
• ALGERIA. Cei trei a. 
genţi consulari francezi ră
piţi la Algei* şi-aa redobân
dii libertatea ia sfârşitul 
săptămânii trecute, în urma 
acţiunilor întreprinse de 
autorităţile algeriene.

•  EGIPT. înalta Curte 
militară din Cairo a con
damnat 44 de islamişti, 
membri ai unei organizaţii 
clandestine, la pedepse pri-

fab .de Hbertate mergând 
până la 15 . ani, iar alte 22 
«Se persoană au fost achi
tate.::/-'.'- - .

•  ISRAEÎL. Coloniştii is- 
raelieni ' din teritoriile o- 
cupate au anunţat că in
tenţionează să procedeze în 
aceeaşi manieră ca mişca
rea de rezistenţă islamică 
Hamas, câre a revendicat 
răpirea şi asasinarea unui 
colonist în Cisiordania e- 
cupată.

•  PERU. Supus duminică 
referendumului, prpiectul

noii Constituţii peruane a 
'întrunit, potrivit junei prime 
proiecţii privitoare la re
zultate, sufragiile favorabile
a circa 55 la sută dintre 
participanţi Scrutinul a fost 
precedat de câteva atentate 
fără urmări grave. '

•  HAITI. In Haiti, mi
litarii aflaţi la putere- au 

Reuşit să împiedice până 
,acutn la revenirea In ţară a 
preşedintelui Jean Bertrand 

' Aristide. O coaliţie formată 
-din circa 20 de mişcări 
ostile preşedintelui Aristi

de a proclamat „caracterul 
caduc" al acordului de la 
Govşraors Island (privitor 
şi la revenirea preşedinte
lui) şi au cerut parlamen
tului să se întrunească peB- 
fru a consfinţi că puterea 
este „vacantă".

•  GEORGIA. Forţele gu
vernamentale georgiene au 
recucerit ieri centrul ora
şului Senaki, pe care îl 
părăsiseră vineri în urma 
contraofensivei susţinători
lor fostului preşedinte 
Gamsahurdia.

i , t De câteva zile. nopţile şi dimineţile sunt tot mai I 
J reci. Se simte acut nevoia de căldura în casă. Făcând *
* abstracţie de spectrul costului înrobitor al ei, ne-am | 
I Interesat, luni dimineaţa, la Câteva regii de gospodărie * 
J comunală şi locativă, s dacă şl când se va da drumul î 
ţ  căldurii spre casele noastre. Iată răspunsurile primite *
* luni, 1 noiembrie, până Ia ora 9. J
| •  R.A.G.G.L. DEVA : căldura a plecat spre aparta- |
* mente, mai puţin la asociaţiile racordate dc la PT 16 *

»cu care suntem în litigiu, pentru refuz de plată; I 
O R.A.G.C.L. HUNEDOARA : S-a dat drumul la , 

| căldură la 9 din cele 16 puncte de termofieare, cele | 
I mai îndepărtate. Blocurile în al căror subsol tehnic nu ; 
j s-au făcut reparaţii la instalaţii, datorită refuzului io- t 
| catarilor de a plăti costul acestor reparaţii, nu vor pu- < 
J tea primi căldură, deoarece agentul termic se pierde j 
I prin instalaţiile din aceste subsoluri. I
\ •  R.A.G.C.L. BRAD. Se furnizează căldură prin J
I toate punctele de termofieare. I
5 •  R.A.G.C.L. SIMBRIA : Aşteptăm de la asocia- ■<

({iile de locatari comandă-program pentru căldură şi I 
% apă caldă. '

I # R.AiG.C.L. CALAN : Astăzi am început probele | 
la cald şi sperăm să fie bine.

! •  R.A.G.C.L. ORAŞT1E, astăzi avem întâlnire cu î
| asociaţiile de locaiari pentru a ne înainta programele- I 
'  comenzi de încălzire şi apă caldă. Celor cu care vom j 
| cădea dc acord asupra programului Ic vom furniza |
i oăldnră nână Hîspnriţ. "

ION CIOCLEI I
\ căldură până diseară. 
I

O
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De când m-am însurat sufăr cu ochii. 
Cum aşa ?
Nu mai văd nici un ban/

Un ap«l al Prefacturii 
judeţului Hunedoara

Ca în fiecare an, şi de această dată. sărbătorirea 
Zilei Naţionale a României va fi marcată prin ample 
manifestări cu caracter ştiinţific şi culfural-omagial 
ce se vor desfăşura la Alba Iulia —- capitala de suflet 
a neamului românesc. v

Pentru organizarea acestor momente comemorative, 
facem un apel călduros către toţi agenţii economici 
bunedoreni să participe, în măsura posibilităţilor, la 
susţinerea materială şi financiară a sărbătoririi ccler 
75 dc ani de la Marea Unire.

Vă rugăm, prin urmare, să depuneţi suma pe care 
o destinaţi sponsorizării acestor manifestări, până cel 
târziu Ia data de 10 noiembrie 1993, în contul Prefec
turii Alba nr. 6441400130, deschis la Banca Comercială 
Alba Iulia.

NEVOIA DE A REVENI

i

•  Au trecut 306 zile* 
din acest an; au mai ră-ţ 
mas 59;

•  3 noiembrie 1863 —J
17 mai 1864 — Apare la] 
Bucureşti „Aghiuţă", j 
„Foaie umoristică şi cri-j 
tică“, sub redacţia lui ţ. 
B.P. Haşdeu. *

•  1924. S-a născut jl
PAUL CORNEA, istoric] 
literar român. i

e 1882. A murit picto-ţ 
rul Ioân Andreescu. *

Necompietarea numărului 
de locuri pentru o clasă 
(minim 18), la Şcoala teh
nică sanitară postliceală 
(Grupul şcolar sanitar) din 
Hunedoara, a creat nemul
ţumiri -fireşti în rândul 
cadrelor medicale, al celor 
14 elevi reuşiţi la concur
sul de admitere, puşi acum 
în situaţia să-şi găsească un 
loc în altă şcoală din Ju
deţul Arad, al părinţilor- a- 
eestora. '

De ce în rândul cadrelor 
medicale ? Pentru că in
stituţiile sanitare ale jude

CONCURENŢA 
ÎN TELEFONIE

Sala mică a Casei de cultură din Deva 
a găzduit, de curând, un simpozion în care 
au fost prezentate centrale, aparate tele
fonice analogice şi digitale produse de Fe- 
lix Telecom în colaborare cu Northern 
Telecom (SUA) şi Telgrad (Israel).

Acţiunea, organizată de către S.G. Prima 
Telecom S.R.L. Deva şi Camera de Co
merţ şi Industrie Hunedoara;, s-a bucurât; 
de o largă participare din partea specia
liştilor în domeniu, precum şi din partea 
celor interesaţi în achiziţionarea de cen
trale şi aparatură telefonică. - r 

Prezenţa firmelor Ţelgrad şi Northern 
Telecom în judeţul Hunedoara, alături de 
Alcatel şi Siemens, nu numai că accentu
ează concurenţa în telefonie, dar, probabil 
intr-un viitor apropiat, va determina ridi
carea calităţii; şi- competitivităţii serviciilor, 

ifâpţ benefic, .în primul rână pefftru bene
ficiari.

: / CORNEL POENAR Aspect dc Ia simpozionul telefoniei. Foto : PAVEL LAZA

ţului se confruntă în pre
zent cu 6 acută lipsă a a- 
sistentelor. De ce .în rân
dul elevilor şi al familiilor 
acestora ? Pentru că sunt 
cei care s-au pregătit, şi-au 
pus speranţe în această mc - 
serie, iar acum sunt ne
voiţi să plece departe de 
casă, unde costurile între
ţinerii sunt enorme.

Persoanele care ne-au ru
gat să reluăm documen
tarea şi să scriem din nou 
despre situaţia creată (e- 
xistă 17 contestaţii), au 
simţit nevoia clarificării 
statutului şcolii din Hu
nedoara, singura de acest 
gen, care a dat de-a lun
gul anilor generaţii de ca
dre medii sanitare.

