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Prea pjare.fle esţe indignarea şi prea mult ne 

i* plânge sufletul pentru ca ceea ce ne doare să putem 
încadra intr-un comunicat de presă. Ca atare, vă 
rugăm să ne îngăduiţi-de astă dată o expunere-mai 
puţin convenţională.

La Tiraspol, pe pământul Basarabiei, rană a su
fletului românesc, cinci conaţionali de-ai noştri sunt 
victimele unei sinistre înscenări judiciare de cea mai 
pură esenţă ̂ talinistă. Ţ. La adăppstul tancurilor Arma
tei â. 14-a'a Rusiei, un grup de zbiri pro-moscoviţi, 
In frupte cu două femei — magistrat, care au terfe
lit această dublă calitate, încearcă să justifice în faţa 
indignării unei lumi întregi tentativa de a ucide sau, 
întemniţa glasul unui popor care îşi afirmă identita
tea naţională, prin condamnarea grupului Ilaşcul • 

Nimic din ce le este pus în sarcină acesţor bravi 
români nu rezistă, nimic nu a fost probat şi nu va 
putea fi probat vreodată, pentru a da „procuroarel® 
să ceară pedeapsa capitală, iar „judecătoarei" să 
pronunţe 'o asemenea criminală sentinţă. Criminală 
este însăşi închiderea în cuşti a unor oameni care 
nu au altă „vină“ decât că sunt români şi o afirmă

răspicat. Iată deci, în pragul mileniului trei, «şând 
lumea gândeşte arhitectura unei societăţi imăi hune, 
la Tiraspol se instaurează feudalismul cel mai barbar. 

Ponegrirea numelui Rpmâniei şi al poporului ro
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a fi

mân, la care s-au dedat saltimbancii 'de la Tiraspol 
In cursul înscenării, este un motiv în plus să solici
tăm tuturor factorilor de putere din ţara noastră să 
iâ toate măsurile ce se cuvin pentru salvarea patrio
ţilor fofilăm, închişi în cuştile slugilor imperialismu
lui bolşevic. Noi, ca hunedoreni, unde şi-au găsit 
căldură sufletească fiicele fratelui nostru Ilaşcu, sun
tem îndreptăţiţi î obligaţi să cerem cu tărie, în faţa

ţării $i a lumii întregi, să nu se tolereze \ crima 
fărădelegea I Nof isU putem alătură fiecărei rdmâi 
trăitor dinedlo de fruntarii un soldat, aşa cui 
un înalt demnitar rus. Putem să .alăturăm însă su
fletul nostru şi credinţa în dreptate şi în Dumnezeu.

Cei cinci patrioţi închişi la Tiraspol trebuie de 
îndată eliberaţi. Cu orice preţ! Altfel, criminalii 
vor fi încurajaţi să înece în sânge orice cuget 'care 
nu li se supune. Principiile nobile ale statului de 
drept, democraţiei şi libertăţilor umane vor fi astfel 
doar vorbe frumoase rostite ia congrese, vorbe rle 
care barbaria nu se sinchiseşte.

Oricât ne-ar fi de greu în confruntarea cu exis
tenţa cotidiană şi oricât de mică ne va fi nădejdea 
de mai bine, credem că ţara întreagă se va bucura 
să-i afle de Sărbătoarea Naşterii Domnului Isus, pe 
fraţii noştri, alături de familiile lor, în libertate. 
Şi mal mult ne-am bucura ca la 1 Decembrie, la 
Alba Iulia, să-i avem printre noi pe aceşti adevăraţi 
apostoli ai neamului românesc,

OVIDIU JUUCA,
Deva
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Omul sărac preferă riscul. De ce?
Nu ştiu câţi titulari de 

.conturi personale în depo
zit au băncile, dar prea 
mulţi nu credem să aibă. 
Febra care i-a cuprins pe 
coi mai mulţi dintre ce
tăţenii majori ai judeţului 
în faţa mirajului numit 
Caritas ne îndreptăţeşte la 
o asemenea informaţie, 
fără a mai' întreba băncile 
care, oricum,. îşi păstrează 
cu străşnicie -asemenea in
formaţii doar pentru - uz 
intern. Organizatorii cir
cuitului de întrajutorare 
Caritas sunt mai transpa
renţi. Ei afirmă că numă
rul celor antrenaţi este de 
ordinul milioanelor. Ceea 
ce putem afirma cu certi
tudine este că marea masă 
a celor care joacă la CârL 
tas nu sunt deţinători de 
.cine ştie ce capital. Foarte 
mulţi şi-au riscat în prima 
depunere o brumă de â* 
vut - ca să strângă de câ
teva chitanţe (între 20— 
100 000 de lei). Săraci fi
ind, şi-au asumat un risc ' 
a cărui mărime este pro- ' 
porţională cu suma pusă în 
circuit. De ce preferă o- 
mul sărac riscul şi nu. si
guranţa oferită de bănci 
sau de CEC? Pentru un 
răspuns credibil la această

întrebare, ne vom' folosi... 
de experienţa personală.

tn 10 noiembrie anul tre
cut am depus într-una din 
băncile devene o* sumă a-

O ÎNTREBARE PENTRU 
BANCHERI

nume, cu clauza că un an 
de zile nu voi face nici o 
mişcare în contul din de
pozit; evident, pentru a 
obţine dobânda maximă a 
zilei.

A zilei, a zilei, dar ziua 
aceea urma să aibă 365 de 
zile, pentru că dobânda, 
aşa-zis negociată aturici,- 
nu mai putea fi indexată 
în funcţie de nici un pa
rametru ai pieţei monetare.

Zilele trecute am trecut 
la desfiinţarea contului în 
depozit. Cu capitalul pe 
care I-am depus în noiem
brie 1992 puteam cum
păra 6 mobilă de sufrage
rie. După un an, cu capi
talul iniţial şi cu dobânda 
de .57 la sută la el, mai 
puteam cumpăra, cu mare 
îngăduinţă, un coiţar, care 
aşa cum îl arată numele, 
ocupă un colţ de sufragerie, 
în restul spaţiului, pot să

jĂc conga; că tot l-a readus 
economi  ̂ de piaţă în ac
tualitate: dimineaţa conga/ 
la amiază — conga/seara la 
culcare/cu maţele geale.

Şă revin însă la prefe
rinţa pentru risc a săraeu- 
lui.

Dacă în loc să depun 
respectivul capital'în ban.; 
că, anul trecut în noiem
brie, depuneam .20 000 . de. 
lei la Caritas, după trei 
luni ridicam 160 000. Pru
dent, mi-aş fi reţinut nu 
20 de mii cu cât aş fi In
trat, ei 60 de mii de lei, 
lăsând în circuit 100 de 
mii. Peste alte trei luni, 
aş fi ridicat 800 de mii de 
lei. Lăsându-i pentru încă

ION CIOCLEI 

(Continuare In pag. a S-a)

SI MERI A Oraşul de dincolo
de pasarelă

. ...Iarna nu şi-a făcut încă 
prezenţa cu întregu-i decqr 
nici la Şimeria. B totuşi 
frig afară şi cei care au 
avut norocul să încheie 
lucrările de introducere â 
gazului metan sunt acum 
liniştiţi. Pe mulţi însă 
temperatura scăzută l-a 

găsit nepregătiţi, deoarece 
Pe străzile Aurel Vlaicu, 
1 Mai, Griviţei, Traian, 
Teilor, Şoseaua Naţională 
ş.a. lucrările nu s-au fi
nalizat. iar preţurile devi
zelor „sunt aberante" .cum 
aprecia dl I. D. Şi tot d-lui 
spunea că introducerea ga. 
zului se face după un sis
tem preferenţial; Buteliile 
sunt încă o problemă. Vin 
rar şi în număr insuficient. 

