar al Oficiului 
Judeţean pentru tineret şi 
feport al AS. Constructorul 
Hunedoara şi al altor spon
sori Cei doi sportivi vor 
Intra Intr-o primă perioadă- 
de pregătire centralizată de 
10 zile la Herculane în luna 
noiembrie, urmând ca pre
gătirea să fie finalizată In 
cantonamentele din iarnă-

Praf. MIRCEA SlRBU,
Inspector al Oficiului 

Judeţean Sport

I SC. INFOMIN S.A. I
|  D E V A
I . Organizează In data de 18 noiembrie 1993, J 
| ora 10, licitaţie publică pentru vâiţzarea de» 
J mijloace fixe. {
| Relaţii se pot obţine la telefon 6139 15. j 
î ' „ - '(1060547)-



CRIMINALITATEA
ECONOMICO-FINANCIARA

(Urmare din pag. 1)i
j ~ . |
1 să se creadă că au influente asupra unor funcţionari , 

ori salariaţi pe care îi pot determina să facă sau să |. 
nu facă un act ce intră în atribuţiunile de serviciu, J

* primind ori pretinzând bani : ori alte foloase necuvenite. j 
| Contrabanda. Iată un termen tot mai des folosit. Şi J 
» nu degeaba, pentru- că a crescut numărul cazurilor de»
I contrabandă. Este. vorba, In general, de introducerea?
« în ţară, cu documente falsificate, dă autoturisme, apa- j 
I ratură electronică şi obiecte de uz casnic. Amintim în |
* acest context doar grupul compus din Crăciunel Dio- *

Inisie, Bojin Iulius, Foarce Ioachim, Andriş Marinică, | 
Andriş Ioan-Tiberiu şi Andriş Siminică, tare, în pe- * 
î rioadâ 1991—1993, au introdus în ţară un număr de I 

I 12 autoturisme, eludând plata taxelor vamale eu peste *
J 1 milion lei. j
I îngrijorătoare este şi creşterea numărului infrac- *
J ţiunilor îndreptate împotriva fondului forestier. Sel 
I impune ca, împreună cu organele de control ale R-A. J 
» „Romsilva", să se găsească măsuri mai eficiente de i • 
|  stăvilire a acestui fenomen. I'
» Confruntându-se permanent cu efectele vcrUnina- I 
I lităţii economico-financiare, poliţia’ economică a în- J 
, cercat să desluşească şi cauzele determinante şi Javo- |
I rizarrte. S-a ajuns între altele la concluzia că scăde- (
• rea alarmantă a producţiei de bunuri materiale,-iibp-î 
I ralizarea preţurilor pentru acoperirea unor costuri de | 

producţie deosebit de mari, au condus la inflaţie şi! 
înrăutăţirea nivelului de trai. S-a constatat că dăgra-1 
darea actului de conducere, dezintegrarea sistemului j 
centralizat au condus la un blocaj decizional, la care | 
se adaugă amatorismul şi diletantismul unor oondu-» 
cători care, de teama de a nu fi contestaţi, au aban-| 
donat pur şi simplu - actul. de conducere. Desfiinţarea* 
sistemului de. control gestionar şi financiar, şomajul | 
şi devalorizarea forţei de muncă, precum şi confun-* 
darea democraţiei cu posibilitatea de a face orice, sunt, 1 
de asemenea, alte cauze ce stau la baza criminalităţii * 
economico-financiare. ■» |

* - - - m mmm m mmm-m mmm 'm mmm. # Jm m  f  mmm s mmm * tm —

S.C. APRO — TERA 
S"A. SIMERIi?

Notifică — in condi 
ţiile art< 3 din H.G. 
nr. 206/1993 — pen
tru toţi beneficiarii, 
că datorită creşterii 
dobânzilor „ pentru 
credite, intenţionează 
majorarea adaosului 
comercial cu 3 Ia 
sută. (CEC)

K

„DEVIL“ SrA.
DEVA

Informează * popu
laţia ca începând cu 
data de 11 decembrie 
1993 intenţionează 
majorarea preţurilor 
la produsele lactate.

(1060549)

j ! S . C .  « M D  R O M Â N I A  S U I  •  A G E N Ţ I A  D E V A

! #  Agenţia de turism a sindicatelor ,,SI.NDACO“ Deva oferă bilete;
| de tratament şi odihnă la cele mai scăzute preţuri în toate staţiunile sin- I 
* dicatelor. Salariaţii din unităţile bugetare (şcoli, spitale, primării ete.)j 
J beneficiază de reduceri de până la 85 lâ  sută din valoarea biletelor în* 
| raport eu lal&rfiî! de îneadrare- * |
t ... 9  Feiitru .perioada de Vhcanţă a elevilor şi pentru echipele sportive
*' organizează tabere, cantonamente .excursii în ţară şi străinătate, asiâu- j 

rând cazare,-masă şi transport, servicii suplimentare Ia cerere.
I 9 Pentru petrecerea sfârşitului de an, a revelionului şi a primelor j 
* zile din noul an vă prezentăm câteva oferte. Comenzile se primsr până] 
|  Ia data de 5 decembrie 1993.  ̂ (863)1
j ’* ' . TARIFE
« pentru petrecerea sărbătorilor de iarbă, inclusiv revelionul 1994, v 
I în câteva din bazele turistice ale sindicatelor.