Dl Ion Stan, asistent şef 
în cadrul Direcţiei Sani
tare Judeţene, ne-a relatat: 
După revoluţie, printr-o or
donanţă a Guvernului, au 
fost desfiinţate liceele sa 
nitarc şi s-au înfiinţat şco
lile tehnice sanitare postli- 
ceale. In acelaşi timp, a- 
eeste grupuri şcolare au 
fost trecute de la Ministe
rul învăţământului la Mi
nisterul Sănătăţii. în *93, 
apare o altă hotărâre gu
vernamentală, prin care din 
nou aceste gruRuri şcolare 
trec la Ministerul învăţă
mântului .Cu alte cuvinte, 
are loc un ping-pong. Ca
drele medicale nu înţeleg 
logica ce a stat la baza a- 
cestei hotărâri, prin care 
asistenţii medicali să fie 
pregătiţi de Ministerul tn 
văţământului. De ce este 
diminuat numărul claselor

postlieeale ? In acest an 
s-au dat doar 30 de locuri 
pentru şcoala sanitară post
liceală, în condiţiile că spa
ţiul aparţine Ministerului 
Sănătăţii, iar concursul de 
admitere a fost organizat 
de Inspectoratul Şcolar Ju
deţean .

Din grupul de asistenţi 
medicali din judeţul 'nos
tru, câre la invitaţia Cole
ge Royale Of Neursing au 
vizitat Marea Britanie, a 
făcut parte şi dl Ion Stan. 
Reţinem : Am văzut în An 
glia spitale din şapte de
partamente. Acolo, cadrele 
medii sanitare sunt pregă
tite in şcoli postlieeale şi 
de grad universitar, care 
funcţionează exclusiv sub 
conducerea Ministerului Să
nătăţii. Ba, mai mult, ca
dre didactice în aceste in
stituţii sunt numai asistenţi 
medicali cu o bogată ex
perienţă .

în biroul conducerii şco
lii din Hunedoara, notăm 
mai multe păreri, pe care 
le supunem atenţiei per
soanelor interesate de pro
blema în cauză.

Dl Romulus Fotescu, Pro
fesor Emerit de biologie : 
Subiectele concursului . de 
admitere aţi fost în limite
le programei, cu menţiu
nea că formularea subiec
telor n-a fost suficient de 
clară, de relevantă în ra
port cu exigenţele baremu
lui. Punctele repartizate

ESTERA SÎNA

(Continuare In pag. a 2-a)

© IN MEMORIAM, Numele a 32 de eroi sunt să
pate în granitul troiţei ridicate în centrul comunei 
Balşa, căzuţi în primul şi al doilea război mondial, 
„morţi pentru patrie". Dureroasă, dar rieştearsă amin
tire pentru aceşti bravi fii ai satului, „ca semn de 
mulţămită lui Dumnezeu pentru înfăptuirea României 
Mari". Monumentul s-a ridicat în 1925,. cu spesele no
tarului loan Trif şi ale învăţătorului Aron Todea, (M.B.)

© CONTINUA SCHIMBUL DE EXPERIENŢA. Pro
gramul 'de colaborare iniţiat între Spitalul de neuro- 
psihiatrie din Zam şi cel similar din Maccesfild, Ma

rea Britanie, se ţîertilează şuţi sponsorizarea Agenţiei 
Europene de Dezvoltare a Niursingului, pe o perioadă 
de zece ani. Una dintre acţiunile concrete prevăzute 
în acest program este' schimbul de experienţă între 
cadrele medii sanitare» Anual, spitalul din Zam pri
meşte zece asistenţi medicali din Anglia şi în acelaşi 
timp uri nşimăr de asistenţi iriedicali din unitatea sa
nitară a judeţului nostru lucrează;în Marea Britanie. 
(E.S.)

© „MISS BOBOC ’93.jCasa de cultură din Petroşani a 
găzduit vineri seara „Balul bobocilor", organizat de 
Liceul Economic Petroşani. Momentul de vârf al serii 
l-a constituit alegerea „Miss boboc ’93“, regina balului. 
A fost aleasă eleva Andreea Brînduşescu, din clasa a 
IX-a B. Dincolo de aglomeraţia serii, acţiunea cultu
rală a rămas un moment cultural de referinţă pentru 
liceul economic din localitate. (G.P.)

© „MIROZNELE CÂMPULUI". La Şcoala Gene
rală Nr. 5 Deva a avut loc întâlnirea elevilor din cla
sele I—IV cu poetul Vladimir Pop Mărcanu, prilejuită 
de lansarea cărţii „Miroznele câmpului", apărută la 
Editura „Transpres" din Sibiu. Autorul a fost prezen
tat copiilor de către scriitorul Gligor Haşa. Acţiunea, 
desfăşurată într-o şcoală care arată ea însăşi ca o grădină, 
face parte dintr-o suită de activităţi ale mişcării de 
copii „Crăişorii", care a luat fiinţă în această şcoală 
şi îşi propune să dobândească o anvergură naţională. 
(I.D.)

/
© AMENDA. Pentru că a încasat bani de la cum

părători, fără a avea in dotare casă de marcaj cu afi- 
şaj electronic, Viorica Varga, administrator la S.G.
„Alpaian" Hunedoara, a fost amendată cu 10 000 de Ici. 
(V.N.) •
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i R.A.G.C.L
! Deva, în  

calde şi
c u

, a

probleme de gospodărie 
şi locativă

în continuarea anunţului nostru 
din ziarul de sâmbătă, 30 octombrie, 
în numărul de azi vom prezenta as
pecte mai concrete ale temelor ge
nerale, abordate.

Astfel, în ceea ce priveşte relua
rea căldurii, vă informăm că în mu
nicipiul Deva în unele blocuri sunt 
defecţiuni importante în subsolurile 
tehnice, cu pierderi masive de agent 
termic.

•  FURNIZAREA CĂLDURII la 
aceste blocuri este condiţionată de 
remedierea defecţiunilor de către 
asociaţiile de locatari. Nu putem ac-

• cepta ca agentul termic, atât ite 
scump la ora actuală, să se ducă pe 
apa sâmbetei, eventual să încăl
zească subsolurile blocurilor şi nu 
apartamentele locatarilor, care plă
tesc sume importante fără a bene
ficia de confortul termic corespun
zător.

•  FACEM UN ULTIM APEL la
asociaţiile de locatari care ştiu că 
au în administrare asemenea blocuri, 
să-şi pună urgent la punct instala
ţiile interioare care au pierderi mai 
ales în subsoluri, comandând lu
crarea la R.A.G.C-L. Deva sau la 
alte unităţi specializate, astfel ca 
să nu fim puşi în situaţia de a nu 
putea furniza căldura în blocurile 
respective, fapt pe care nu-1 dorim, 
dar pe care suntem obligaţi să-l 
facem. '

•  Jn ce priveşte punerea 
ÎN FUNCŢIUNE a sistemului 
DE ÎNCĂLZIRE, eventualele pro
bleme ce pot apărea până la norma
lizarea funcţionării acestuia (aerisi

rea instalaţiilor, eventualele scurgeri) 
la scări şi blocuri vor fi soluţionate 
de Către R.A.G.C.L. DEVA prin DIS
PECERATUL CENTRAL, la care 
puteţi apela prin telefonul 616376, 
având program non stop, care va 
prelua deranjamentele de orice na
tură.

•  ÎN CE PRIVEŞTE PLATA SER
VICIILOR în perioada de iarnă a 
căror valoare va fi destul de mare, 
datorită preţului actual al agentului 
termic — 9 000 (nouă mii) lei/Gcal., 
rugăm asociaţiile de locatari să a- 
chite cât mai repede facturile după 
ridicarea lor de la R.A.G.C.L. DEVA, 
pentru a nu fi din nou penalizaţi de

DIN DOSARELE POLIŢIEI
NUNTA -CU DICHIS

Multe trebuie pentru 
organizarea Unei nunţi in 
ziua de azi La aşa ceva 
s-o ti gândit şi Maria 
Greavu, gestionar la ma
gazinul universal din Ţe- 
bea, când a luat din gesti
une zahăr, Ulei orez şi 
alte produse, toate in va
loare de 100 000 de le|. 
Toate bune şi Inimoase, 
numai că dna a „uitat" 
să pună banii in locul a- 
limentelor.

HOŢUL ERA GHITA

In urmă cu mai bine 
de un an, la locuinţa u- 
nui cetăţean din Vulcan 
a avut loc o spargere. 
S-au furat bunuri în va
loare de 60 000 de lei. 
Autorul era necunoscut. 
Dar zilele trecute a fost 
arestat Ghiţă Ciobanu, de 
24 de ani tocmai din 
Belceşti, Iaşi. El era făp
taşul.

