
născut, la

1935. S-a născut, la 
, RADU SELEJAN, 
lor român. Cule- 
de versuri: „Cer* 
e neliniştii", „Cân- 
şi descântece de

lui Bularda" 
: „Transpa'

(V. Jiului). „Cetăţi sub- 
pământene", „Ţara curcu
beului de piatră" (Ţa
ra Haţegului), „Gânduri j 
pentru lauda pământu-) 
lui* (Ţ. Moţilor) ş.a. Ro- ţ 
mane: „Bariera pentru >

Î O B S B B V A T O B

m m  ARE CLAUZA i

In anul 1988, Nicolae Ceauşescu s-a supărat pe J 
americani şi le-â făcut figura, renunţând la clauza i 
naţiunii celei mai favorizate pentru ţara noastră. Cât 1 
ne*a costat această iniţiativă aberantă a dictatorului î 
s-a spus şi s-a scris cu lux de amănunte. Consecinţa? |  
Galopul nostru de după revoluţia din decembrie 1989 * 
pentru reprimirea clauzei. în acest scop, guvernanţii |  
noştri, politicienii, mulţi oameni de bine care trăiesc » 
dincolo de graniţele ţării — şi Ion Ţiriac este unul 1 
dintre cei deosebit de puternici şi de influenţi — au J 
depus eforturi ‘susţinute pentru a-1 convinge pe poli- a 
ticienil şi investitorii americani de turnura obiectiv J 
democratică pe care a luat-o ţara noastră, determi- j 
nându-i să accepte redeschiderea relaţiilor economice I 
şi comerciale. dintre S.U.A. şi România, implicit re- J 
acordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate pentru |  
noi. '-:v .V..-- . V.

Dacă in urmă cu un an, cele două camere ale I 
Congresului S.U.A. ne-au refuzat această favoare, lată , 
că acum, tnai exact in şedinţa sa de vineri, 22 octom- I 
brie a.c.. Senatul american a aprobat Acordul corner- J 
cial dintre România şi Statele Unite, inclusiv clauza t 
naţiunii celei mai favorizate, după ce Camera Repre-1 
zentanţilor hotărâse acelaşi lucru in data de 12 oc- j 
tombrie a.c. însuşi preşedintele Bill Clinton reco- |  
mandase Congresului să adopte această măsură, pe * 
care domnia sa a consfinţit-o, prin semnătură, in ziua J 
de marţi, 2 noiembrie 1993, documentul urmând sft »' 
intre curând-în vigoare. I

‘Aşadar, România are din nou clauza naţiunii celei J 
mai favorizate. •

Ce înseamnă aceasta în mod concret? în primul « 
rând, reducerea taxelor vamale la 3—7 la sută faţă j 
de nivelul actual de 35-*-95 la sută, deci posibilităţi 1 
sporite pentru pătrunderea produselor româneşti pe |  
piaţa americană — poate cea mai activă şi mai'pu-J 
ternică piaţă din lume. Potrivit estimării directorului |  
general al Direcţiei America din Ministerul Comerţu- '  
lui, beneficiile pentru România, ca urmare a obţinerii I 
clauzei naţiunii celei mai favorizate şi a scăderii ta-* 
xelor vamale, se vor situa intre 60—70 milioane des 
dolari pe an. De asemenea, România va avea un ac- 1 
ces neîngrădit la programele de asistenţă economică |  
acordate de S.U.A. ţărilor care beneficiază de clauză, I 
Îşi va putea majora volumul exportului spre Ame- > 
rica, va beneficia de un tratament nediscriminatorfu |  
privind exportul tehnologiei de vârf americane: *

însă acestea nu vin singure, cât am bate din pal- I 
me. Este nevoie de angajament si responsabilitate in» 
muncă, de o calitate a produselor şi a serviciilor la |  
nivelul cel mai competitiv cu putinţă, de operativitate J 
şi sinceritate io afaceri. > • . »^

Suntem pregătiţi pentru toate acestea? Din pă- I 
cate, nu prea Dar putem fi. Avem resurse, avem spe- j 
cialişti, avem şi o bază tehnică încă acceptabilă, insă I 
trebuie să le puriem cu temeinicie în valoare pe ' 
toate. Să relansăm grabnic economia românească dej 
stat, să stimulăm, să dezvoltăm, să accelerăm econo- » 
mia de piaţă, să ridicăm rapid şi cât mai sus ştacheta I 
exigenţelor cantitative, dar mai ales calitative. Alt- * 
fel. In zadar avem clauză. Dar să nu uităm că deocam- | 
dată o avem .doar pentru un an. De probă...