\
I STAŢIUNEA

Tarife pentru ca
zare şi masă în pe
rioada 28. XII. 1993 

4. î. 1994

Tarife pentru 
revelion

' Docul de 
desfăşurare

* - - -  
iHercuIane 
* Herculane 
iGovora 
J Căciulata
I Covasna 

Felix 
j Ol ă neţ ti

* NOTA: La comenzile depuse până cel târziu la 1. XIL 1993, Agenţia asigură locurii .. 
1 ^  Peţitra petrecerea revelionului la toate bazele turistice din ţară. 1 f ^

!îazare/zi Masă/zi Scara - Seara 
a n-a

nului

2 000 4500 10 000 -8600“* Restaurant2000 4500 9 000 7 000 Cantina2 000 5000 15 000 11000 Restaurant
390^ 6000 15 800 , 8 0001 Restaurant2 200 4 000 18000 12 000 Restaurant1800 3 500 16100 — - " Restaurant2 500 4 500 16000 8 000 ..Restaurant

S.C; /TRANSLOC" S.A. DEVA î

REGIONALA C-F.R. TIMIŞOARA

\ Vinde la ‘ licitaţie prelate vagon folosite j 
j peste 4» api, \  - m. J
|  Licitaţia se organizează în staţia PAULIŞ 3 
( LUNCA, în. ziua de 9. XII. 1993, ora li. it ; _ ___  \

I Anunţă-agenţii economici şi persoanele fi-ţ 
[zice intenţia de majorare a tarifelor de trans-ţ 
i port, ca urmare ă'majorării preţurilor de achi-î 
[ ziţii pentru piese de schimb, materiale, anvelope,! 
ţ carburanţi etc. 1
[ De asemenea, aminteşte, că în fiecare zi de* 
luni, ora 10, vinde prin LICITAŢIE autovehi-’r 
cule de tipul:  ̂ . |

9 autobasculantă de 16 tone [
•  autobasculantă 8^ tone ]
•  autocamion Saviem 7 tone 

. 9  autotractor cu şa
9  autobasculantă 5,5 tone — Saviem
9 autocamion 5 tone.
Informaţii la telefon: 623645. (B-P*)*  ̂ trocasnice.

A.T.C.O.M. DEVA 
execută prin:

UNITATEA DE FOTO CERAMICA din bule- 
vardul Deccbal, bl. D — parter (vizavi de Lido):

— Fotografii alb, negru şi color
— Developări filme
— Fotografii pe ceramică pentru cruci.
9 UNITATEA DE BIJUTERIE: din bule

vardul Decebal, bl- 5 — parter (Casa de Modă);
— Reparaţii si confecţii, bijuterii din aur 
9 UNITATEA DE REPARAT OBIECT&

DE UZ CASNIC din bulevardul Decebal — par
ter, bloc „S“ (lângă magazinul Tineretului):

— Reparaţii frigidere,* congelatoare, maşini 
de .spălat, maşini de cusut şi alte obiecte eîee-

AT E L î T

MIERCURI- 17 NOfepfBRIE,..
/  ■ :•' .  , R T L

. • 645 Seriale ri4da; Hl,Qf( Snpopy - ):
1 i: SaltimbM™ <co, Reg-;
gae 1» Ibiza; 14,45 Blestemai comorii (la. 
Italia»; KU Superăliteşfi fe imm'Ar 
nAOSuper-supernăsoş»» (bo. ' Germania);
20.10 Apel de urgenţă! (rep); 2t,15 For
mala morţii (tp/Gernumia/Italid); 23,10 
Steaua TV — magazin; 0,10 Uit om Vede 
roşa (f.a.SUA); 1,45 Reluări. • - ;

S A T . 1
* 6,35 Seriale şi da; 9^0 'SigMt Akbar 
((.Germania); 12̂ 15 Sâî ge fierbinte (ne-, 
lodramăSUA); 13,40 Printre, gorile (do)-
14.10 LatVreace ‘ al Arâbiei (feb. Anglia);
16.45 ferit Masţres-ut de Da Frankfart; 
20.001 Roata norocului (ca); 20,4i Ştîri;' 1̂ 0, 
'Profesioniştii “(s/r); 1^5 lăwvrence al Ara- 
biei; 5,10 Reluări. ' -
■ . .. - . TNT 4TOONS . .