NU VA JUCAŢI CU..
EXPLOZIVUL

Au fost sancţionaţi re
cent Gheorghe Nicoi şi 
Gheorghe Bunduc, artifi
cieri la E.M. Paroşeni 
Cauza ? Ambii făcuseră 
modificări nepermise in 
notele de îndeplinire a 
comenzilor. Or, se ştie, 
cu explozivul nu-i de 
joacă!

f

F.R.E. MINTIA, penalizări pe care? 
la rândul nostru va trebui să le in-} 
Producem în facturi, astfel că în fi- J 
nai vor fi plătite tot de locatari. Re- 1 
petăm şi pe această cale rugămintea ) 
noastră conducerilor asociaţiilor de \ 
locatari pentru mai mare operativi- ţ 
tate, să facă plăţi parţiale direct Ia  ̂
casieria R.A.G.C.L. —-Deva, evitând j 
astfel aplicarea de penalităţi şi cir- j 
culaţia relativ greoaie a banilor prin ) 
sistemul bancar sau CEC. ]

•  REFERITOR LA FONDUL DE V 
RULMENT, subiect mult controver- î 
sat, facem următoarele precizări : ţ 
constituirea lui nu este impusă de 1 
R.A.G.C.L-, este prevăzută în sta
tutul asociaţiei de locatari la artico
lele 17 şi la 18>; care reglementează 
atât modul de constituire cât şi fo
losirea lui, dar menţionăm că este 
util pentru plata operativă a servi
ciilor, evitându-se penalizările de 
întârziere care vor fi suportate tot 
de locatari.

•  Având în vedere că principalii 
noştri furnizori, F-R.E. MINTIA,

F.R.E DEVA, REGIONALA DE GAZ 
METAN DEVA, solicită plata anti
cipat a serviciilor pe care ni le fur
nizează, suntem obligaţi să solici
tăm la rândul nostru achitarea de 
către beneficiarii noştri a taxei de 
anticipaţie, care reprezintă media 
pentru 45 de zile a cheltuielilor 
facturate de noi şi e prevăzută în 
Legea 4/81, art. 62, al. 3 si 4.

•  ATRAGEM ATENŢIA ASO
CIAŢIILOR DE LOCATARI ŞI A- 
GENŢILOR ECONOMICI că folosim 
numai tarife aprobate, iar la nivelul 
nostru nu se poate face protecţie so 
dală (apanaj al Guvernului) şi că 
neplata serviciilor şi a eventualelor 
penalităţi de întârziere peste 45 zile 
de la emiterea facturii duce la sis
tarea acestor prestaţii; indiferentele 
consecinţe. 1

•  Alte teme de interes vor fi a- V
bordate în următoarele articole pe l 
parcursul zilelor următoare. AŞTEP-ţ 
TAM ÎN CONTINUARE INTRE-ţ 
BARILE ŞI SUGESTIILE CETAŢE- j 
NILOR în scris pe adresa — 4 
RA.G.CL. DEVA, strada Libertăţii, 
nr. 6. (1060491)

CONSILIUL DIRECTOR AL 
BA.G.C.L. DEVA

De curând. Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură a 
avut o întâlnire eu direc
torii de cămine culturale 
din judeţ, prilej cu care 
s-a discutat asupra activi
tăţii desfăşurate de insti
tuţiile pe care aceştia le 
conduc. Din partea Consi
liului Judeţean a participat 
dl Ioan Medruţ, director ge
neral cu probleme de bu
get iar din partea Prefec
turii, dl Victor Jurca.

Pe lângă problemele de 
pură specialitate, s-a re
marcat cu satisfacţie înţele
gerea manifestată de consi
liile locale şi de primari de 
a avea Ia comune directori 
de cămine culturale şi bi
bliotecari salariaţi. Este a i  
lucru extraordinar ce s-a 
realizat la nivelul judeţu
lui, vădind .grija ce se ma
nifestă pentru stimularea 
activităţii culturale în me
diul rural, vatră de conser
vare şi creare a tradiţiilor 
şi datinilor ce au oferit 
specificitate spiritualităţii 
poporului nostru în ansam-
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blul culturii universale. 
Suntem siguri că această 
măsură va duce la stimu
larea actului cultural In 
perspectivă, la „intrarea" 
căminelor culturale în rân
dul instituţiilor de bază 
ale comunei — biserica, 
şcoala, biblioteca. r'

Un alt fapt îmbucurător 
îl constituie disponibilitatea 
unor primării comunale de 
a aloca de la bugetul pro
priu sume însemnate pen
tru efectuarea de reparaţii 
la căminele culturale, ast
fel ca aceste aşezăminte sâ 
nu ajungă la un grad avan
sat de degradare (de fapt 
unele, şi nu puţine, au a- 
juns în această stare — 
n-n,). pentru a nu mai 
putea fi recuperate, iar lo
cuitorii satelor să se înde
părteze de ele, - preferând, 
liniştea propriei «ase, emi
siunile TV sau casetele vi
deo».

Reparaţiile, „lucru extra
ordinar", aşa cum l-a de
numit consilierul şef al 
Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură, dl Ioan

Sicoe, se execută la cămi
nele culturale din Leşnic, 
Veţel, la două cămine cul
turale de pe raza comunei 
Pul, la Măceu şi Plopi 
(Bretea Română). Să mai 
amintim că la Şoimuş re
paraţiile s-au efectuat acum 
mai bine de un an. Toată 
stima pentru consilierii si 
primarii de la aceste co
mune. Şi suntem siguri că 
gestul lor se va extinde la 
toate comunele din judeţ. 
Când există bunăvoinţă, po
sibilităţi financiare se gă
sesc. Şâ fie într-un ceas 
bun. S-a început un lucru 
nesperat de util pentru a- 
sigurarea bazei materiale 
necesare culturii hunedo- 
rene. In acest context este 
de neînţeles, după cum se 
spunea la întâlnirea cu di
rectorii de cămine culturale, 
cum la câteva comune, cei 
In drept nu se preocupă nici 
măcar de găsirea unui di
rector de cămin cultural. 
E posibil oare aşa ceva ? 
Parcă e prea de to tt

MINEI, BODEA

DR AGOSTE Şl CRIMĂ (HI)
•  După mulţi ani, uci
gaşul pune alcool pe 

limbă şM place •  Ultimul 
cuvânt al victimei •  O- 
mul cu cuţitul dispare, 
dar este înhăţat.

Ziua de 25 martie a.c. 
încă nu-şi trimisese emisa
rii când Petru Nichescu se 
trezi. Umblă la frigider şi 
văzu litrul de vin şi jumă
tatea de lichior. Luă prima 
sticlă, turnă în pahar şi 
bău. 1 se păru foarte acru. 
Al doilea şi al treilea pahar 
fură (vorba olteanului) mai 
dulci. Al patrulea Şi al cin
cilea fură şi mai şi, ca să 
nil mai vorbim de lichior 
care i se păru de-a dreptul 
fantastic. După ce „linse" 
amândouă sticlele, se îm
brăcă, luându-şi pardesiu) 
Închis la culoare, şi-şi puse 
pălăria pe ochi. Se duse 
iute în staţia de autobuz 
din vecinătatea stadionului, 
dar nu se opri în lumina 
becului, ci se trase în' um
bră. Simţea cuţitul în bu
zunarul interior al hainei 
şi acest fapt — alături de 
alcoolul ce-i bântuia min
tea — îi inspira curaj. Stătu 
ascuns până se făcu ziuă 
de-a binelea, cu ochii la 
şoseaua ce trecea prin a-

ei. Văzu la Un moment dat 
două femei apropiindu-se 
de staţie. Era fosta lui so
ţi e şi o prietenă — aceeaşi 
M.H. Ezită o clipă-două, a- 
poi Îşi zise: „Acum ori 
niciodată". Le ieşi celor 
două femei In faţă şl se 
propti înaintea lor. O privi 
pe Maria U. drept şi rosti 
răspicat:

— Mărie, vii sau nu vil 
să ne tmp&căm?

— Nu, nu vin. Ţi-am spus 
de atâtea ori.

— Asta-i ultimul cuvânt?
r— Asta ! V;v-.

Fulgerător P,N. duse mâna 
lă buzunarul interior- al 
hainci şi scoase cuţitul. îl
»  •  •  m mm mm m mm mm. mm m m

cu mulţi copii). Printre be
neficiari se numără : Miler 
Toma, Gheorghe Ilea, Vio- 
rel Stoica etc.