Despre urbe, oamenii şi

O

Z i-
•  Cum să cred în lacrimile unui ins 

care nu gustă umorul ?

probleme lor, despre viaţa 
socială -am dorit să ne 
documentăm, atât cât în
cape intr-un spaţiu tipo
grafic. Câteva impresii: „O- 
raşul este liniştit şi curat. 
Oamenii? Ca peste tot — 
şi mal buni, şi mai răi“; 
„Acum găsim în magazine 
de toate, ca peste tot. Dar 
şui îi dă mâna să facă o 
investiţie mai mare? Ne 
descurcăm în gospodărie cu 
lucrurile cumpărate cu ani 
şi ani în urmă"; „Ce se 
întâmplă cu preţurile ali
mentelor? Dacă la cele
lalte produse am renunţat, 
la alimente nu putem re
nunţa. Dar de ce sunt atât 
de scumpe? Am impresia 
că aici, la noi, sunt chiar 
mai umflate decât în alte 
părţi" „Până şi la cărţi 
am renunţat. Le citim, îm- 
prumutându-le de la cu
noştinţe". „Simerienii nu 
găsesc o prăjitură în co
fetării, penţrU că laborato
rul s-a închis. Lucrătoarele 
au fost date în şomaj". 
„N-aş vrea să-mi apară

ESTERA SÎNA

(Continuare în pag. a 2-a)

•  „Sticla transilvăneană (seco
lele XVII-XX)". Azi, se deschide 
la Secţia de Artă a Muzeului Ju
deţean expoziţia „Sticlă transil
văneană (secolele XVII—XX)“. 
Sunt prezentate exponate de 
patrimoniu din colecţiile celor 
mâi importante muzee din Tran
silvania care, suntem siguri* se 
vor bucura de un deosebit in
teres din partea publicului.1 Ver
nisajul are loo la ora. 13. (RLE.).

' o- Se speră într-o ■ redresare. 
Recent, - restaurantul „Mioriţa®

din Orăştie a fost preluat de la 
Consumcoop din localitate de 
S.C. „Bogdana Alimex® S.R.L. 
(patron tânărul Ioa» Paşcâ). Am
biţia noului patron este aceea 
de a redresa dnitatea. (I. V.).

•  Licitaţii. La Petroşani şi 
Vulcan au avut loc licitaţii pen
tru executarea lucrărilor din 
prima etapă a alimentării cu 
gaze naturale a celor două o- 
raşe. Este vorba de conducta 
de repartiţie Livezeni — Petro
şani, două staţii de reglare la 
medie presiune Ia Petroşani . şi 
una la Vulcan, şi de reţelele de. 
distribuţie în orâşul Vulcan şl 
cartierul Aeroport Petroşani. 
(I.

•  Condiţii optime pentru că
lători. Gara oraşului Orăştie a 
îmbrăcat straie noi, printr-o igie
nizare totală a spaţiilor interi
oare, cât şi a exteriorului. (LV.),

•  în staţia C.F.R. Simeria a 
fost reţinut Marcel Dulgheru. Au 
fost recuperaţi şi cei 28000 de 
lei Pe care „călătorul® îi furase 
din casa concetăţeanului său, Ni- 
colae Popa. (V- N.).

•  La parterul blocului , 30-B... 
din Haţeg, bdul Tudor Vladimi- 
rescu, s-a deschis un magazin 
modern, în care gospodinele gă
sesc la noul magazin ' conserve 
din carne, legume, fructe, orez, 
mere* morcovi, ceapă, pătrun
jel, multe alte legume şi "zarza

vaturi de care gospodinele au 
trebuinţă pentru cămările ier
nii. (N. S.).

•  Liga Homână a Veteranilor dc 
Război, Filiala Deva . (preşedinte 
Octavian Bornemisa) invită pe 
membrii săi să ia parte la marea 
sărbătoare de Ia 1 Decembrie de 
la Alba îulia, prilejuită de îm
plinirea a 75 de ani de la Marea 
Unire. Liga asigură transportul 
gratuit, plecarea autobuzului — 
ora 7. (dimineaţa) din faţa sediu
lui Filialei D'evâ (str. 1 Decem
brie, nr. 30. — la broaşte).

In ziua de 24 noiembrie 
a avut loc simpozionul cu 
tema „Ovid Densusianu — 
120 de ani de la naştere®, 
în organizarea Inspectora
tului pentru Cultură al 
judeţului şi a Bibliotecii 
Judeţene Deva. Injîus mj_ 
nifestării „Carte. Lectură. 
Informare®, ajunsă la a 
IlI-a ediţie, simpozionul 
s-a deschis festiv, la Casa 
de Cultură Deva, sala 
mică, prin atribuirea ofi

cială numelui marelui 
cărturar Ovid Densusianu 
Bibliotecii Judeţene Deva.

La deschidere au parti
cipat oficialităţi, scriitori, 
bibliotecari, alţi oameni de 
cultură. A fost evocată per, 
sonalitatea cărturarului hu- 
nedorean de la a cărui naş
tere sărbătorim 120 de
ani. Alături de eseul sdlui
Radu Ciobanu, scriitor, in 
plenul simpozionului au
mai prezentat comunicări 
dnii Ioachim Lazăr —
Muzeul Judeţean, Ioan 
Damşa, profesor, Dumitru 
Susan, profesor şi* Gheorghe 
Firczak — Muzeul Jude
ţean. A fost realizată cu 
acest prilej o expoziţie de 
carte, cuprinzând opera 
filologului, lingvistului, fol
cloristului, esteticianului, 
istoricului şi criticului li
terar Ovtd Densusianu.

în parte-, a doua a zilei 
lucrările simpozionului s-au 
desfăşurat la Biblioteca 
Judeţeană, în cadrul sec
ţiunilor : „Ovid Densusia
nu®, în care s-a continuat 
seria lucrărilor închinate 
cărturarului, şi „Carte. 
Lectură. Informare®, care 
a cuprins expuneri cu o 
tematică variată.

Cea de-a III-a ediţie a 
simpozionului ştiinţific 
„Carte. Lectură. Informa
re®, dedicată memoriei ma
relui cărturar Ovid Den
susianu,. a fost sponsorizată 
de : ziarul „Cuvântul liber®, 
Fundaţia pentru Tineret, 
Comtour Lowe, Banca- Co
mercială, săptămânalul „Că
lăuza®, S.C. Pepino, S.C. 
Venus S.A., S.C. Bibliofor 
S.A., S.C. Dianco S.R.L.
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3500 de ani la coadă
Da De trei ©ri pe săp

tămână — luni. miercuri şi 
vineri — cum e rânduit de
cineva exterior voinţei 
cumpărătorilor, 60-70-80 de 
persoane se aşază la o 
coadă, disciplinate de pro
pria dorinţă de a cumpă
ra 2-3 litri de lapte

Stau acolo, cuminţi, unii 
de pe la ora când Matina. 
iul radiofoniei române îşi 
începe emisiunea sau ime
diat după primele ştiri. 
Stau şi aşteaptă. Toţi la
olaltă adună cam trei mi
lenii, trei milenii şi jumă
tate. Vârstă respectabilă, 
nu-î aşa?!, ea însăşi a- 
mintind de epoca fierului, 
să zicem. ,

Se întâmplă aşa de două 
săptămâni, pentru că ges
tiunea PROLA, unitatea nr. 
1 Deva, şi-a făcut- pro- 
gram de iarnă. Nu se mai

vinde lapte de la ora H30, 
ri de la 8. Milenarii au 
răbdare tibetană,' aşteaptă, 
tac şi văd dacă ajung să 
cunipere lapte -

Zic aşa pentru că. tot de 
o vreme, se aduce lapte 
cam la jumătate din can
titate» de acum două-trei 
luni Furajele au fost mai 
puţine în vară, oamenii îşi 
vând vacile de lapte,' achizi
torii de lapte se dtic tot mal 
rar spre satele îndepărtate'şi 
astfel copiii, bătrânii şi dia
beticii sunt nevoiţi să-şi 
reducă porţia de lapte. Şi 
iftai zic aşa pentru că ali
mentul este adus la uni
tatea de vânzare de către 
producătorul şi vânzătorul 
de sifon, aflat In acelaşi 
spaţiu comercial, iar dum
nealui nu pleacă după lap
te decât 1» ora 7.

CORNEL ARMEANU

(Urmare din ' pag. t)

numele in ziar. Dar cred 
că aţi văzut şl dv. aspec
tul «rării Atelierului Cine 
circulă cu maşina pe aici, 
injură de toţi sfinţii**.

Da, am văzut. Şi am mai 
văzut şi bălăriile de lângă 
spaţiul destinat unei case 
de cultură, care nil se ştie 
când şi cum se va con
strui, pentru că iţi acest 
an jrv-au fost alocate fon
duri de }a bugetul statu
lui". Poate *9* va fi mai 
generos— In centrsbt cu 
acest aspect dezolant, este 
central mereu proaspăt, şi eu 
ral Nbulpărculeţ prinde şi 
el contur, contribuţia echipei 

'  sectorului prestări — con
strucţii al R.A.G.CX. fiind 
esenţială.