7̂ )0 Desene anhnate; 21,00 ŢânărS, bo
gată şi frumoasă (f. 1951); 22ă0 Tânărul 
Tom Eclison (f. 1940); 0,30 Tinerii amanţi 
(f. 1964); 2^5 Tineri fugari (f. 1968); 4,20 
Tinereţe şi curaj (f. 1963).

MTV .
Zi Pitii Coilins şi Genesis. 8,00 Matinal 

cu V.J. Rebecca; 14,00 Genesis/Phil Collins;
15.00 Genesis în concert; 18,15 3 din 1; 
18̂ )0 Topul MTV al telespectatorilor; 21̂ )0 
Cel mai dorit: V.JT.R. Cokes; Z3J00 Mari 
hituri: Genesis Live; 0,45 3 din 1 (r); 1,00 
Vldeoclipuri avangardiste; 3,00 V.J, Ma- 
rijne.

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 10,15 Webster 

(ml); 10,45 Casa Keaton (s); 11,15 Starsky 
şi Hutch (s); 12,15 A—Team (s); 13ă0 D.a.;
15,30 Nu e la RAI; 17,15 Unomania (show);
17.45 Mitic (show); 18,30 Unomania (show);
19.00 Snpervicky (s. SF); 19,30 Bayside school 
(s); 20,00 Wllly ($); 20,50 Radio Londra; 
21,05 Karaoke (show); 21,35 Film; 23,30 
Privind din Sud; 0,30 Dream on (s); 1,00

Flayboy show; 1,30 Studio sport; 2,10 
şi îl itch (r) 

r f -  TV 5
7̂ BB̂ Cbaja do banană (s); 7^0 T«4editni- 

I4,®5 f «.>}>*., (r); i KM *4»*fe >»!»• 
";'âle;.-î et:Oittl|ii: (f);;' 16̂ 0 Uonvorbiri;' 17JB9 

Jurnal fv  5; 17,10 Vision 5; 17,50 Cttiinae*;
•. *%.*>* do); iSM

(cs); 19.30 Jurnal TV 5;-2ff,00 C®ra şi li~ 
Trt*- /.-iiu i bwgfefî-. a  U i i ir im j,
prezent. Mag. de informaţii; 22,00 Jurnal 

. TF 1; 223* Teatru: „Te iubeau de mult" 
de jacgiitţ Devâl; 0,30 Mag, de rep.; 2^0 
Magazin literar.

# JOI, 18 NOIEMBRIE 
RTL '

8.00 Magazin matinal; 10,00 Şeful <s.p.);
. ll-,00 Bogât; şi frumos (şh llp lH 2Z7n; (siţ.
«^.>‘, 42̂ 16 - Preţul e5 fierbinfe jţes); 13,# '

- Magazinul amtoii;13,30'Spri"gfcl>M
- (s); 14,20 California Vzemeu,
' dorinţei <s); 16,00 -Bona Chirişţen; 17DO
: Uans Mbiser: «.Ferbeile - se apără";, 18.06

Cine e şeful aici?, (s. eom.); M30 O fa- 
milie ctH.0iii. «s-»; Chemarea >-

(s); 20,10 Exploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bn •><, vremuri reld; ŞJS Acţiuni 
de salvare (rep.); 22,15 Violul (dramă ŞUA); 
0,15 Gottschalk show; IDO LA. Law (s); 
2,05 Seriale "(r).

SAT. 1
7.00 Bună dimineaţa cu sport; 10,10 Ve- 

einii (r); 10,35 Trapper John (r); 11,25 Bo
na nza (r); 11,33 Puncte, puncte... 12,45 
Roata norocului (cs); 13,25 Umbrele pa
siunii (s): „Adevăruri amare"; 14,15 Trap
per John (s): „Se caută donator";- 15,10 
Vecinii (s): „O zi bună"; 15,40 Bonanza (s); 
16,40 Star Trek (s, SF); 17,45 Tenis Mas- 
ters-ul de la Frankfurt; 20,00 Roata no
rocului (cs); 20,45 Ştiri; 1,00 Lovitura (com. 
p. Franţa/Italia 71); 3,10 Tigrul Akbar (r); 
525 Reluări.

TNT&TOONS
7.00 Desene animate; 23,05 Trădarea (f.

1954); 120 Conspiratorul (f. 1949); 3,00
Rendez-vous (f. 1935); 4,45 Codul Serviciu
lui Secret (f. 1937).