S-au discutat, de aseme
nea, aspecte privind ordi
nea publică, modul de des
făşurare a pazei de noapte. 
S-a cerut urgentarea îm
părţirii lemnelor de foc 
pentru iarnă, repararea u- 
nor clădiri şi a drumurilor 

. comunale.
SANDA CAŞVAN. 

colaborator

împlântă în pieptul femeii. 
Lovi încă o dată şi încă 
o dată. Femeia se prăbuşi. 
Insoţitoarea ei, MJI., tre
zită din Încremenire, voi să 
intervină. P.M. o lovi şi 
pe ea cu cuţitul la gât A- 
poi se îndepărtă cu paşi 
repezi. în jurul femeii că
zute şi al celei sângerânde 
se adunară oameni. Cineva 
opreşte o maşină care duce 
pe M.U. ţa spital unde 
moare. Nu după multă vre
me, omul cu cuţitul este 
Înhăţat şi, fără doar şi 
poate, va da socoteală pen
tru fapta sa mârşavă.

TRAIAN BONDOR 
m m m m m m m m m m m t

CAMPIONATUL DIVIZIEI C —
FAZA JUDEŢEANĂ DE JUNIORI

Rezultatele etapei din 31 oct CJ'Jt Simeria — 
Minerul Bărbăteni-3—I; Min. Şt Vulcan — Dacia O- 
răştie I—0; Jiul Petrila — Min. Certej 2—4; Minerul 
Ghelari — Armata Aurul Brad 1—2; Min. Aninoasa — 
'Constr. Hunedoara 1—2; Victoria ’90 Călan — Mine
rul Teliuc 1—0; Mureşul Deva — Haber Haţeg 13—0; 
Metalul Crişcior — Cema Cristur 3—0 (neprezentare).

CLASAMENTUL
trotuarul de pe marginea 1  Min. Şt. Vulcan 11 9 1 ■Ş -ii 66— 4 19

2. Mureşul Deva 11 ■ 9 r . ' t ' 62— 7 19
3, Jbrmata A. Brad. 11 8 0 3 51—12 16

LA  PE ŞT IŞU  M IC, 4. Dacia Orăştie 
4 Vlct Călău

11
11

6
":5 -

2
4

3
2

23— 9 
33—18

14
14

h  B U TELII PEN TR U A Min. Certej 11 6 2 - 3 26—35 14
CETĂŢENI 7. Constr. Hunedoara 11 6 i 4 25—24 13

8. Minerul Ghelari 11 5 2 4 22—16 12
In ultima şedinţă a Con 9. C.F.R. Simeria 11 ; 5 . 1 5 32—25 11

siliului comunal Peştişu 10. Minerul Aninoasa 11 4 2 5 33—21 10
Mic, printre problemele 11. Minerul Bărbăteni 11 4 1 6 27—26 ;Y:9l
discutate s-a aflat şi cea a 12. Metalul Crişcior 11 4 1 6 20—54 9
buteliilor. S-a hotărât atri 13. Haber Haţeg 11 - 4 - 0 7 20—44 8
buirea unui număr de IO 14. Minerul Teliuc 11 2 1 8 18—34 5
butelii familiilor cu pro 15. Coma Cristur 11 2 0 9 6—46 4
bleme sociale măi deosebite 16. Jiul Petrila ~ 11 0 1 10 7—96 1

Etapa următoare din 7 noiembrie şi arbitri : A.S.A. 
Aurul Brad — Min. Aninoasa, arbitri: Mîndru, Ger- 
gely şi Dănilă — (Hunedoara); Min. Certej — Min. 
Ghelari: David, Kelemen L. şi Melha — (Deva); Dacia 
Orăştie — Jiul Petrila: Cobzaru Popescu şi Clinei — 
(Hunedoara); Min. Bârbăteni — Min. Şt. Vulcan; Hî- 
rîci, Munteanu şi Ambrus — (Deva); Haber Haţeg — 
C.F.R. Simeria — se dispută sâmbătă: Dineş, Pîndă- 
relu Sebeş — (Orăştie —Brad); Cema Cristur — Mu
reşul Deva : Nistor, Deiac şi Medrea — (Simeria); Min. 
Teliuc — Met. Crişcior: Suciu, Hanzi şi Stanca — (De
va); Construct. Hunedoara — Victoria Călan: Cîrstea 
C.. Cîrstea I. şi Kecsedy — (Petroşani). Vasile Nemeş, 
(colaborator). \
mwwwmwmwmmwmmwmmwmmmmwwwmww*



Nevoia de a reveni
(Uram din pas- O

celor trei subiecte n-au fost 
în raport nici cu volumul, 
nici cu gradul de dificulta
te al subiectului. Ca nivel 
general de dificultate, pro
ba de biologie la examenul 
dg . admitere la Facultatea 
de Medicină din Cluj-Napo- 
ca a fost mult mai uşoară 
decât cele date aici.

Dl dr. Petrii Alic, medic, 
directorul instituţiei: Su
biectele au venit de la In
spectoratul şcolar, iar cei 
care au corectat lucrările au 
fost profesori de liceu din 
Deva. Spune mult faptul că 
subiectele au fost de un 
grad mai mare de dificul
tate decât cele de ia facul
tatea de medicină... Şcoala 
noastră nu are un statut 
bine definit. Unii îi spun 
liceu sanitar, alţii şcoală 
postliceală, alţii grup şco
lar. Solicităm să fie recu
noscută ca Grup Şcolar Sa
nitar. Clădirea este a Mi
nisterului Sănătăţii şi şcoa
la a avut dintotdeauna pro2 
fii sanitar.

Dna prof. Maria Mic- 
şescu: Iniţial âîta fost la 
Ministerul Sănătăţii, dar cu 
finanţarea am rămas la Mi
nisterul învăţământului Din 
punct de vedere metodolo
gic, este nevoie de colabo
rare.

Dl. Ion ' Stan: Re
venind la . admitere, ar 
fi extraordinar că şi 
la noi să se organizeze tesr 
te pentru selectarea can
didaţilor cu aptitudini prac
tice pentru această mesene, 
aşa cum se face In Marea 
Britanie şi In Elveţia.

Dl Petru Alic: Despre 
starea evolutivă a acestei 
şcoli, cred că e bine să se 
cunoască că există In pre
zent mai multe categorii de 
elevi: sunt cei 119 (patru 
clase a Xll-a), de la liceul 
sanitar aflat In lichidare ;

305 elevi din anii II şi III 
ai şcolii postliceale: patru 
clase de elevi de la „Chris- 
tiana“ (liceu non-profit), 
chiriaşii noştri şi 104 elevi 
ai liceului teoretic, cu pro
fil de biologie-chimie (in 
custodie). După cuin merg 
lucrurile, probabil că post-/ 
liceala se va desfiinţa (?!).

Dl Ion Stan : Cred că ar 
fi bine să se insiste despre 
cum a decurs examenul. 
Personal, consider că la a- 
natomie n-ar fi trebuit 
strâns „şurubul** chiar atât 
de mult.

Dl Petru Alic: înaintea 
începerii concursului de ad
mitere, am avut o întâlnire 
cu conducerea Inspectora
tului Şcolar. Eu am renun
ţat să fiu preşedinte de co
misie, lăsând totul în sea
ma inspectoratului..
Dna Maria Micşescu : Can

didaţii au fost foarte slab 
pregătiţi, niciodată n-am 
văzut, candidaţi atât de slab 
pregătiţi.

Dl Petru AUc : Bunăvoin
ţă din partea" conducerii 
pentru constituirea acestei 
clase a existat Am venit 
şi cu soluţii pentru a o sal
va. Ne-ain deplasat la in
spectoratul Şcolar, dar dl 
inspector general n-a avut 
timp de noi. Ne-a plasat la 
dna Armăşescu, inspector 
general adjunct. La întâl
nire a fost invitată şi dna 
Pop Monica, inspector bio
logie, dar a refuzat să ne 
onoreze cu prezenţa.

Nu ne rezervăm dreptul 
nici unui fel de comenta
riu. Este un adevăr de ne
contestat că tn unităţile sa
nitare din judeţ există o 
nevoie acută de cadre me
dii. Se pune deci o între
bare : unde vor fi acestea 
pregătite de vreme ce ab
solvenţilor de licee care s-au 
îndreptat spre această .me
serie li se îngustează posi
bilităţile ?