„.Bacă pâinea de la fa
brica oraşului, cum spu
nea un interlocutor, Csie 
„când. cum"*, adică uneori 
coaptă şi rumenă, iar al
teori turtită şi necoaptă, 
cea de Rapolt nu rămâne 
tu rafturi. Se cumpără i- 
mediat. Finalizarea ame

najării a două brutării par
ticulare. aflate In lucru, 
va crea concurenţă şl fiţi 
acest domeniu, obligând la 
calitate permanentă şi fa
brica oraşului

...Fulgii de nea nu şi-au 
făcut încă prezenţa. Tim
pul mai este prielnic pen
tru gospodărire. Poate vor 
fi pe fază şi cei care au 
răspunderea ridicării con- 
teinerejor cate în prezent 
„nu se face ritmic şi a 

căror amplasare (spre exem
plu, str. Teilor) îngreunează 
întreţinerea aspectului cu
rat al zonei" — cum spu
nea dl Ioan Don.

La început de iarnă, Si- 
meria dă impresia generală 
a unui oraş liniştit, cu oa
meni aşezaţi Mocnesc Insă 
scântei de nemulţumiri, de 
neimpliniri, de revoltă Oa
menii nu sunt dispuşi să 

•povestească. Doar pe iri; 
pe colo. Şi cei care o fac. 
doresc să-şi păstreze ano
nimatul. A intervenit oare 
blazarea? Mai persistă tea, 
ma sau împăcarea cu rea
litatea. pe care oricum nu 
pot s-o schimbe?

n o t ă
N-a ţinut, 

patroanei
^ Luni 22 noiembrie a*c„ ora 20, Poliţia Haţeg 
recepţionează un apel telefonic că la spitalul din oraş 

1 se află un rănit grav. Se pare că a fost victima u- 
' nui accident de circulaţie. Profesionalismul poliţiş- 
tilor îşi spune cuvântul. După trei ore, autorul ac
cidentului este identificat Se numeşte TIKEA MAR
CEL MARINEI, are 35 de ani şi este patronul 

i firmei S.C. „Bar Tîrca Prod Corn S.RX.” din locali
tate. El pa accidentat grav pe M, P„ de 60 de ani 
din Unciile — Rîu de Mori, pe dramul judeţean 478,

1 in Unriuc, în aceeaşi zi, la ora 16, lovindu l cu 1 
i un autoturism neînscris în circulaţie, pe care-1 con- y 
ducea cu viteză excesivă* (

' Isteria este lungă şi stufoasă. Autorul aeriden- J 
I tului s-a folosit de fratele victimei, pe care l-a îm- ) 
bătat spre a-i ascunde autotarismul şi a-i camuflai 
nevinovăţia. Este cercetat in state de arest. Mulţu- / 

I mim ofiţerului de poliţie care ne-a relatat cu opera-' 
I tivitate ri cu lux de amănunte acest caz. Poate vom ) 
reveni. (D. G.). ţ

(Urmare din pag. O

trei luni în- circuit pe a- 
ceştia, cei 20 de mii de lei 
iniţiali ai mei deveneau 
6,4 milioane lei; minus 
TVA; acesta, evident, ne- 
fiind „meritul" Carîtasului, 
ci al băncii. Şi aceasta, 
nu tntr-UA an. ri in 9 luni 
Vă mai trebuie vreo ex-

dobândă de 61 de mii. Su
ma aceasta se împarte îa 
12 şi se înmulţeşte, cu trei. 
Şi rezultă taman 15 240 de 
lei. Intre timp, oul va 

. f i  ajuns 350 de lri, litrul 
de lapte 800...
- Creditele. fie pentru con

sum, fiie pentru dezvoltare 
se acordă de către bănci 
In cond^ii de dobândă în
robitoare: de la 150 la sută

sarac

plicaţie de ce preferă ro
mânul riscul, domnilor ban
cheri?

Ca să alai dreagă busu
iocul Banca Naţională (căci 
aceasta este tartarele polii 
tirii financiare şi bancare 
a României) a trecut la 
practicarea de noi dobânzi 
la capitalul In depozit, ma
jorate: 34 ia sută cu clauza 
Ja  vedere**. 61 la sută la 
depunerile pe câte trei 
luni; 68 1, sută la şase 
luni şi 80 la sută pe un 
an. Să nu vă faceţi cumva 
iluzia că dacă depui astăzi 
hi ban că 180 000 de lri, 
peste 3 luni vei scoate o

in sus şi în funcţie de 
nişte plafoane aprobate, 
astfel că. de fapt, creditele 
se licitează: obţine credit 
rine dă mai multă dobânda 
Plafoanele sunt menţinute 
pentru a crea o permanentă 
iluzie <de penurie de capi
tal Ştiu bubulii noştri ce 
fac. Dar nu este exclus ca 
penuria de capital să fie 
o realitate în contextul u-, 
nei politici bancare de a- 
tragere in circuit a rezer
velor personale execra
bile. Aveţi domnilor ban
cheri vreun argument să 
mă contraziceţi?

C O M U N I C A T  
din partea Băncii Naţionale a României

1» conformitate cu pre
vederile Legii nr. 34/1991, 
Banca Naţională a Româ
niei va retrage din circa* 
laţ ie, începând cu data de 
15 ori. 1093, bancnota cu 
valoare nominală de 100 
lei, emisiunea-1966 şi mo
neda metalică cu valoare 
nominală de 5 lri, emisiu
nea 1978.

După data de 15 ianuarie 
1994, încetează puterea cir
culatorie a acestor bancno
te şi monede metalice, ale

nemaiputând fi utilizate ca 
mijloc legal de plată.

Retragerea din circulaţie 
a bancnotei cu valoare no
minală de 100 lri» emisiu
nea 1966, şi a monedei nte 
talice cu valoare nominală 
de 5 lei, emisiunea 1978, 
se vor face asţfri:

— începând cu data de 
15 oct. 1993 până la 31 de
cembrie 1993, aceşte banc
note şi monede metalice 
vor fi primite de la popu
laţie in mod obişnuit de

I

I

FILIALA DACIA SERVICE 
D E V A

str. 22 Decembrie, nr. 261 |
Vinde din stoc la preţuri deosebit de avan- j

I •  Pertinax simplu şi dublu placat pen 
î tru circuite imprimate
j  #  Rulment M 6302 î

•  Electrozi superbazid şl supertit •
|  •  Componente electronice şi de electro-1
I tehnică (diode, tranzistor!, condensa- *

teri, rezistenţe) v |
I # • Componente electrocare Baikancar |
|  •  Antigel (minus 80 grade C). - I
|  Execută reparaţii capitale la motostivuitoa-1
* re d iajana Baikanc ar. J
|  Informaţii şi detalii la sediul sorietăţii sau}
• la telefoanele: 618840. 625840. fax 619466. !
I (CEC) |

către toate casieriile agen
ţilor economici inclusiv 
casieriile subordonate, pre
cum şi de casieriile celor
lalte instituţii 

Acestea sunt obligate să 
primească bancnotele - şi 
monedele metalice menţio
nate, să nU ie mâi pună 
în circulaţie şi să le de
pună zilnic la unităţile 
bancare unde îşi au des
chis contul, odată cu văr. 
sămintele de nuiherar.

— în perioada 1-15 : ia
nuarie 1994. bancnota cu 
valoare nominală de 100 
lei, emisiunea 1966 şi mo
neda metalică cu valoare 
nominală de 5 lei emisiu

nea 1978, vor f| primite Ia 
plăţi şi pentru preschim
bare numai de către ca
sieriile unităţilor bancare,
-Casei de Economii şi Con- 
semnaţiuni şi oficiile 
P.T.TJl

In legătura cu această 
acţiune, unităţile bancare 
vor urmări ca bancnotele 
cu valoare nominală de 100 
lri şi monedele metalice cu 
valoare nominală de 5 lei, 
care vor intra prin casierii
le băncilor, să fie reţinute 
indiferent de gradul lor 
de uzură şi să nu mal 
fie repuse în circulaţie.

(D.P.)