MTV
Zi Brya-n Adams. 8,00 Matinal cu Bryan A- 

dams; 15,00 MTV în concert; 17,45 No

utăţi cinematografice; 19,30 Topul MTV1 ai 
telespectatorilor; 19,00 ăfuzica soul şi reg- 
gae; , 2I,30 CeI maj dorit: V.J.R. Cokes; 
23fl0 Biri hituri: Bryan A’dams Livcl; 0,00 
Coca' Cola Repdrt (r); 0,45 3 din 1 (r); 1,00 
Party Zone: muzică de dans; 3,00 V.J. Ma- 
rijne.. .

ITALIA 1
mim* âmma'BPi Ma); 10.45 Webster 

(satjtr 10,45 Casă Keaton (ş); ,U,15 Starsky -■ 
'M- ffirtch (s); 122ă A--Teă|uKs)t:43^0ţ D̂a,;--
17.15 Unomania (show); 47,45ăWio-4sfh«vi); 
1820- Unoinania (ritma); > 19,00' S»mefvicky 
(S. SF);1920 Bayside school (s); 20,00 Wil- 
ly (s); 20,50 Radio Londră; 21,05 Karaoke 
(s); 2125 Beverty, Ilills (s); 22,30 Melrose 
Place (ri; 2320 Privind din Sud; 0,30 Drea- 
mon. (sja,);. .1,00 Flayboy show.': 2,10 Stars- 
ki .şi Hutch (r).-

. TV 5 :
IJMf «fc ftottaysi {&): 'Jb Teledirtil- .

;neaţa; tT.OO tmagini reflectate (rh . 13i40 
Juntei elveţian; J4j05 Căaja il< > ua,> ă(r) 
i 14,30-Magazin cultural; 1520 Magellan. Re- ' 
portaje; 17,06 Jurnal TV 5; i7,'15 Vision 5; 

'1720'Culinară; 1920 Campionii (cs);:2fl,00 
Cifre şi litere (cs); 20,30 JurtiaL belgian; 
2120 Nord-Sud; 22,00 Jurnal francez: TF I;
22,30 Drumul secolului. Magazin de in- 
formarţii; 0,10 Vi va; 1,30 Şapte zile în A~ 
frica (do); 2,15 In noapte.

VINERI, 19 NOIEMBRIE 
RTL

7.QQ Ştirile dimineţii; 11,30 .227 : (situaţii 
comice); 13,30 Springfield Story (s); 14,20 
California Clan (s); 15,10 Vremea dorin
ţei (s); 18,00 Ilona Christcn (show); 17,00 
flans Meiser (show); 1820 Cine e şeful 
aici ? (s. co); 18,30 O familie ciudată fsit. 
com.); 19,00 Chemarea inimii (s); 20,10 Ex
ploziv — magazin; 20,40 Vremuri bune...;
21.15 Muzică populară; 22,15 Comicul Pe- 
ter Steiner; 23,15 Cum .aţi spus?; 0,15 Got
tschalk show; 1,00 Şarpele negru (f. ero
tic SUA); 220 Fanny Ilill (f. erotic); 4,00 
M — Magazinul bărbaţilor; 4,30 Violul 
(r); 6,05 Seriale (r).

SAT. 1
7,00 Bu-iă d:min"aţ;( cu sport; )0,20 la 

legătura Cu noi! (r); 12,15 P rin tre  gorile

(do/r); 12,45 Roată norocului (r); 13,25 Udă» 
brele pasiunii (s); 14,15 T rapper Jo h n  (sfi 
15,10 Vecinii (s); 15,40 Bonanza (s.W.); 16,(M 
S tar Trek (s. SF); 17,45 Tenis. M asters-sd 

. de la  F rankfu rt; 2020 Roată norocîtluh 
20,45 Ş tiri; 23,00 Fotbal. Bundesliga, ţB- 
L>pi tr ,  ,) ort pete tinere s , Muncisen Jf, 
erotic) 125 Electric Bluc , t . » , r | .  2*30 S t 

. Trek, (r); 3,20^Fotbal. Bundesliga (r); 4,2 
Reluări. .' . ‘ o

■' - TNT & TOONS - l
' 720- Desene an im ate (s);. 212a Jhv Est 

în  V est ( t:  199M; 232r_ S ăţ»r*am m a ' 
său (f. 1936); 0.45 Pe tim pul nopţii (f. 19 
225 M ireasa ascunsă (f. 1965); 4,40 Fcm« 
in  roşu (f. 1935); 5,10 Preţul (f. 32).