-CÂND LUCRUL 
DE M ÂNA E ARTA

Cusăturile, tricotajele, ţe
săturile sunt cunoscute sub 
titlul generic de lucru ma
nual sau de mână.' Poate 
spre a le distinge de arti
cole similare executate cu 
maşina. Pentru că un go
blen sau un covor nu pre
supun doar execuţia sa 
manuală, ci o imensă in
vestiţie de sensibilitate şi 
fantezie, devenind astfel 
artă.

De un asemenea statut 
se bucură goblenurile drei 
Felicia Bedea, din Deva. 
Specialişti englezi în do
meniu au apreciat calitatea 
celor 2 goblenuri partici
pante; în oraşul Milton 
Keynes, la o expoziţie. Pen
tru calităţile lor, ateste go
blenuri au fost incluse în 
albumul realizat pentru 
casa regală. Cu prilejul re
centei vizite făcute de' lu
crători ai Poştei Regale din 
acest oraş, alte trei goble
nuri realizate de tânăra de- 
veancă au luat drumul An- - 
gliei.

Poate cititorii se vor în
treba de ce nici un cuvânt 
despre ceea ce se ştie sau 
se spune la noi privitor la 
goblenurile talentatei noas
tre concitadine. Pentru că 
pur şi simplu fata s-a a- 
firmat.In Anglia dar e ne
cunoscută acasă. Sau dacă 
este, o cunoaşte doar un 
cerc restrâns.

S-o prezentăm deci şi 
cititorilor ziarului nostru. 
Felicia Bedea a trecut pra
gul a trei decenii de viaţă. 
A urmat Liceul Economic 
din Sebeş, unde, după pro- 
pria-i mărturisire, s-a sim
ţit foarte bine. Fire deschisă 
şi comunicativă, a legat în 
timpul cât a stat la inter
nat numeroase prietenii. 
Greul a venit după liceu.

Acolo erau tineri din toată 
ţara, care nu se uitau nu 
ştiu cum unii Ia alţii pen
tru că toţi eram la fel, a- 
dică handicapaţi, După ter
minarea liceului, au plecat 
fiecare în localităţile lor. 
Felicia Bedea s-a trezit că 
nu are foşti colegi In De
va, că pe stradă oamenii 
întorc capul curioşi. Un Ioc 
de muncă n-a fost cu pu
tinţă să-şi găsească. Nică
ieri nu era primită. Chiar 
şi după Revoluţie, când a 
primit o repartizare în 
muncă, a fost respinsă. Până 
când a găsit un post la A- 
sociaţia Handicapaţilor Ne- 
uromotori Hunedoara 
Deva.

Despre perioada ce a ur
mat liceului, când singură
tatea o apăsa cumplit, măr
turiseşte : „Căutând să faci 
ceva şi văzând că nu se 
poate, te descurajezi". Din 
fericire şi-a găsit un refu
giu — cusutul, care îi dă 
posibilitatea unei alinări. A 
lucrat pentru sine şi pen
tru cadouri. Acum însă are 
serioase probleme cu ti
chii. Dar coase încă ziua, 
pentru că seara simte ne
voia altei delectări, cărţile 
fiindu-i prieteni credincioşi. 
Mai are şi alte pasiuni, cum 
ar fi tricotatul, la care îm
binarea şi jocul culorilor 
o preocupă în mod deose
bit. Recent a început să 
lucreze felicitări manuale 
pentru diverse ocazii, după 
modele olandeze. Şi o face 
cu măiestrie, cu mai mult 
rafinament decât sunt exe
cutate modelele. O face 
pentru că-î place această 
muncă, veritabilă terapie 
pentru un suflet însingurat, 
plăcut mod de împlinire a 
talentului şi fanteziei crea
toare.

- 1

* 
*

{

\

i 
v 
*

*

) 
*

v 
* 
$

V 
*
t

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BRAD \
Organizează, potrivit art. 10—15 din Legea 50/1 

1991, o LICITAŢIE PUBLICA în vederea concesionării ( 
a 4 terenuri din care 3 terenuri în suprafaţă de 2921 
mp situate în oraşul Brad, str, Viaţă Nouă şi unul in ? 
suprafaţă de 1000 mp situat în Brad, sat Ruda Brad,! 
pentru realizarea a .4 locuinţe proprietate în regim de' 
înălţime F-f-1, în baza documentaţiei de urbanism a 
probată. ,

•  Taxa anuală minimă de concesiune este de 180 ) 
lei/mp/an pentru terenurile de Pe str. Viaţă Nouă şi 
70 lei/mp/an pentru terenul din satul Ruda Brad;

0 Concesionarea terenului se face pe 99 ani;
0 Ofertele se depun până în data de 23 noiembrie 

1993, ora 14, la sediul Consiliului Local Brad, camera 
2, din str. Republicii, nr. 18;

0 Documentele licitaţiei se pot ridica contra cost 
de la Consiliul Local Brad, camera 23, începând cu ‘ 
data de 8 noiembrie 1993;

0  Taxa de participare la licitaţie este de 6 000 lei;
0 -  Garanţia S: de participate la licitaţie este de 

20000 lei;
0  Informaţii suplimentare şi consultarea planşe

lor se pot face zilnic între orele 12—16, la Consiliul 
Local al oraşului Brad, camera 23, începând cu data 
de 8 noiembrie 1993, telefon 095/650880.

0 LICITAŢIA VA AVEA LOC IN ZIUA DE 24 
NOIEMBRIE 1993, ORA 10, LA SEDIUL CONSILIU
LUI LOCAL AL ORAŞULUI BRAD. (840)

CONSILIUL LOCAL BRAD
Organizează, potrivit art. 10—15 din Legea 50/1991, 

o LICITAŢIE PUBLICA In vederea concesionării unul 
teren situat în oraşul.Brad, str. Avram Ianeu, pentru 
realizarea obiectivului: sediu, staţie betoane, atelier 
— în baza documentaţiei de Urbanism aprobată.

0  Taxa anuală minimă de concesionare este de 
300 lei/mp/an.

0 Concesionarea terenului se face Pe 25 de ani.
0 Ofertele Se depun până în data de 24 noiembrie 

1993, ora 14, la sediul Consiliului Local Brad, camera 
2 din strada Republicii, nr. 18.

0  Documentele licitaţiei se pot ridica contra cost 
de la Consiliul Local Brad, camera 23, începând cu 
data de 8 noiembrie 1993, '

0  Taxa de participare la licitaţie este de 10 00Q 
tei.

0 Garanţia de participare Ia licitaţie este de 45 000 
lei

0 InformaţU suplimentare şi consultarea planşe
lor se pot face zilnic, între orele 12—16, la Consiliul 
Local Brad, cameia 23, începând cu data de 8 noiem
brie 1993, telefon 095/650880.

LICITAŢIA VA AVEA LOC IN ZIUA DE 25 
NOIEMBRIE 1993, ORA 10. LA SEDIUL CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI BRAD. (841)

VIORICA ROMAN ----- <----- --------—----
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M IE R C U R I,  3  N O IE M B R IE

RTL
7.00 Ştirile dimineţii; 10,00 Şeful; 11,00 

Bogat şi frumos; 11,30 „227“ (situaţii co
mice); 13,30 Springfield Story; 14,20 Cali
fornia Clan; 15,10 Vremea dorinţei; 18,00 
Cine e şeful aici?; 18,30 O familie foarte' 
drăguţă; 19,00 Chemarea inimU; 20,15 Ex
ploziv — magazin; 20,40 Vremuri bune, 
vremuri rele; 21,15 Piedone ;şi indienii 
(tp. ŞUA); 23,15 Steaua TV — magazin; 
1,-00 Âlaska.

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

Seriale; 13.25 Umbrele pasiunii; 14,15 Trap- 
per John, M.O., 15,10 Vecinii; 15.40 ' IIo- 
nanza; 16,40 Nava spaţială Enterprise; 
17,45 Să rişcăm.'; 18.20 Totul sau nimic*,
19.30 De 5x5/; 20,00 Ştirii spori, meteo;
20.30 Roata ’ norocului; 23,40 Câmpiile 
morţii (L Anglia); 1,55 Profesioniştii; 4,10 
Cerul în flăcări.

TNT A TOONS
7.00 Desene animate; 21,00 Gaşca cea 

mare (f. SUA); 23,05 Penelope (f. SUA);'
1,00 Sferele diamant (f. SUA); 2,30 Un caz 
fără probleme (f. SUA); 4,00 Eşti in ar
mată acum (f. SUA); 5,30 Fără bere? (f. 
SUA).