S.C. JDECEBAL** S.A. \
D E V A  \

(FOSTA INDUSTRIA CĂRNII) l
Vinde din stoc, la licitaţie: l

1 Moară măcinat fibroase — 1 buc. i
•  Grap electrogen ' — 1 buc,'
•  Presă balotat paie — 3 buc. J
V Remorci transport dejecţii — 2 buc. J
•  Remorci transport baloţi —- 2 bac. I
•  Remorci basculante — 6 buc. ţ
•  Remorci furajare 3 buc.|
•  Remorcă amestecătox — 1 buc. ţ
•  Bandă transportoare 15 nd — 1 buc. ţ

Licitaţia va avea Ioc la data de 6 decern-1

brie 1993, ora 10, Ia Ferma Haţeg. Informaţii! 
la teL 611761, 611762. - (CEC) >

Avancronică
fotbalistică

Penultima etapă din 
turul Diviziei Naţionale 
programează câteva parti
de ale căror rezultate in
fluenţează echipele de la 
ambii poli ai clasamentu
lui : Sportul Studenţesc — 
Steaua, Dinamo — Farul; 
Ceahlăul P. N. — Oţelul 
Galaţi ; Poli Timişoara —- 
Progresul. Oricum, Steaua 
Şi Dinamo pot obţine vic
toria. dar la Piatra Neamţ 
şi Timişoara rezultatele 
sunt incerte

Dacă Steaua are un a- 
vantaj destul de aprecia- 
bil faţă de urmăritoarele 
şale, in schimb pentru 
locurile 2-3 sunt angajate 
mai multe formaţii, prin
tre care, şansrie cele mai 
mari le au Dinamo. Farul 
şi Univ. Craiova. Deocam
dată, studenţii craioveni se 
află intr-o pasă neagră, ce 
o pot depăşi in meciul lor 
cu Rapid. Echipa cea mai 
puternică care vine din 
urmă este Dinamo, ce a 
trecut (In restanţă) de 
Petrolul şi acum, mai mult 
ca sigur, va depăşi şi pe 
Farul. Şi dacă se insta
lează pe locul doi, aşteaptă 
şft folosească orice insuc
ces al Stelei—

Corvinul e pe drumul cel 
bun şi poate încheia mai 
bine decât s-a crezut tu
rul actualului campionat, 
dacă învinge sâmbătă pe 
Jiul Petroşani. Forma bu
nă în care se află hu- 
nedorenii, ambiţia de a 
mai urca în clasament le 
dă câştig de cauză in faţa 
Jiului Petroşani.

In Divizia C are Ioc ul
tima etapă a turneului şi 
medul „cap de afiş" este 
cel de la Vulcan intre 
Minerul (locul 6) şi Mure
şul Deva (primul loc). La 
prima vedere, gazdele pot 
obţine victoria. însă să 
nu uităm, cea mai bună 
formaţie din Divizia C a 
judeţului nostru este Mu
reşul Deva, care s-ar mul
ţumi în final şi cu un 
egal. E greu de prevăzut 
scorul, dar cert este că va 
fi un meri frumos, anga- 
jant de ambele părţi. Şi 
la Teliuc, Minerul Certej 
joacă o carte importantă 
şi nu e exclus să se în
toarcă cu două puncte care 
ar menţine-o „în priză" în 
lupta pentru primul loc, 
acum la încheierea turului.

SABIN CERBU

CONCURS INTERNAŢIONAL 
DE RADIOGONIOMETRIE

Sportivii Radioclubului 
Deva au participat ia 
sfârşitul lunii trecute la 
concursul internaţional de 
radiogoniometrie „Cupa 
Moldovei",- organizat la' 
Ignăţei, raionul Rezina.

Având o companie se
lectă prin participarea spor 
tivilor din Chişinău, spor. 
tivii noştri au avut o bună 
prestaţie, cucerind 3 locuri 
I din şase posibile, prin 
Marius Pantilimon Ia cig. 
seniori şi Felicia Pantili
mon la ctg. senioare. O fa
milie de campioni de mili
oane, unită' pe terenurile 
sportive, dar despărţită 
mereu «Jiu lipsa mijloace
lor necesare pentru © lo
cuinţă comună.

La junioare a câştigat 
micuţa noastră multicam-

pioană naţională Daniela 
Pane, elevă. a Liceului 
Nr. 1 din Deva. Au mai 
participat sportivii Marian 
Sas, Ionică Orăşean, John 
Hary, Cristea Lucian, toţi 
elevi, care au avut o com-i 
portare sportivă bună, dar 
nu au reuşit să ocupe un 
loc pe podium. Dar, în cu
rând, speranţele puse în 
el se vor adeveri. Poate 
In viitorul apropiat îşi vor 
îndrepta privirile şi spre 
noi, sportivii de la Radio 
clubul din Deva, cei in 
drept să o facă spre acest 
frumos sport ce a adus 
judeţului nostru o seamă 
de titluri , şi locuri de 
frunte pe ţară şi în com
petiţiile internaţionale.

GHE. PANTILIMON, 
antrenor emerit -

ŞAH JUVENIL
Comişia judeţeană de şah şi prima rundă în ziua de

de pe lângă Oficiul Jude
ţean pentru Sport Hune
doara—Deva organizează 
faza judeţeană a Campio
natului naţional pentru 
copii şi juniori în zilele 
de 4 şi 5 decembrie 1993, 
calificările 'fiind valabile 
pentru anul viitor.

Sunt invitaţi toţi juniorii 
din judeţ pe limite de 
vârstă astfel : 10. 12, 14,
16 şi 20 de arii — atât bă
ieţi cât şi fete. înscrierea

sâmbătă, 4 decembrie a.c„ 
orele 9, la Sala Sporturilor 
din Deva, fiecare pre
zentând o garnitură com
pletă de şah cu tablă de 
joc regulamentară, carne
tul de legitimare sau actul 
He identitate (certificat de 

•naştere). Juniorii mari (în
tre' 16 şi 20 ani) vor aduce 
şi un ceas de control al 
timpului de gândire.

c. hotAran,
colaborator

PROGRAMUL CUPEI ROMÂNIEI — 
ETAPA A H-A LA FOTBAL

Sănătatea Vulcan — Mi
nerul Şt Vulcan ; Jiul Pe. 
trila — Min. Aninoasa ;
E.G.CX. Călăii — Minerul 
Bărbătcni; Gloria Bretea 
Română — Constructorul 
Hunedoara ; Favkwr I. Orăş- 
tJe — Min. Certej; Favior 
II Orăştie — Mureşul De

va (acest meri se va juca 
la orele 13), Metalul Criş- 
cior — Armata Aurul Brad; 
Dacia Orăştie — Minerul 
Ghelari. Jocurile se vor 
disputa în data de 5 de
cembrie, orele 11 (V. Ne

colaborator).



Aşa-i românul când
se-nveseleşte

După cum bine se ştie, s-a împământenit, şi nu 
este chiar rău, obiceiul, ca la sfârşitul unei etape 
principale de studii, elevi, studenţi şi profesori să 
sărbătorească etapa parcursă, implicit absolvirea Şi 
nostalgia timpului petrecut împreună.

Astfel, la prima şedinţă cu părinţi» a acestui an 
şcolar, o doamnă profesoară şi dirigintă la clasa 
a VlII-a a stabilit de pe atunci suma, pe cap de 
elev, pentru banchetul de sfârşit de an şi ciclu. Nici 
mai mult, nici mai puţin de 40 000 lei, şi _ aceş
tia depuşi la „Caritas*1, pe numele unei mămici, deci 
320 000 lei de elev. Bineînţeles că prăjiturile 
le vor face mamele acasă, din produsele lor, aşa 
s-a stabilit.

Cât va costa banchetul pentru un elev de clasa 
a Xll-a ?

Dar, ce se vor face părinţii, cei care au doi, trei 
copii Sn şcoală, şi care trăiesc din salarii modeste, • 
sau chiar din ajutorul de şomaj ?

Tot la aceeaşi şcoală, Ia un3 din clasele ciclu
lui I-IV, din iniţiativa unor „copii şcolari", s-au 
depus bani la „Caritas** pentru petrecerea unei săp
tămâni, la sfârşitul anului şcolar, Ia Băile Felix.

Dar ce mai contează*? Aşa-i românul, vorba 
cântecului, când se-nveseleşte, mai ales pe banii 
altora, şi de când cu democraţia noastră originală 
ne-am obişnuit cu săriturile dintr-o extremă ki alta.

'Poate totuşi cineva din cadrul Inspectoratului 
Şcolar se va abate şi pe la Şcoala Generală Nr. 5 
Deva, dacă nu altfel, măcar la banchetul ce se 
anunţă atât de grandios. Dacă nu. atunci, la Băile 
Felix. Petrecere frumoasă, şi... să vedem alte şcoli 
ce iniţiative au.