■ MTV . ■■
î l  M-îJonno. Ş20 < c i»? Ifer

*-îv- r. 1420 M art h itu ri M adonnă; 
Madonrta îrt concert; l720  Coca ( 'a la  ROS 
port; 18A5 3 din 1; 18. 0 Topul MTV ă i 
i> 1' spectatorilor; In  cău tarea Ste?
donnei eu  Ray. Cokes; 21/ 0 Ce] mâi-, d o rm  
V.J.R. .'-Cokes; 23,00 M a j h itu ri şi cină cp  
Madomia' (interviu); 0,15 N ou tăţi ciiiemp* 
tografice (r); 129 Beavis A  Butt-H ead (dajţ
1,30 f  J .  M arijne.

ITALIA 1
720 Bună ăbumoaţu 

şi Hutch (s); 12,15 A—i 
|ţ.H, *•■>, v ln Kât tsbo 
nia (show); 17 45 M'jk 
mania (show); 1825 S 
Supervicky (s. SF); 19, «
20.00 Willy (s); 20,55 I 
Karaoke (show); 21. 0 
din Sud; 0.30 Dtreatn - 
show; 1,30 Ştiri; 2,10 f
3.00 A—Team.

T \
7,00 Domnul minisf 

ucaţa; 11,00 Descop 
zin literar; 14,05 Dom 
Sport profesionist (r 
(r); 16,05 Emisiune 
nai TV 5; 17,10 Vi-
20.00 Cifre şi Utere
22,30 Taratata. Var' 
ccz : Soir 3: 4 - ’ 
sarelc justiţie.; 1:2-

viat; 11,15 Stăm 
eam (r); 1320 Du 

)î 1705 U o*U & >. 
.show); 18,30 Unifc 
dio deschis; 19^Ş 
iayside «îss.»î ( a  

. iio Londra; 2125 
'.î», 2 10 Privind 

; (s); 1,00 Playboy 
•sky şi Hutch (r);

7,30 Teledimi- 
(r); 12,00 Maga- 
îinistru (s); 1420 
;0 Şcoala fanilor 
>r (r); 17,00 Jut- 
; 17,50 Culinară) 
1,00 Strip tcase; 
MO Jurnal fran- 

’ (do: ; 1,55 Dă» 
,i dio program.



3 1» Vând urgent. Mitsu
bishi Turbo Diesel 2.3 cm. 
înmatriculat şi remorcă 500 
leg. Tel. 647254. (1061068)

•  Vând Dacia 1300. stare
bună. vibropresă pentru 
ibolţari. Tel. 724467. după 
ora 16. (1061071)

•  Vând chitanţe Caritas 
hllie — . august convenabil 
XigMrt 1 : 2. Tel. 641133.
i ... : ■ '  (1061074)
. •  Vând Opel Kadett şi 
.Audi 100, fabricaţie 1981, 
«eînmatrieulate. TeL 621606, 
Mr. Rosetti, nr; 10. (1061075)
• •  Cedez 335 chitanţe' Ca
ritas lunile august — 18, 
26 . sep'ambrie 22, ’ pentru"' 
22 600 ffblari (lei) . — 35 000 
DM. Tel. 620213. (1061063)

•  Vând Dacia 1100, stare
•'btmă. motor nou. Informaţii 
la tel. 620603, după ora. 
*7,30. (1061064)

•  Vând instalaţie satelit 
nouă, completă. TeL 615854.

(1061039)
•  ' Vând puşcă Suhl 4,5 

nun, schiuri Hagan, moto- 
eicietă Minsk, aparat foto

I

•  Cu ocazia zilei de naş
tere, multă sănătate, feri
cire şi La mulţi ani dragă 
Elena Faur. Cu drag Ne- 
luţa. (1061032)

'..î •  Vând TV 12. stare de 
funcţionare, motor Braşov, 
* timpi, Hărău 292.

(10610Ş4)
•  Vând TV 12 izotermă. 

Ţel. 618671.
•  Schimb (vând) aparta

ment 2 camere in Geoagiu- 
Băi. cu apartament 3—4
camere Deva. exclus Micro 
*5, tel. 648145. (1060433)
3 0 Vând Dacia 1310, Da
cia break. Aro camionetă, 
CU motor Braşov, fabricaţie 
1989. Deva, strada Dra- 
goş Vodă, nr. 18,. : tel. 
825050. (1061100)

•  S.C. „Transilvania 
Gen. Imp. — Exp“, prin 
Dep. din str; Depozite
lor, nr. 6 (OIF), vă o- 
feră: '

—• bere import Ra- 
kpezi;

— sucuri naturale Şi 
concentrat sucuri;

— băuturi alcoolice 
(vodcă Scandic şi Scan- 
dic Pop, Whisky, Bran- 
dy. Napoleon, Gin iţii 
Rom), la cele mai a- 
van ta joase preţuri ;

— zahăr import Un
garia; , ■ ,,i:.

— paste făinoase Un
garia; .