MTV
&00 ZI THE CURE; 8,00 Micul dejun 

muzical; 15,00 MTV On Tour: The Curta; 
1740 Coca Cofe Report; 18,30 Ţopul MTV 
al telespectatorilor; 2140 Cel mai dorit: 
V.J.R. Cohes; 23,00 Mari hituri: The Cure; 
0,45 3 din 1; LOO Lumea post-modernă.

ITALIA I
7,30 Bună dimineaţa; 10,30 Webster; 11,00 

Casa Keaton; 11,30 Starsky şi Hutch; 13,50

Desene animate; 1540 Nu © la RAI; 1740 
Unomania; 17,45 Mitic; 18,55 Ştiri; 19,00 
Supervicky; 19,30 Bayslde; 20,00 Willy, 
prinţ de Bel Air; 2045 Radio Londra; 21,05 
Karaoke; 2145 Film; 2340 Film; 1,30 Studio 
spori; 4,00 Webster; 4,30 Casa Keaton.

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

11.00 Focul verde. Ecologie; 14.05 Coaja!..;
14,30 Marile zile ale secolului; 17,10 Vi
sion 5; 1740 Culinară; 18,40 Arheologie;
19.00 Campionii; 1940 Jurnal TV 5; 20,00 
Cifre Şi litere; 21,00 Timp prezent; 22,00 
Jurnal francez : TFl; 2240 Teatru : „Gigi"; 
0,15 Mag. de reportaje; 1,45 Magazin li-

- terar. -

J O I, 4  N O IE M B R IE

RTL
8.00 Magazin matinal; 10,00 Şeful; 11,00 

Bogat şi frumos; 11,30 „227“; 12,00 Preţul 
e fierbinte; 13,00 Magazinul amiezii; 13,30 
Springfield Story; 14,20 California Clan; 
15,10 Vremea dorinţei; 17,00 Hans Meiser;
18.00 Cine e şeful aici ?; 1840 O familie 
foarte drăguţă; 19,00 Chemarea inimii (s); 
19,45 Ştiri; 20,10 Exploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune, vremuri rele; 21,15 Acţiuni 
de salvare; 22,15 Vreau un „acasă" (f. 
SUA); 0,15 Gottschalk; 1,00 Seriale.

SAT. 1
740 Bună dimineaţa cu fotbal; 9,55 Ve

cinii; 10,20 Trapper John; 12,00 De 5*5/; 
1240 Roata norocului; 13,10 Umbrele pa
siunii. „Ce tae facem, AshJey ?"; 14,00 Te
nis. Turneul ATP. Paris; 17,45 Să râdem; 
1840 Totul sau nimic; 19,30 De 5x5/; 20,00 
Ştiri .sport, meteo; 20,30 Roata norocului;
21.15 Sectorul lui Woltf; 22,15 Schreien- 
makers live; 0,05 Alien atacă/ (I. SF. An
glia); 2,25 Profesioniştii; 2,35 Sugarbaker’s;
3.15 Alien atacă; 540 Vraja muntelui.

TNT <* TOONS
7.00 Desene animate; 21,00 Fiicele vă

duvei (f. SUA); 23,15 Inimioare (f. SUA); 
140 Fetele vestului de aur (f. SUA); 3,45 
Cairo (f. SUA).

MTV
Zi Janet Jackson; 840 Micul dejun mu

zical; 14,00 Mari luturi : Janet Jackson;
15.00 MTV On Tour: J. Jackson; 1740 Coca 
Cola Report; 19,00 Muzica soul şi reggae; 
1940 Videoclipuri muzicale; 2140 Beavis 
& Butt-Head; 2140 Cel mai dorit: VJT.R. 
Cokes: 23,00 Mari hituri: J. Jackson; 045 
Noutăţi cinematografice; 0.45 3 din 1; 1,00 
Party Zone: muzică de dans.

ITALIA 1
740 Bună dimineaţa; 10,30 Webster; 11,00 

Casa Keaton; 1140 Star.ky şi Hutch; 13,30 
Studio deschis; 1340 Desene animate ̂ 17,15 
Unomania; 17,45 Mitic; 19,00 Supervîcky; 
1930 Bayside school; 20,00 Willy; 20,55 Ra
dio Londra; 2145 Beverly Hills; 22,30 
Melrose Place; 23,30 Film; 1,30 Ştiri, me
teo, sport; 4,00 Webster;' 440 Casa Keaton;
5.00 Starsky şi Hutch.

TV 5
7.00 Coaja de banană; 7,30 Ţeledimi- 

neaţa; 12,00 Imagini reflectate; 14,30 Ma
gazin cnltural; 1540 Magellan; 17,00 Jur
nal TV5; 17,15 Vision 5; 17,50 Culinară;
19.00 Campionii; 20,00 Cifre şi litere; 21,00 
Nord-Sud; 22,00 Jurnal francez: TFl; 22,30 
Drumul secolului; 0,10 Viva; 140 Şapte 
zile in Africa; 2,15 In noapte.

V IN E R I, 5  N O IE M B R IE

RTL
7.00 Ştirile dimineţii; 13,30 Springfield 

Story; 1440 California Clan; 15,10 Vre
mea dorinţei; 18,00 Cine e şeful aici?; 18,30 
O familie drăguţă; 19,00 Chemarea inimii; 
2040 Exploziv — magazin; 20,40 Vremuri 
bune.»; 2145 Muzică populară; 22,15 Co
micul Peter Steiner; 2345 Cum aţi spus?; 
0,15 Gottschalk; 1,00 Dări bătaie/ (f. SUA); 
4,05 M — Mâgazi ml bărbaţilor; 4,35 U- 
cigaşii fără milă (ta. Italia); 6,00 Seriale.

SAT 1
7.00 Bună dimineaţa cu RAN; 1040 IU 

legătura cu n o i 1145 Schreinemabers; 
14,05 Trapper John; 1540 Tennis. Turneul 
ATP de la Paris; 18,20 Totul sau nimic;
19.30 De 5x5/; 2040 Ştiri, sport, meteo; 
2040 Roata norocului; 21,15 Johnny peri
culosul (corn. SUA); 23,00 Fotbal Bundes- 
Hga; 0,00 Perversiunile plajei (t erotic 
SUA); 145 Electric Blue; 2,40 Sectorul lui 
VVolff; 3,30 Fotbal: Bundesliga.

TNT <5 TOONS
7.00 Desene animate; 21,00 Casa comorilor 

(f. SUA); 22,45 Necunoscutul (f. SUA); 0,25 
Ai grijă, iubito / (t SUA); 1,55 Bârfind un 
străin; 3,15 Prilej de alarmă; 4,45 Pista 
(t SUA)..

MTV
Zi Guns N’Roses; 8,00 Micul dejun mu

zical;; 11,00 VJ. Marijne; 14,00 Mari hi- 
. turi: Guns N Roscs; 15,00 MTV. On Tour; 
1740 Coca Cola Report; 18,30 Topul MTV 
al telespectatorilor; 19,30 Videoclipuri mu
zicale; 2140 Guns N’Roses: Loud’N’Live;
21.30 Cel mai dorit: V.J.R. Cokes; 23,00
Mari hituri; 1,00 Beavis & Butt-Head; 140 
V.J. Marijne. ,

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa; 10,30 Webster; 11,00 

Casa Keaton; 11,30 Starsky şi Hutch; 1340 
Studio deschis; 13,50 Desene animate; 1540 
Nu e la RAI; 17,15 Unomania; 17,45 Mitic; 
18,55 Studio deschis; 19,00 Supervicky; 1940 
Bayside schqol;:, 20,00 WUiy, prinţ de Bel 
Air; 20,55 Radio Londra 21,05; 2140 Film; 
2340 Film; 140 Ştiri, meteo, 4,00 Webster!
4.30 Casa Keaton. ; . '

TV 5
740 Teledimineaţa; 12,00 Magazin lite

rar; 14,05 Coaja de banană; 1440 Sport 
profesionist; 15,20 Şcoala fanilor; 16,05 E- 
misiune de umor; 17,00 Jurnal TV 5; 17,10 
Vision 5; 17,50 Culinară; 20,00 Cilre şi 
litere; 21,00 tn numele legii. Cronica Ju
diciară; 22,30 Taratata. Varietăţi; 23,45 
Ştiinţa cunoaşterii; 1,40 Media Sud; 2,00 
Dosarele justiţiei; 2,25 Bermuda.