LUIZA LANDT, 
colaborator. Deva

Din dosarele 
poliţiei

VAI DE PATRIMONIUL 
PUBLIC!

Cu toate că s-au luat 
unele măsuri mai deose
bite, din patrimoniul pu
blic continuă să se fure 
ca-n codru. S-au aproape. 
Numai In timpul trecut 
din acest an, s-au consta
tat aproape 800 de ase
menea fapte. Cauze ar fi 
ele mai multe, dar în 
principal este vorba _ de 
neajunsurile care persistă 
în asigurarea din partea 
agenţilor economici a u- 
nor dotări minime pentru 
paza şi securitatea bunu
rilor şi menţinerea în func
ţia de paznic a unor per
soane necorespunzătoare.

AUTOBUZUL, 
TRACTORUL 
ŞI CÂRUŢA

Un, tractor nu are ceva 
mai bun de făcut decât să 
remorcheze o căruţă. Sta
ţionează la Sîntămăria Or- 
lea. Un autobuz, cel cu 
nr. 3I-HD-4515, condus 
de Vasile Puşcă, vrea să 
depăşească. Acroşează însă 
căruţa şi o răstoarnă. Re
zultatul : Ecaterina Dra- 
goş, din -Lupeni, este grav 
rănită.

f*

L I C I T A Ţ I E

CONSIUUL MUNICIPIULUI 
DEVA

Piaţa Unirii, nr, 4, tel. 613435
Organizează licitaţie publică in ve

derea închirierii şi concesionării terenu
rilor pentru construcţii, situate în intra
vilanul municipiului Deva, pentru rea
lizarea obiectivelor prevăzute in docu
mentaţii de Urbanism, aprobate în con
diţiile Legii 50/1991, art. 10-15. astfel:

1. Amplasament situat in spatele 
Complexului comercial str. Mărăşti (Goj- 
du), pentru' extindere brutărie existentă 
cu spa'ii de Vânzare produse panificaţie 
şi depozitare, în suprafaţă de 60 mp. Ta
xa anuală minimă de concesionare este 
3 000 lei/mp/an. Amplasament aprobat 
eu Hotărârea nr. 57/1993 a consiliului 
local.

2. Amplasament situat in zona gării 
Deva, pentru o staţie aşteptare autobu
ze. cuplată cu spaţii comerciale in su
prafaţă de 45 mp. Taxa anuală minimă 
de concesionare este de 20 000 lei/mp/ 
an. Amplasament aprobat cu Şotjrîrea 
nr; 70/1993 a consiliului local.

3. Amplasament situat intre bL 28, 
30, 16 zona străzii Minerului — Cioclo
vina — Scărişoara, pentru 4 garaje, a 20 
mp/garaj. Taxa anuală minimă de con
cesionare 600 lei/mp/an. Amplasament 
aprobat cu Hotărârea nr. 39/1993 a con
siliului local.

4. Amplasament situat în zona Com
plexului comercial str. M. Kogălniceanu 
/cartier Gojdu). pe trotuarul lat din faţa 
acestuia, pentru 4 chioşcuri a 10 mp/

chioşc. Taxa anuală jniitimS de cotice- : 
stonare este de 10 000% lei/mp/an. Am- < 
plasament aprobat cu Hotărârea nr. 47/ fj  
1993 a consiliului locaL !

5. Amplasament situat în zona str. ! 
Procesului, intre bl. P2 şi P 3, pentru 
2 garaje a 24 mp/garaj. Taxa lunarii 
minimă de închiriere este 100 lei/mp/ - 
lună. Amplasament aprobat cu notă- 
rărea nr. 64/1993 a consiliului local. '■

Ofertele se depun până Ia data de j 
29. XI. 1993, orele 15, la sediul Consi
liului local.

Documentaţiile licitaţiei se vor ridi
ca contra cost de la sediul I.PA — S.A. 
Deva, Piaţa Victoriei, nr. 2, începând 
cu data de 10. XI. 1993. ,

Garanţia şi taxa de participare Ia li
citaţie sunt obligatorii şi vor fi prima 
egală cu taxa anuală de concesionare pe 
suprafaţa amplasamentului, cea de-a doua 
5 000 lei şi se ya depune la casieria 
consiliului local, până la data de 29. XX. 
1993.

Deoarece pentru poziţiile 1, 2, 3 s-au 
făcut cheltuieli in avans pentru proiec
tare, cei cc-şl vor adjudeca la licitaţie 
amplasamentele respective vor achita 
contravaloarea documentaţiilor elabora
te.

Pentru punctele 3 şi 5 vor putea 
participa la licitaţie numai persoane 
care au domiciliul în zonă şi posedă un 
autoturism înpiatriculat.

Licitaţia va avea loc la data de 30. 
XI. 1993, orele 9, Ia sediul consiliului 
municipal, sala mare.

Durata de concesionare a terenurilor 
este de 25 ani pentru poziţiile 1, 2 şi 3, i 
de 5 ani pentru poziţia 4 şl de 1 a t  
Pentru poziţia 5.

SÂMBĂTA 27 NOIEMBRIE
RTL

7.00 Seriale şi desene animate; 12,15 
Ţestoasele Ninja ; 12,45 Katts & Dogs; 13,15 
Harry & Hendersonii ; 13,40 O casă plină ; 
15,10 Otifanten ; 15,45 Knight Rider : 16,45 
A-Team ; 17,45 21, Jump Street; 18,45 The 
Heights ; 19,45 Ştiri : 20,15 Beverly Hills, 
90210 ; 21.15 Teatru popular; 23,00 Cro
codilul ucigaş II (f. gr. SUA); 0,50 Noaptea 
RTL; 1,35 M — Magazinul bărbaţilor;
2.00 Serie Rose (s. erotic); 2,30 Sahara 
Cross ; 4,20 Căsătorie fără voie.

SAT 1
6.00 Fotbal. Bundesliga ; 7,00 Seriale, 

filme, desene animate ; 7,20 „Căţărări" cu 
Messner ; 12,05 Lumea fără mască (film);
14.00 Colinde din toată Europa ; 14,10 Mu
zicanţii ; 15,55 Cerul poate să mai aştep
te ; 17,40 Puncte, puncte...; 18,15 Totul 
sau nimic ; 18,55 Jocul milioanelor ; 19,00 
Fotbal. Bundesliga, et. 18; 20,30 Roata 
norocului ; 21,15 Muzică populară ; 23,00 
Mann — O — Mann ; 0,00 Ce ştiu eleve
le... (p. VI); 1,30 Fete la ginecolog ; 2,50 
Ce ştiu elevele... (reluare); 4,15 Muzican
ţii ; 5,50 Fotbal: Bundesliga.

TNT & TOONS
7,00 Desene animate; 21,30 Strada

Green Delphin (f. 1947); 23,45 Cântecul iu
birii (f. 1947); 2,00 Reputaţia mea (film 
1946); 4,05 Drum anevoios (film 1942).

MTV
9.00 Weekend de-a lungul Europei; 12,00

Marele ecran, cu Ray Cokes ; 14,30 Video- 
clipuri in premieră ; 15,00 Weekend de- 
a-lungul Europei ; 18,00 Muzică de dans;
19.30 Ştirile zilei, ediţie specială; 20,00
MTV*s Braun European Top ; 22,00 Sâm
bătă seara in direct; 22,30 Roxette/
Unplugged ; 23,00 Muzică soul şi reggae; 
0,00 Video-clipuri în premieră ; 0’30 Week
end de-a lungul Europei; 3,00 Video-clipuri

' nocturne.
ITALIA 1

7,30 Bună dimineaţa (d.a.); 11,30 Star- 
sky şi Hutch (s.p.); 12,30 A-Team (s.a.);
13.30 Studiou deschis : ştiri ; 13,50 Desene
animate ; 15,15 Nu e la RAI (show); 16,30 
Top 20; 17,00 La volum maxim ; 17,30
Unomania (show); 17,45 Mitic (show); 18,30 
Unomania (show); 19,00 Supervicky (s. 
SF); 19,30 Bayside school (s); 20,00 Willy 
(s); 21,00 Karaoke (show); 21,30 Sâmbăta 
la circ (s); 23,30 Film ; 1,30 Studiou sport; 
2,20 Starsky şi Hutch (reluare).