— ciocolată.
Tel. 621752. ; >

(1060434)

RECTIFICARE |
In legătură cu anunţurile publicate de R.A.G.C.L. J 

î Deva privind notificările de majorare a preţurilor si J 
I tarifelor, apărute în ziarul nostru de marţi ÎS noiem- * 
‘ brie 1993, în pagina a n-a. la primul tabel (cel de sus) I 
I BENEFICIAR ESTE POPULAŢIA, din Deva. tlia. Do- j 
» bra şi CerteJ. şi nu agenţii economici, cum din gre-1 
I şeală a apărut. Preţurile-şl tarifele pentru agenţii e- j 
. conomici sunt ceie menţionate In tabelul de Jos. ]

salon Globica, Tel. 617694.
(1061056)

•  Vând Trabant 601. De
va, Gojdu, bl. B 6 prim,, 
etaj 2, ap. 8. (1061060)

•  Vând dulap două uşi, 
stare perfectă. TeL 612103.

(1061069)
«i. Vând urgent frigider 

Sidex mic cu congelat», 
preţ convenabiL TeL 95/ 
623931. % (1061066)

•  Vând urgent dormitor 
Emilia, stare bună. maşină 
de tricotat Veritas 360, preţ 

convenabil, Deva, teL 627922.
(1061078)

•  Vând foarte convenabil
Mazda 323 neînmatriculată. 
Informaţii Orăştie, teL • 
641599. (1061091)

•  Vând ladă frigorifică 
160 1. Informaţii teL 614218.

(1061090)
•  S.C. Midan Ind & Cam 

SRL Deva produce la co-

•  Vând piesd pentru 
Lancia Prisma' Diesel şi 
cutie viteze Fiat Regata
Diesel. Tel. 711442. (922349)

• Vând Dacia 130D, stare 
bună, preţ negociabil Hu
nedoara, Carpaţi, 144.

(1060902)
,4>Vând garsonieră Călan, 

'parter. TeL 730888.
(1061037)

•  Vând Daria 1310 break 
(Ungaria), stare perfect^ 
convenabil. TeL 621585.

(1061049)
•  Vând urgent şi' con

venabil 2880 mp şi 7612 
mp pământ Bretea Stratu
lui (la şosea) şi Warttburg 
cu motor Golf Polo. In
formaţii tel. 613479.

(1061048)
•  Vând televizor Philips 

color. stereo, telecomandă, 
ladă' frigorifică 300 1, con- 
gelator 6 sertare, vîdeore-

mandă, la preţuri avanta- . cordcr, frigider Arctic, insta-
joase, mobilă amenajări 
spaţii comerciale. Vinde din 
stoc panel fag 18 mm A/B. 
Tel. 618279, zilnic 9—12.

 ̂ - (1061089)
.0  Vând Fiat Ducato izo

term, an fabricaţie 1985, 
1600 kg, neinmatriculat, ma
şini de îngheţată două cu
lori stradale. Deva, tel. 
616862. după ora l».

. (1061086)
•  VândBMW 316, stare

foarte bună. preţ convena
bil. Tel. 618738. (1061080)

•  Vând Dacia 1300, stare
perfectă, arbore cotit PM, 
Dacia 1310 ax eu came, 
casetă direcţie, electromotor, 
planetare, bicicletă, semi- 
cursieră Rusia, preţuri ne
gociabile. Tel. 621574, per
manent. (1061081)

0  Vând Ford Tranzit 1,6 
benzină, stare perfectă. Hu
nedoara, tel. 714224.

t v;" ( . (1061084)
0 Vând sufragerie furnir. 

Deva, str. Horea, bl. 5, sc. 
B, ap. 27, după ora 18. 

r (1061Q79)
0 Vând -pământ Almaşu 

Mic. Tel! 62365L (1061085)
• Vând BMW înmatri

culat, Fiat Regata, Mer
cedes 240 D. Informaţi* 
617846; 8—20. (1061097)

0 Vând con venalul Lan
cia Prisma 1600, benzină, 
înmatriculată. TeL 616952.

(1061098)
•  Vând IFA L 50, an 

fabricaţie ’86, preţ conve
nabil. -staţe perfectă. Tel. 
714904 sau 712388. (1060909)

laţie ultraviolete Sauna. 
Tel. 612463. (1060957)

•  Pierdut autorizaţie 
1739/1990, emisa de Pre
fectura Judeţului Hune
doara, pe numele Petros 
Constantin. Se declară nulă..