•  Vând TV camionetă, 
motor Braşov, 3 500 000, ne
gociabil. Sorea Ion, tlia.

-'strada Prundului, nr. 9, 
tel, 348 — după ora 20. 

i ’ (1060411)
• Vând Fiat 1100, Deva, 

strada Zarandului, blocul 
P 4, apartament 84.

i ■ • (1060110)
•  Vând capotă şi două 

uşi dreapta pentru Volk-
; swagen, maşină ‘ cusut mare 
1 Kaisser. Tel. 613964, orele 
’ 8—16. (1060666)

•  Vând urgent . Opel As- 
j con a, preţ negociabil şi

maşină de scris. Tel. 647269.
(1060632)

•  Vând apartament două 
; camere, parter Gojdu, cum

păr garsonieră, exclus Mi
cro 15 sau schimb aparta-

■ "ment două camere cu gar- 
i soni eră, plus diferenţă. Tel, 
! 624732, 615078. (1060691)
i 0 Vând casă, curte, gră- 
f 'dină. Deva, tel. 619373.
: ' (1060689)

•  Vând Mercedes D 200 
i stare bună. Informaţii Hă- 
l 'feg. tel. 770216, după oră

167 • (106(5687)
* # Vând masă cu patru
i scaune paltin, dulap etajat, 
i.ftţodel deosebit. Deva, tel. 

514138, după ora 18.
(1060686)

•  Vând Audi 100 GI, 
1500 DM, Tel, 613149, după

jjra 16. (1060685)
* « Cumpăr porci — sta
dion cetate, vând maşină de 
îngheţată marcă italiană şi 
’prgă electronică. Informaţii 
6H443, după ora 20, 625985.

(1060684)
•  Vând avantajos mo

bilă combinată. Tel. 622495, 
după ora 17. (1060683)

Vând Renault 5 pentru 
piese de schimb, eventual 
Piese rezultate din dezmem
brare. Tel. 615357. (1060682) 

;Ş Vând motocicletă̂  CZ 
Sport 175, preţ convenabil. 
Gristur, tel. 671551. (1060680) 

Vând motor Fiat Die
sel şi cutie pentru ARO 
făŞ, piese ARO 240. Tel. 
828563, după ora 20.

(1060679)

■0 Vând Renault 9 Die
sel, Ford Diesel 2 tone şi 
Mercedes dubă Diesel 3 
tone. Deva, Ilorca, nr. 163.

(1060673)
• Cumpăr talon Ford 

Ficsta Deva, tel. 628247.
(1060674)

« Vând apartament două 
camere mobilat. Deva, tel. 
620115. (1060674)

' , e Vând furgoneiă Fiat 
Du:: tio 2500 cmc. Diesel, 
înmatriculată. stare bună 
preţ negociabil, • cea 9000 
DM  R e la ţ i i .  0956/14867.

(1060628)
0  Cumpăr forinţi. 16. 

mărci. Deva. 622685.
(1060671)

• Cumpăr apartament
două camere sau garsonieră 
zona Mărăşti sau Gojdu. 
Tel. 629271. după ora 18.

(1.060670)
• Vând cărbune (huilă 

spălată). pompă duplex 
două pistoane, manuală, 
nouă. Tel. 616849. (1060669)

•  Dezmembrez VW Golf
Diesel neînmatriculat, mo
tor perfectă stare, eventual 
cumpăr talon. Informaţii tel. 
713118. (1060665)

0  Vând Mazda 626, fa
bricaţie 1982, neînmatricu- 
lată, în stare do funcţionare 
masă extensibilă, bibliotecă 

' mică, comodă TV. Infor
maţii tel. 620318, după ara 
16- (1060664)

•  Vând VW Bus, televizor
color, videoreeorder. Tel. 
626237. _ . (1060650)

•  Cumpăr garsonieră con
fort I sporii zona pieţei, e- 
taj 1—2. Deva, Mihaj Vi
teazul, bl. K 6,- ap. 4, între

■ orele 15—17. (1060657)
•  Vând lucerna uscată. 

preţul 130 lei/kg. Tel. 633457.
(1060654)

• Vând sau schimb casă 
. la 4 km de Iaşi cu -similar

Devâ sau împrejurimi. In
formaţii Deva la căminul 
nefamilişti aparţinând Ma- 
con Bârcea, camera 46,

. etaj 1, AL Romanilor, zil
nic după ora 19. (1060651)

0  Vând xerox Olivetti, 
maşină de scris electrică 
Olivetti, fax omologat şi 
telefon-secretariat cu robot. 
Deva, tel. 624803,. între o- 
rele . 20—22.; (1060697)

SOCIETATEA COMERCIALA V
„VINALCOOL” S.A. DEVA \

Cu sediul în municipiul Deva, bdul 22 Decembrie; l 
bl. 42 parter. - •. î

ORGANIZE/IZA LICITAŢIE PCOLICA DESCHISA } 
CU STRIGARE. - \

conform Legii nr. 58/1991, H.G. nr. 634/1991, ÎI C. i 
758/91 şi 545/1992, pentru VÂNZAREA ACTIVULUI J 
„DISTTLĂBIE ORAŞTIE", situată pe str. Unirii, nr. 
130, având cş obiect dc activitate : Fabricaţie borho

tu ri fructe şi â restabili preţul de pornire Ia sumă 
de 26 681 900 lei. Licitaţia va avea Ioc pc data de 8. 
KII. 1993, ora 10. v .
'- Dosarul de prezentare a activului şi criteriul spe-- 

clfic pentru preselecţia participanţilor la licitaţie poate 
fi consultat zilnic la sediul societăţii, între orele 12—14.

B Altc relaţii privind activul ce urmează a fi vân
dut se pot obţine Ja telefon: 625882, dl. sing. Băneasă 
Doinei.
Pentru selecţionarea participanţilor la licitaţie, 

participanţii vor depune la sediul societăţii până Ia 
.'data de 26. 11. 1993 documentele prevăzute de H.G. 
nr. 758/1991.

Lista de ofertanţi acceptaţi pentru a participa la 
licitaţie va fi afişată la sediul societăţii până la data 
de 2. 12.1993.

Ofertanţii selecţionaţi vor depune la casieria So- ’• 
cictăţii pentru DISTILÂRIA ORAŞTIE, până Ia data 
de 3. 12. 1993 sau în contul : 40.72.0.96.18.02.09 urmă
toarele :

— taxa dc participare: 400 000 lei;
— garanţia de participare fi) la sută din preţul de 

pornire a licitaţiei: 2 668 190 lei.
In preţul de pornire a licitaţiei nu este inclusă 

valoarea terenurilor, urmând ca acestea să fie vân
dute cumpărătorului conform H.G. 331/1992.

în caz de neâdjudecare, în prima fază, va avea 
loc faza a doua după 15 zile, respectiv la 23. 12. 1993, 
Sar a treia. licitaţie după un termen de 5 zile, respec
tiv la data de 28. 12. 1993. /

•  în atenţia locuito
rilor oraşului Orăştie 1, 
Doriţi ca ambianţa a- 

partamentului dumnea
voastră să fie de tip 
occidental ?! Nimic mai 
simplu! Apelaţi la 
Magazinul „MARIA“ 
(vis a vis de piaţă), ce vă 
oferă un larg sortiment 
de mobilă de înaltă 
ţinută, la preţuri cu 20 
la Sută mai mici de
cât cele practicate de 
magazinele similare din 
zonă. Informaţii Orăş
tie, str. Căsţăului, nr. 1. 
tel, 642609, Deva, tel. 
6186713. ' . (1060656)

•  Vând Aro carosabil, 
motor Braşov, fabricat 1989. 
Deva. str. Dragoş Vodă, nr.
18, ţel. 625050. (1060695) 
' 0  Vând urgent Dacia

1310, stare bună, preţ con
venabil. Reiaţii la tel. 
624886, (1060658)

•  Vând Citroen 2 CV eu 
caroserie de rezervă, preţ 
1500 DM,negociabil. Pompă 
apă şi delcou Audi 100 L. 
Tel. 623837, după ora 16.

•  Vând dulap vitrirţă şi 
reeâmicr,. lemn nuc. Tel.