TV 5
7.00 Revista presei ţărilor din est; 9,30

Bibi şi prietenii săi; 12,10 In obiectiv Eu
ropa ; 12.40 Mag. vieţii cotidiene din BeL 
gia ; 13,05 Muntele. Alpinism ; 14,20 Ori
zont *93; 15,00 Imagini reflectate; 16,00 
Mag. literar; 17,00 TV 5 — ştiri; 17,35 
Lumea tinerilor; 1840 Clip poştal. Varie
tăţi*; 20,00 Mag. olimpic; 21,00 Geopoiis 
Mag. de analiză politică ; 22,00 Jurnal:
TF1 : 22,30 Numai prin dragoste (s); 0,00 
Palate regale (do); 1,30 Mag. de umor.

DUMINICA 28 NOIEMBRIE
RTL

7,00 Seriale şi desene animate; 11,00 
Femeia minune ; 12,00 Înapoi în trecut;
13,00 Căldură tropicală; 14,00 Duelul fami
liilor ; 14,30 Tatăl meu, extraterestrul; 15,00 
Familia Munster; 15,30 Un angajament
ferm ; 18,00 Cei doi misionari ; 19,45 Ştiri 
meteo, sport; 20,10 Show cu Frank Elst- 
ner; 21,15 Necazuri cu Nicole ; 23,05 Spie- 
gel TV — magazin; 23,40 Prime Time. 
„Adevăratul sfârşit al lui Hitler**; 0,10

Eden ; 040 Playboy date night; 1,10 Ka- 
nal 4.

SAT 1
7.00 Seriale, desene animate; 11,00

Baschet NBA ; 12,55 Colinde europene ;
13.30 Pe urmele atotputernicilor; 14,00
Black — fulgerul negru; 14,30 Cei şapte 
magnifici ; 16,40 Prizonierul maharajului; 
18,40 Salvamarul; 19,30 Fotbal: Bundes
liga şi campionatul iulian; 20,30 Roata 
norocului ; 21,15 Queen ; 23,10 Discuţie în 
turn ; 0,35 Satiră şi ironie ; 1,25 Cei şap
te magnifici; 1,40 Prizonierul maharaju- 
lui; 5,20 Reluări.

TNT & TOONS
7.00 Desene animate ; 21,30 La 3 secun

de de Tokio (film, 1944); 23,40 Deasupra 
şi-mprejur (f. 1952); 2,00 La 3 secunde de 
Tokio (reluare); 4,41 Deasupra şi-mprejur.

MTV
9.00 Weekend de-a lungul Europei; 11,30

Ştirile săptămânii; 12,30 Topul european 
Braun, cu Pip Dann; 15,00 Sport la
MTV; 15,30 Lumea,reală: întâmplări ade
vărate ; 16,00 Weekend de-a lungul Euro-, 
pei; 19,00 Ştiri la sfârşit de săptămână; 
0,00 Beavis & Butt-Head (d.a.); 0,30 Head- 
baqger’s Ball; 3,00 Video-clipuri.

ITALIA 1
7,30 Bim Bum Bam (da); 10,40 Hazard 

(s); 11,45 Gladiatorii americani (r); 12,30 
Auto : retrospectivă MP ; 12,30 Studio
deschis : ştiri ; 13,45 Fotbal: ghidul cam
pionatului ; 15,30 Auto; 18,00 Chiarâ; 19,00 
Aşa tată, aşa fiu (s); 20,00 Plătiţi că să 
lupte (s); 21,00 Karaoke (show); 21,30 Hi- 
ghlander (s); 23,30 Pressing (magazin);
0,45 Niciodată nu spune gol (show); 1,30 
Sport, meteo; 3,10 Film ; 4,30 Big Man.

TV 5
10.00 Memorialul Durerii — fragmente

din celebrul serial al Luciei Hossu Lon- 
gin; 13,05 Referinţe: invitatul emisiunii
— preşedintele Ion Hiescu ; 13,25 Soarele 
Negru — cele mai frumoase tapiserii nud-' 
dave; 14,05 Mini Top — echivalentul ro
mânesc al cm. franceze „Şcoala fonilor**;
22.30 Polul Sud (f. Romănia *91); 1,00 Ma

gazinul Cinematografiei Româneşti — rea
lizat şl prezentat, de Irina Margareta Nis- 
tor; 240 Divanul: Henry Chapier ace un 
invitat român surpriză; 2,25 Cuminţenia 
Pământului — documentar al TVR.

LUNI 29 NOIEMBRIE
RTL

7,00 Bună dimineaţa ; 12,00 Preţul e
fierbinte; 12,30 Duelul familiilor; 13,00
Magazinul amiezii; 13,30 Springfield Sto» 
ry ; 1440 California Clan ; 15,10 Vremea 
dorinţei; 16,00 Ilonâ Cbristen ; 17,00 Hans

TEUT
Meiser; 18,00 Cine e şeful aici ? ; 18,30 O 
afacere de familie; 19,00 Chemarea iubirii; 
2040 Exploziv — magazin ; 20,40 Vremuri 
bune, vremuri rele; 21,15 Colegi şi co
legi ; 22,15 Policlinica; 23,15 Scaunul e
fierbinte; 0,00.Ciudăţenii care zboară; 0,30 
ROST (show); 1,00 Reluări.

SAT I
7.00 Bună dimineaţă cu fotbal; 1040

Seriale; 13,25 Umbrele pasiunii; 14,15
Trapper John, M. D.; 15,10 Vecinii; 15,40 
Bonanza ; 16,40 Star Trek ; 17,45 Să ris
căm ; 18,20 Totul sau nimic ; 19,30 De
5x5;  20,00 Ştiri, sport, meteo; 2040 
Roata norocului; 2145 Doctorul munţilor; 
2240 In căutarea celor dispăruţi; 23,10 
Hunter; 0,00 News & Stories; 0,45 Kanal 
4 ;' 145 Satiră politică ; 1,45 Reluări.

TNT * TOONS
7.00 Desene animate. Medalion Barby 

Berkeley; 21,30 Marina muzicală; 23,05 
Fetiţele din oraş (f. 1953); 0,55 Cinderella 
Jones (f. 1946); 2,40 Clubul de noapte (f. 
1938); 445 Wonder Bar (f. 1934).

MTV
ZI ROCK ;-8,00 Matinal, cu VJ Rebecca;

11.00 VJ Marijne ; 15,00 VJ Simone; 17,30
Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi cinema», 
tografice; 18,30 VJ Eric; 19,00 Topul
britanic ; 21,00 Aerosmith Unplugged. New 
York 1990 ; 22,00 Muzică non-stop; 23,00 
Coca Cola Report; 0,15 Noutăţi cinema
tografice ; .0,30 Ştiri; 0,45 3 din 1; 1,00
MTV Rock Block; 3,00 VJ Marijne; 4,00 
Video-clipuri. '

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 12,00 A-Team 

(s. a.); 1340 Ştiri ; 1340 Desene animate; 
1540 Nu este la RAI (show); 17,15 Uno
mania (show); 18,00 Mitic (show); 18,30 
Unomania (show); 1845 Studio sport; 19,00 
Supervicky (s); 19,30 Bayside school (s);
20.00 Willy (s); 20,55 Radio Londra; 21,05 
Karaoke (show); 2145 Film; 23,30 Nici
odată nu spune gol (show); 0,45 Monty 
Python (show); 140 La volum maxim (ri; 
240 A-Team (r).

TV 5
7.00 Domnul ministru (s); 12,00 Ora a

devărului (r); 14,05 Domnul ministru (r)ţ 
16,10 Palate regale (do/r); 17,00 Jurnal TV: 
5; 17,25 Magazinul sănătăţii ; 18,05 Iadob: 
Magazinul adolescenţilor; 18,40 Descope
rire. Magazin ştiinţific; 19,05 Campio
nii (cs); 19,30 Jurnal TV 5 ; 20,00 Cifre şt 
litere (cs); 20,30 Jurnal belgian; 21,00 
gazin de actualităţi; 22,00 Jurnal francez: 
TF 1; 2240 Omagiu: Edith .Piaf.

MARŢI 30 NOIEMBRIE
RTL

7.00 Ştirile dimineţii; 10,00 Şeful; 1140
Bogat şi frumos ; 13,00 Magazinul amie-1 
zii; 13,30 Springfield Story; 14,20 Califor
nia Clan; 16,00 Ilqna Christen (show); j
17.00 Hans Meiser (show); 18,00 Cine .81 
şeful aici?; 18,30 O afacere de familie;' 
20,40 Vremuri bune, vremuri rele ; 2145 
Colombo ; 22,45 Quincy; 23,45 Show-uri: 
Dirk Back ; 1,00 Legea şi ordinea.