(1061070)
1 0 " Pierdut carnet şomer
pe numele Indreş Ghera- 
simi Se declari nuL

(1061065)
• Pierdut chitanţe Ca

ritas, eliberate Ia data de 
13 august 1993, pe numele 
Balint Ana din Şoîmuş, 
nr. 306. Se declară nule

(1061038)
• S.C. Panimor Prodeo

S.ÎLL. Haţeg anunţă inten
ţia de majorare a tarifelor 
la transportul intern şi in
ternaţional. (1061067)

•  Caut apartament cu 2
camere, mobilat, pentru în
chiriat, central. Relaţii la 
tel. 621086. (1660432)

•  Tânără caut de închi
riat o cameră sau garso
nieră mobilată, exclus Mi
cro 15. Tel. 619085, Intre 
orele 15—18. (1061072)

•  Caut pentru închiriat
garaj încălzit. - TeL 617531 
şi 620339. (1061055)

•  Organizaţia „Mederins'
du Monde“ caută de Închi
riat un apartament mobi
lat, cu telefon, tn Deva 
Deva, telefon 613871. *

•t O061045)

SC. C, ap. 62. ■„ (1061025)
•  Schimb apartament 

două camere, proprietate 
confdrt I centrai: Hune
doara, cu similar Deva, ex
clus Micro 15. TeL 729034, 
612009. 0061026)
. Ş. Schimb (vând) aparia- 

ment 3 camere Hunedoara, 
cu apartament 2 camere 
Oradea. TeL 095/721617.

(1060904)

COMEMORA©!
0 Astăzi, 17 noiembrie, se 

împlinesc şase luni de când 
scumpul nostru tată şi soţ 
a plecat dintre noi pentru 
totdeauna

MONICA
Al fost un tată minunat 

şi un soţ deosebit, un om 
de a leală omenie pentru 
toţi cei care te-au cunoscut, 
al lăsat două fiinţe sufe
rind cu inimile zdrobite de 
durere, în sat străin, fără 
nici o mângâiere. Te plân
gem mereu şi niciodată nit 
te vom uha pentru tot 
ce-ai (făcut pentru mg In 
toată viaţa ta. Ne vom mân
gâia cu lacrimile pe mor
mântul tău. O lumânare şi 
6 Soare, un parastas de 
pomenire de-acum Încolo 
vor ţi răsplata. Noi îl ru
găm pe Dumnezeu să-ţl 
fie sunetul luminat, tn loc 
du vehteaţă âşa cum a fost 
şi viaţa noastră alături de 
tine. Monica şi Fica.

, I'-.. ■. . . .. (1060998)
DECESE

*. r
|

S.C. MAGtKA y  IMPEX S.R.L, BRAŞOV

PROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

3923.

•  miercuri, 17 noiembrie* chitanţele 
3812 — 3889.

•  joi, 18 noiembrie, chitanţele nr. 3890—
1
• Precizăm .că circuitul nostru de tntrajuto  ̂J 
î rare asigură câştiguri de 8 ori suma 'depusă. j
1 Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata.
2 după 3 luni. * J
| Plăţile se efectuează Ia Hanul „Bucura"
* din Haţeg. (

0 S.C Gigi Prod- 
comimpex SRL, distri
buitor unic al produse
lor firmei Polaroid, e- 
xecută poze color tip 
buletin sau paşaport In 
numai 90 secunde, de 
calitsite excepţională: 
vinde toată gama de 
produse Polaroid (apa
rate foto, filme color 
35 mm, diskete calcu
lator 3,5 şi 5.25), toa
tă gama de casete spe
ciale pentru aparatele 
Polaroid. Informaţii
tel. 095612165 sau 095/ 
624234. (1060954)

• Schimb apartament trei 
camere, etaj 1 zona Astoriâ 
cu apartament două camere 
plus diferenţă. Tel. 629744.

(1061057)
• Schimb apartament trei 

camere proprietate, deco
mandate, cu două camere. 
Deva, Minerului, bl. 21,

•  Familia Adam a- 
nunţă cu durere trece
rea in nefiinţă a ce
lui care a, fost

r Adam  ioan
(BOŞCUŢ)

de 58 ani. Înmormân
tarea va avea loc joi, 
18 noiembrie, ora 13, 
in Rişeuliţa/ Nu te 
vom uita niciodată. Fa
milia. (1061082)

•  Familiile Mşrkot-
san şi Suciu mulţu
mesc tuturor acelora 
care au fost alături de 
ele In momentele în
cărcate de durere, pri
cinuite de dispariţia ce-, 
iui care a fost' ui* mi
nunat soţ, tată şi bu
nic , • ... '
~ MARKOTSAN 
. < VASILE
O lacrimă vie pentru 

totdeauna pe mormântul 
tău. ' (1061076)

•  Condoleanţe preote
sei Lăscuş din Zlaşti, 
din partea familiei pre
ot Pasrii, iar deftinctu- 
lui preot -r i'L5

I.ASCUŞ MIRON 
un ultim pios omagiu. 