. 622141. (1060700)
•> Vând apartament două 

camere. Deva, str. Scări
şoara, bl. 34, ap. 16 şi Da
cia 1310. (1060707)

•  Cumpărăm făină . şi
grâu. Angajăm tineri pen
tru meseria de ajutor bru
tar. Tel. 619530. . (1060705) 
7 •  Vând piese Dacia 1300, 
(maşini dezmembrate), preţ 
50 la sută. Tei. 718757, după 
oră 19. (922290)

•  Vând convenabil Mer
cedes 220 Diesel, stare ex
cepţională, neînmatriculat, 
tel.' 723080. 7 (922289)

0  Vând apartament. 2 
camere .parter, semimobi- 
lat; zona cantina-restaurant, 
tel. 711490, între orele 18—-
19. ' (922286)

•  Vând Audi 105 S, stare 
perfectă, preţ foarte con
venabil, plus o -caroserie, 
motor, cutie viteză. Tel. 
712229, între orele 16—18.
' ' .(922291)

Z .'.V A W .V A V .’A V .V ,’ ." ;

0  Societate comer
cială, efectuez transport 
marfă cti autodubă ca
pacitate 3 tone. Tel. 
622141. (1060700)

.V Z Z . V W .V .V .W .V V Z .V  -
• Angajez vânzătoare.; In

formaţii la tel. 724045, în
tre Orele 19—20, până la 
data de 10 noiembrie 1993.

(922288)
•  Căutăm colaboratori

specialişti în tehnica «iii* 
lăfii ipsosului (b’usturi). Tel. 
716967. (922287)

•  Caut femeie îngrijire 
copil, 4 ani. Informaţii tel. 
722907. după ora 16.

' (922285)
• Pierdut certificat 'cali

ficare dulgher-montor, nr. 
3595/1982, pe numele Ola- 
riu Dumitru. Se declară 
nul. (1060655)

•  Ofer de închiriat/gar
sonieră mobilată, Micro 15. 
Deva, tel. 618868. (1060662)

• Caut apartament cu 2 
camere şi o garsonieră rfto- 
bilatâ pentru închiriat, zo
nă centrală, exclus Dacia şi 
Micro 15. Relaţii : zilnic, 
între orele 14—i6 şi 20—22, 
la telefon : 621086,

0. Schimb apartament 4 
cămere zona pieţei cu două 
apartamente a două ca
mere. Tel. 615357. (106Q682) 

. 0  S.C. Pretomedeo S.R.L. 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor înce
pând cu 1 decembrie 1993.

'.(1060675)
•  . Cu, autorizaţia 7768/ 

1993, emisă de Consiliul 
judeţean Hunedoara, . s-a 
deschis activitatea indepen
dentă* reprezentată prin Ma
rina Ioan din Voia Balşa, 
cu obiect de activitate ali
mentaţie publică, comercia
lizare produse alimentare, 
industriale, textile, încălţă
minte, băuturi alcoolice, ră
coritoare, produse panifica
ţie, transport marfă.

(1060663)

•  Azi 3 noiembrie se 
împlinesc şapte ani de 
când scumpul nostru 

- sing. ■
RADU RÂDUCU

a plecat dintre noi pen
tru totdeauna la numaj 
28 anî.; Lacrimi, flori 
şi dbr pe mormântul 
Iui. Dumnezeu să-l O* 
dihnească în pace! Fa
milia. - (1060661)

DECESE

•  Un ultim omagiu 
pentru

MOŞ VOICHIŢA
din Brad din partea ce
lor care au iubit-o atât 
de mult. Amelia şi Flo
r i n . , .  .

•  Familia îndurerată 
anunţă încetarea din 
viaţă a marhei
ANA ClMPJJRJEAÎf 

născută în 1915. Cei 
care vor s-o conducă 
pe ultimul drum, astăzi 
3 doiembrie 1993, ora 
13, la Biserica Penti- 

■ costală din localitatea 
Tătărăşti, com. Burjuc. 

Nu o vom uita niciodată 
pe acea mamă mult 
iubită. (10Ş0694)

AU— *— —*•—*•—*—*—-*— *—*WA-~*
ţ - S.C. „CORVINUL” S.A.
f HUNEDOARA 1
Leu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr. 8]
f- Scoate la licitaţie următoarele mijloace fixe : j 
i  0  Depozit produse âgroalimentare Peştişul Mic. j
i •  Atelier reparaţii tip service, garaje metalice,*
I rampă auto, magazie mână, copertină metalică care« 
Tse găsesc îri str. Carpaţi, nr. 15. -J
f  Licitaţia va avea loc la sediul societăţii în dataj 
*de la noiembrie 1993, ora 10, iar în căzui în care -mij- |

Iloacele fixe nu Vor fi vândute, se va organiza licitaţieţ 
în flecare zi dc luni a lunilor noiembrie şi decembrie ţ 
1993. 1

I Taxa de participare la licitaţie dc 30 000 lei şi ] 
/garanţia materială dc 10 Ia sută din valoarea mljlo-j 
ţ  cului fix se vor depune la~ casieria societăţii, până ţ! în ziua ţinerii licitaţiei.

Informaţii suplimentare la telefon 712316. (C.E.C.)*
S.C. i

l

„MUREŞUL” SOCOM 
D EV A 

ANGAJEAZĂ:
♦  Fochist autorizat
♦  Zugrav .
♦  Muncitor necalificat.
Relaţii la tel. 61 47 07. (1060487)1

I

S C ,  M A G IK A  —  1M PEX S .R .L . B R A Ş O V

P R O G R A M U L  P L Ă Ţ IL O R  ÎN  C A D R U L  

S IS T E M U L U f D E  ÎN T R A J U T O R A R E

•  miercuri, 3 noiembrie — chitanţele nr.
2647—2831 ;

•  joi, 4 noiembrie — chitanţele nr.
2832—3010.

Precizăm că circuitul nostru de întrajuto
rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă.

Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata 
după 3 luni.

Plăţile se efectuează la Hanul ,,Biicura“ 
din Haţeg. ri/L - , ■ ■ - •'

l
S.C. „HORTICOLA” S.A. 

D E V A .
FERMA VITICOLA ŞOIMUŞ 

cu sediul în Soimus, str. Viilor 
V I N  D E  

zilnic, între orele 9- 1̂7
■  STRUGURI pentru vin, soiuri superi

oare — 150 lei/kg., inclusiv TVA
■  MUST — 300 lei/kg., inclusiv TVA. 
Informaţii Ia sediul S.C. „Horticola” S.A.

Deva, telefoane 614318, 615125. (CEC)

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

bdul Becebal, bl.. R parter 
Telefon 61 12 61,

VA OFERĂ:
O Frigidere 2401.
O Lăzi frigorifice 160 1, 120 1 
O TU color Megavision, Goldstar 
O Calculatoare de birou 
© Faxuri Panasonic, Sharp, Samsung 
© Executăm reclame luminoase 
© Instalaţii complete satelit

CUPON QUASAR 
ELECTRO S.R.L.

Bdul Deeebal, bl. R, parter, telefon 611261.
Folosind acest cupon, beneficiaţi de o 

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

COOPERATIVA „IIAŢEGANA” 
cu sediul în oraşul HAŢEG, 

str. Progresului, nr. 40 .
Organizează în data de 15 noiembrie 1993, 

ora 12, licitaţie publică în scopul închirierii 
spaţiului din strada T. Vladimirescu, bloc S 1, 
parter, în suprafaţă de 91 mp.

Informaţii Ia telefoanele 77 07 02 si 
77 00 52, Haţeg. (843) '
----------- ------------ 1--------- ;-------------------- -------

REGIA AUTONOMA A CUPRULUI 
EXPLOATAREA MINIERA 

BAIA DE ARIEŞ
A N 'U N Ţ Ă ,

ţn data de 10 noiembrie 1993, se organi
zează la sediul E. M. Baia de Arieş, str. Repu
blicii, nr, 1, jud. Alba, licitaţie publică pen
tru executarea lucrărilor de construcţii-mon- 
taj şi autorizare metrologică a 1 (una), buc. 
cântar̂  pod bascul rutier 50 tf, tip ME-P-01- 
162, cu masa PVA furnizată de Balanţă Sibiu,

Agenţii economici participanţi vor face 
dovada că sunt autorizaţi de metrologia de 
stat pentru executarea acestor lucrări şi că 
au mai executat şi autorizat cântare pod bas
cul rutier de 50 tf. (846)

COREOGRAFA
Caut tinere până Ia 25 de ani, în vederea 

formării unei trupe de dans modern (cu posi
bilităţi de angajare imediată). Adresaţi la tele 
fon 61 43 94, intre orele 16—20 (cursul de 
pregătire gratuit). (845)

-L
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