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

Seriale; 13,25 Umbrele pasiunii ; 14,15
'Trapper John, M.D.; 15,10 Vecinii ; 15,40 
Bonanza; 16,40 Star Trek ; 17,45 Să ris
căm ; 18,20 Totul sau nimic; 1940 De 5 
x 5 ; 2040 Roata norocului; 22,10 Crima 
din preajmă ; 0,00 „Spiegel" — TV ; 0,40 
Electric. Şlue ; 140 Mann-O-Mann ; 2,10
Star Trek ; 3.25 Hunter.

TNT &  TOONS
7.00 Desene animate ; 2140 Pedeapsa 

capitală (t 1954); 23,00 Furie în paradis 
<f. 1941); 0,40 Preţul (f. 1956); 2,35 Intra
rea lucrătorilor (f. 1933); 4,00 Despre fe
mei (f. 1933).

MTV
ZI DANCE; 8,00 Matinal; 11,00 VJ

Marijne; 14,00 Mari hituri ; 15,00 VJ 
Simone; 17,30 Coca Cola Report; 17,45
Noutăţi cinematografice; 18,15 3 din I J
18,30 Topul MTV al telespectatorilor ; 19.00 
Muzică soul şi reggae; 19,30 Muzică non- 
stop ; 21,00 Sport la MTV ; 21,30 Cel mai 
dorit: VJ Ray Cokes; 23,00 Mari hituri; 
0,45 3 din 1 ; 1,00 Topul britanic ; 3,00
VJ Marijne ; 4,00 Video-clipuri.

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 12,15 A-

Team (s); 13,15 Aici Italia (r); 1540 Nu 
este la RAI (show);. 17,15 Unomania 
(show); 18,00 Mitic (show); 1840 Unoma
nia (show); 1845 Studio sport; 19,00 Su
pervicky (s); 19,30' Bayside school (s);
20.00 Willy (s); 21,05 Karaoke (show);
21,35 Beverjy Hills (s); 22,30 Melrose

' Place (s); 23,30 Convocarea de marţi;
1,45 Aici Italia ; 2,15 Radio Londra (r).

TV 5
7.00 Domnul ministru (s); 10,05 Maga

zin de actualităţi (r); 14,05 Domnul mi
nistru ; 14,30 Polul Sud (f/r), realizat ile 
Radu Nicoară: 16.30 Divan. Un invitat 
surpriză din România ; 17,00 Jurnal TV 5; 
17,50 Culinară ; 18,40 Moda — magazin; 
19,05 Campionii (cs); 1940 Jurnal TV 5;
20.00 Cifre şi litere (cs); 21,00 Repere. Ma
gazin socio-economic ; 22,30 Magazin de 
reportaje; 0,00 Magazin cultural.



| ~ aniversari
} « Multă «ănătate, feri-
ci re şi un călduros „La 

' mulţi ani” îi dorim lui Vla- 
'dimir Jurca, din Gurasada, 
cu prilejul aniversării a 
41 ani, din partea soţiei 
Smaranda şi a fiului Fio. 
rin. (1061219)

•  Pentru tine Mariana
Rotariu, din Simeria, cu 
ocazia zilei de naştere, Vlo- 
rel Adelin şi Andrada îţi 
'doresc un sincer „La mulţi 
ani“, multă sănătate şi fe
ricire. (1061587)

VANZARI-
CUMPARAR1

•  Vând sobă de încăl
zire centrală, produsă . de 
fabrica „Mecanica" Ploieşti.
Haţeg, telefon 770596.

•  Vând instalaţie satelit, 
convenabil. Tel. 619467.

(1061591)
•  Vând urgent bibliote-

* că. Telefon 620345.
. (1061567)

•  Vând Oltcit 15 TRS 
nou şi Ford Taunuş '1,6, 
înmatriculat. Tel. 626189,
629043.

i ; (1061564)
•  Vând (eventual închi- 

■ riez pe termen scurt) apar
tament trei camere în De
va. Informaţii Timişoara, 
tel. 096/125715 — seara.

(1061566) .
•  Vând apartament 4

camere. Hunedoara, tele
fon 671530. - - (1061559)

« Cedez 25 chitanţe Ca- 
ritas dip; 15 septembrie, 
prin notariat. Telefon 
628560; (106(563)

. •  Vând casă cu grădină,
apă, gaze, zonă centrală.
Orăştie, str. Plantelor,'nr.
8/B. Informaţii telefon 
629235, luni ̂ vineri, 7-15.

(1061556)
« Cumpăr urgent âpar-

• tajnent trei camere, zona.
'Progresului sau Avram 
lancu, exclus etajul 4, sau 
garsonieră parter central.
Telefon 615955, zilnic, - J>- 
rele 10-21.

(1061955)
. « Vând urgent dormitor 

„Emilia", stare bună, ma. 
şină de tricotat „Veritas 
360“. Deva, tel. 627922.

(1061552)
•  Vând fân, Orăştie, str.

.Mureşului, bl. 1, ap. 31.
(1061551)

•  Vând- Mercedes Diesel
300, 1980, stare perfectă.
După ora 17 — 624733.

V (1061299)
—*—*-«

R.A.G.C.E. SIMERIA 
Anunţă concurs pentru ocuparea postului 

I de contabil şef, în data de 8 decembrie 1993, 
[ora 10, la sediul unităţii din Simeria, str. 1 
Decembrie, bl. 103 •— parter. - _

Condiţii: studii superioare şi vechime mi- 
î nimă 5 ani în contabilitate.

înscrierile se fac până "în data de 6 de- 
i cembrie 1993. " ■ . - ,

Informaţii suplimentare la sediul unităţii 
[sau la telefon 660935. - ,

h ' ' " ' " ' ■  ■ 1 ■  . .  — ■ : i
' S.C. MAGIKA— 1MPEX S.B.L BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE I

V I T A L I S
9  vineri, 26 noiembrie — chitanţele rir. î' 

4105—4127. *
•  sâmbătă, 27 noiembrie — chitanţele î 

nr. 4128—4159.
Plăţile se-efectuează la Hanul „Bucura” £ 

din Haţeg. f.

•  Vând Barkas, fabrica
ţie 1088, Înmatriculat. In
formaţii la Săvârşin — 
960/57360.

(1061288)
•  Cumpărăm grâu 150 

lăi/kgi Tel. 619530, 623510.
- _  (1061263)

•  Vindem maşină uni
versală industrială pentru 
prelucrarea lemnului, preţ 
1 500 000. Tel. 619530.

(1061263)
•  Vând autocamion 10 

tone Rabă carosată. Tele
fon 615079.

(1061267) .
•  Vând BMW, piase

schimb. Deva, Grigorescn, 
14, preţ 400 DM. Telefon 
611162. , (1061571)

•  Vând Fiat Ducato Die
sel 1,5 tone şi Fiat Rega
ta Diesel. Tel. 612772.

(1061300)
•  Vând cazan ţuică, ca

pacitate 120 1-. Informaţii 
641539. (1061296)

•  Vând Fiat Lancia ,fa_ 
briqaţie 1983, neînmatri- 
culat. Telefon 661443.

‘ (1061247)
« Vând 25 chitanţe Ca- 

rităs, valoare 500 000 lei, 
contra 800 DM. Telefon 
641133.

(1061128/292) •
•  Vând convenabil 200

chitanţe Caritas, doi viţei, 
doi porci graşi. Telefon 
660480 . (1061586)

•  Vând Dacia 1 300, preţ
informativ 1 000 Q00. Tel. 
612036. (1061584)

•  Vând Audi 100, înma
triculat. Deva, tel. 618833.

(1061582)
« Vând Dacia break, fa

bricaţie 1989, şi Daciş ber
lină, fabricată„ în . ’ 1990, 
preţ convenabil. Deva,, str. 
Dragoş Vodă, nr. 18, tele
fon 625050. (1061580)

•  Vând urgent aparta
ment, de 2 camere, ultra
central Deva, sau schimb 
cu diferenţă cir garsonieră 
sau apartament de două 
camere,- altă zonă,- exclus • 
Micro 15. Tel. 617418.

(1061577). -
« Vând apartament trei 

camere. Telefon 616526. •; 
i (1061576).

« Vând Toc de casă, Şte
fan cel Mare, 173 mp, apă, 
curent electric, gaz, preţ 
6000 DM. 623076. V ;

(1061595)

•  Vindem 500 chL 
tanţe Caritas, luna sep
tembrie, 1:3. Tele
foane 625493 ; 611395.