_______(1061087)

•  aducem un pios 
omagiu regretatului
preot paroh MIRON ' 

* ■■ ■■ LĂSCUŞ
Sincere condoleanţe 

familiei îndurerate! Fa
milia Miholesc Petru 
din Groşi. (1060912)

•  Profund îndureraţi fi-, 
nil Lăscuş Petru, Lucia şl : 
Anca regretă încetarea din 
viaţă a naşului lor
preot LĂSCUŞ MIRON 

din Cerbăl
Suntem alături de fami

lia îndoliată. (1060908)
• Cadrele din Inspecto

ratul de Poliţie al Judeţu
lui Hunedoara sunt alături 
de familia col. Ioan Dumi
tru Arsenie la greaua pier
dere a socrului său

IOAN STOIŢA 
Sincere condoleanţe!

I

I• % '
il©*
I«
I%
I

QUASAR ELECTRO S.RX.
D E V A

bdul Decşbdv bL R parter 
Telefon 6L 12 61,

VA OFERĂ:
O Frigidere 240 L '
O Lăzi frigorifice 1601, 1201 
© TV color MegaVision, Goldstar 
© Calculatoare de birou 
© Faxuri Panasonic, Sharp, Samsung 
© Executăm reclame luminoase 
© Instalaţii complete satelit

I%
I%
I%
I%
I% :
I%
I% -
I

CUPON QUASAR 
ELECTRO SJLL,

Bdul DecebaL bL R. parter, telefon 611261.
Folosind acest cupon, beneficiaţi de o 

reducere de 2 000 lei, la orice cumpărături 
făcute in magazinul nostru, care depăşesc 
valoarea de 300 000 leL (1060492)

I

I«
I©
I©
I%\

|  S.C. „AGROMEC* S.A. DEVA j
j Vinde la preţuri avantajoase următoarele:
I agregate pentru tractor U. 445:. I
i ©semănători SPC 4 © cultivatoare CPU 5*
I •  grape cu discuri GDP Ut © GDP 2  ̂ (noi). ’ 

— pentru tractor U. 650: |  .
© semănătoare SPC 6 © cultivator CPU 7 •«

I grape cu cfiscmri GDP 2,5 © GDT, 3,2 •  circu-1 
Iar şi polizor. |

| — Betoniere, mori pentru motoare mono- J
I fazice (mn). (CEC) j

; S.C, MEROPA S.A. HUNEDOARA I
|  (fostă LTJH.) I
|  BduI Traian, nr. 9. - .
I Angajează deurgenţă: - |
I © 2 economişti — studii superioare de spe- * 
. ciaiitate, pentru biroul financiar-conţabiiitate. | 

j Relaţii suplimentare se pot obţine Ia secre- î 
î tariatul societăţii, telefon 716592- (862)1

I

S.C. ,JPALĂRn — CRISTINA" S.R.L. 
IMPORT EJfPORT DEVA

Str, Aurel Vlalcu, nr. 21 
Tel-fax «95f613964

© Angajează comis-vo-_ J 
iajdri, pe bază de comision,
posesori de autoturism. {
pentru .teritoriu! Romă- |
niel. , . |

,  . w Angajează comîs-voiajori, pe bază de co- j 
I mislon, pentru: Bulgaria, Grecia, ,Turc&, Rusia, 1
* Ungaria. ‘ ■■■' >  1 j
| Condiţii de angajare: cunoaşterea limbii |
j ţării pentru care solicită postul. |
* Cheltuielile de deplasare pe teritoriul ţării ,
(respective se achită în valută* I%
j BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A 7-A I 

DfN SIMERIA j
Str. A. Vlafcu, ur. 26 . , *

INVITA pe cei interesaţi să cunoască explicaţia) 
Profeţiilor Biblice din Cărţile Daniel şi Apocalips care | 

» ne dfeseoperă trecutul, prezentai şi viitorul planetei *
1 Pământ, la CONFERINŢELE ce vor ayfik loc zilnic, I
2 intre mele 18—20. .fr.. 2

Timp de 10 zile,intre 19—28 noiembrie 1993, vă |  
J aşteptăm să ne onoraţi cu prezenţa. împreună cu ra- J 
|  dele şi prietenii dumneavoastră. Preşedinte Pastor, |
«Rusii Gheorghe. (1061307)

I2 V;;, R.A.G.C.L. HAŢEG *,
|  Organizează in data de 29. XI* 1993 licita- ( 
J ţie publică, la sediul regiei, pentru vânzarea* 
I de mijloace fixe : .
I Se licitează W. C. public piaţă şi W. C. î 
J public parc; spaţii libere din blocurile C 1 şi A 3 J
I

Taxa de participare la licitaţie este de
5 000 lei. I

|  In caz de neadjudecare, licitaţia se reia în j 
2 fiecare zi de miercuri din luna decembrie 1993. * 
1 0060545) |
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