(1060441)

« Vând Fiat 600, infor
maţii telefon 717094.

■ ' , : (1060947)
ÎNCHIRIERI

■ • -« închiriez foarte con
venabil apartament două 
camere. Hunedoara, tele. 
fon 713615.

(1060945)
DIVERSE

* R.A.T.P. Hunedoara
anunţă intenţia de majo
rare a tarifelor pentru ser
viciile prestate publicului 
călător şi celorlalţi bene
ficiari, ca urmare a ma
jorării preţurilor la car
buranţi şi a altor elemen
te componente ale costuri
lor. -  (1060943)

•  Solicităm 1000—2000 DM 
împrumut, dobândă 25 la 
sută, garanţie sau girant. 
Telefon 629714.

. (1061569)
V PIERDERI ^
•  Pierdut carnet şo

mer, pe numele Crişan E- 
lena. Se declară nul.

(1061568)
OFERTE DE 
SERVICII

. «■ .Predau ore de mate
matică şi , chimie, > clasele 
V—XII. Informaţii tele
fon 618202,

(1061272)
«  Firmă de comerţ en 

gros angajează persoane 
dinamice, hotărâte, cu auto
turism şi telefon, pentru 
postul- de reprezentant! per
manent în oraşul Deva. 
Trimiteţi autobiografie, fo
tografie la- Bucureşti, sec
tor 2, CP 3,9-19.

(1061976)
comemorări

.« Se împlineşte un 
un de lacrimi şi dor 
de când ne-a părăsit 
fulgerător mult iubitul 
nostru- ’ ’c ...

LUKACS BELA 
(BELUS)

Dumnezeu să te o- 
dihnească în pace, iar 
noi nu te vom uita 
niciodată.

Părinţii, copiii, sora, 
cumnatul şi nepotul.

(1060440)

•  Azi, 26. XI., se îm
plineşte un an de 
când ne-a părăsit 
scttmpa noastră mamă 
bună,

ADELA 
, PANGRATI

Dumnezeu s-o odih
nească. Comemorarea 
sâmbătă, 27. XI., ora_ 
11, la cimitirul Popa‘ 
Şapcă, Hunedoara.
, ■ (1060944)

•  Cu lacrimi în ochi, 
eu nemărginită du
rere în* suflet, amin
tim scurgerea a doi 
ani de la plecarea din
tre noi a celei care a 
fost jurist

ILEANA EUGENIA 
BUTNARIUC

Veşnic nemângâiaţi, 
.soţul Costel, -mătuşa 
Marta şi Mircea. Pa
rastasul va avea loc la 
27 noiembrie 1993, la 
Brad. (1061557)

•  Familia îndure
rată reaminteşte J t u 
turor celor care l-au 
cunoscut că se împli
nesc şase săptămâni de 
la trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost 
ing. IOAN TIBERIU 

;■> ZAIIA 
clin Deva. Slujba de 
pomenire sâmbătă. 27 
noiembrie 1993, ora 9, 
la Catedrala Ortodoxă 
din str. A.Taribu. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace.

! ' (1061592)

•  în amintirea ing.
PANFIL BOTEZAN,

sâmbătă, 27 noiembrie 
1993, la Catedrala Or, 
todoxă din Deva se vâ 
oficia slujba pentru 
parastasul de 7 ani. 
Faipilia îî invită pe 
cei care l-au cunoscut 
să participe pentru a-i 
ţvocp o clipă îm
preună' memoria.

(1061597)

FIRMA1 „CREEAMOD" SR.L,
D E V A  , |

iză \  -
•  10 croitorese calificate. |
Informaţii zilnic, orele . 8—16, telefon J 

62 61 40. (1061351) I

I

lS C. PETROLEMN S.R.L.
Vinde en gros următoarele :
•  Zahăr tos — preţ 730 lei/kg (cu pjre- |

comandă). * »
Zahăr tos — preţ 760 lei/kg (cu livrarea | 

din stoc).
•  Orez import — 354 lei/kg. >1
TVA inclus în preţ. j
Relaţii Ia telefon 720152, între orele 7—10.!

(1061350)j
■ —  ■ ■ ■ ■ " "  . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . —  —  i . . . i. i—  — — ■ . ■ ■ ■ .  .n . -  ii. . . . .  i—  ■ i mmm  *

IA N U N-Ţ v '
. S G. WEST COMFANY S.RJL. J

ALBA IULIA J
Calea Moţilor, nr. 7. bl. S I î

Tel. 096/830864, 830865, fax 096/813863 J 
Unic distribuitor akproduselor „STARION“ j 
Vă oferă prin depozitul său din Alba Iulia, , 

| tel. 096/830416 şi magazinele din Alba Iulia, | 
v * Cugir, Aiud, Zlatna, Teiuş, o gamă diversifica- j 
Ită de doodorante penţru femei şi bărbaţi, apă | 
I de toaletă, farduri de obraz Şi de pleoape, ojă, * 
J rujuri, pudre pentru obraz, fond de ten, creioa- I 
| ne dermatograf. *

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ 
' DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ 

HUNEDOARA 
|  A N U N Ţ Ă

începând cu data de 01. XII. 1993, apa cal- 
| dă menajeră se va furniza după următorul 
î program:
| — zona 1: 14,00 —17,00
‘ —. zona a II-a : 17,00 — 20,00.
) cu alternarea săptămânală a zonelor.
[ Din lipsa gazului metan şi a apei reci se 
I vor opera modificări în program, anunţate in 
| timp oportun. (CEC)

j \ SOCIETATE COMERCIALĂ j
* ’ Vinde en gros BERE, producţie indigenă.'

Primim comenzi de LIVRARE ÎN MODJ

•  îndurerate gânduri, dor
nestins, eternă amintire 
însoţesc împlinirea a doi 
ani de la plecarea în e- 
temitate a celei care a 
fost jurist - ,

ILEANA EUGENIA 
Mama, sora şi nepotul. 

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace. Rarastasul de 
pomenire va avea loc In 
27 noiembrie 1993, la Bi
serica Ortodoxă din Brad.

(1061557)

DECESE

•  Dragă Mariana , sunt 
alături de tine în aceste 
clipe grele, când scumpa 
ta mamă,

MARIA URS, 
ne-a părăsit. Odihneasc-o 
Dumnezeu în pace! Sar- • 
men Andronache.

(1061575) i

| PERMANENT
| Informaţii Deva, telefon 625431,

l%
I

(1061364)

I MP O R T A N T  
MOŞ. CRĂCIUN

| va bate' în curând la uşă. Ajutaţi-1 acum,
I comandând
j PACHETE CU CADOURI PENTRU COPII,
* care conţin dulciuri, fructe exotice şi articole 
| mărunte de îmbrăcăminte.
! .S.C. „TRANSPORTION" S.R.L.
| aplică --o reducere de 20 la sută a valorii 
J adaosului comercial pentru comenzi care depă 
I şese 300 000 leL 
I Pentru informaţii suplimentare şi comenzi 
J adresaţi-vă Magazinului alimentar MÂ-RA din j 
|-Simeria, str. Gh. Dojâ, nr. 4, telefon 660896. !

(1061363) |
|  > .  ' .  . . . . .  . . . . . . . ............................ ■ .  . «

j S C. „HAŢEGTRANS“ S A. I
|  H A Ţ E G .
I cu sediul în Haţeg, str. Horea, nr. 87/A *
( Anunţă majorarea tarifelor la transportul)
j de călători, ca urmare a majorării preţului Ia* 
{motorină. |

l
I

I
COOPERATIVA DE INVALIZI 

„PROGRESUL" DEVA
v str. Cuza Vodă, nr. 37 |

Scoate Ia licitaţie pe data de 9 decembrie I 
. 1993, ora 10, chiria, conform Hotărârii { 
I UCECOM 16/1992, pentru spaţiul de activitate J 
! industrială din str. Depozitelor, nr. 1, etaj. I
! Relaţii suplimentare la telefon 613129. !

. S.C. PRESTSERV TANIGECO S.R.L. I 
■ fV/N v ' D E V A  - |
î telefoane: 618240; 629931; 616772 J
,y Execută revizii, reparaţii instalaţii sâni-J 
| tare, reparaţii şi verificări instalaţii încălzi-! 
* re centrală, centrale termice, puncte termice. | 
|  Nu aplică TVA. Preţ negociabil. *
J Informaţii între orele 16—20. ’ţ

|  ' v (CEC) j
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