___f_____ ____ DUMrTKUjGHEONEA |

FLASH î
O INIŢIATIVA. Filiala 

Hunedoara a Convenţiei 
Democratice din Româ
nia a întreprins o iniţia
tivă. in comuna VeţeL 
Membri ai C.D.. umblă 
din casă in casă pentru 
a înregistra nemulţumirile 
cetăţenilor in legătură cu 
aplicarea Legii fondului 
funciar. în ziua de 7 no
iembrie ajs., la ora l i  va 
avea loc la Căminul Cul
tural din centrul de co
mună o adunare publică, 
la care vor fi prezentate

rezultatele acestei acţiuni 
<Tr.B.) -

© NOUTĂŢI EDITO
RIALE. Dacă treceţi pra
gul librăriei „Gh. La- 
zăr“ (din centrul Devei) 
nu veţi regreta. Iubitorii 
colecţiei „Delfin" o vor 
regăsi aici. sub un nume 
nou, „WAR", cu o serie 
de şase cărţi. Tot aici 
găsiţi, sub egida edi
turii „Univers", romanul 
de succes „Colecţiona
rul" de John Fawles, iar 
in romanul Istoric a apă
rut „Amurgul Templieri
lor". (H.C.)

© CONFERINŢA DE 
PRESA. Filiala Hunedoara 
a Partidului România

Mare organizează, sâm
bătă, 6 noiembrie a.c., o 
conferinţă de presă. La 
această manifestare, ce va 
avea loc In sala de şe
dinţe a Consiliului Ju
deţean, începând de la 
ora 9,30, sunt invitaţi s& 
ia parte reprezentanţi a! 
presei locale şl centrale, 
precum şl oricine este in
teresat (Tr.B.)

© FIERUL VECHI 
costă cu mult mai mult 
ca metalul produs îna
inte de revoluţie. Pen
tru cei interesaţi, fierul 
vechi se achiziţionează cu 
10 lei/kg; bronzul cu 260 
lei/kg; cuprul cu 350 lei/ 
kg etc. Metal să fie, că 
se plăteşte.. (S.C.)

Intr
cunoscu

fa

© MAG/
ZENTARE. 
mal puţin 
str. Depozitelor, In 
B.A.D.P.S., aparţinând a- 
cestei firme, s-a deschis 
un magazin de prezentare, 
unde găseşti, pe lângă 
piese şi anvelope pentru 
autoturisme şi alte pro
duse de larg consum. Şe- 
găsesc, de asemenea, mori 
de mică capacitate sau 
ferăstraie mecanice, (S.C)

© TÂLHARUL MI
NOR Ioan Bftrcea dirt 
Geoagiu are 16 ani. De 
şcoal ă nu se ţine, de 
muncă nici atăt Era insă 
urmărit pentru tâlhărie. 
Acum a fost prins. (V.N.)
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— Soţul dumneavoas- | 
•tră vorbeşte esperanto ? j

— Perfect Parcă s-a*
născut acolo.

A

S noiembrie

•  Au trecut 308 
'! din acest an; au
) rămas 57.
) •  1879. S-a
\ Călăraşi. PETRE 
i IIANEŞ (m. 1966), istpric 
|  literar român.

V •  1880. s-a născut 
MIIIAIL SADOVEANU 
(m. 5 oct. 1961).

•
Brad
scriitor român, 
geri de versuri: 
turile neliniştii", 
tece şi descântece 
piatră*, „Târziul 
volumul de 
liberarea 
Reportaje 
ren ţa
(V. Jiului), 
pământene", 
beului de

mane:
cocori", „Avesolon cel 
Bătrân" ş.a.

•  1942, S-a născut 
SIN MUIAI, scriitor ro-

La S.C. Agrotur SJR.L. 
servicii de bună calitate.

Şoimuş puteţi beneficia de 
antren, mâncăruri şi minu-

turi delicioase, băuturi diferite, pe gustul fiecăruia.
Foto : PA VEL LAZA

IN PAGINA A III-A

•  Sf, Mc. Galaction şl 
Eptstimia (Pomenirea 
morţilor).

Au fost finalizate cerce
tările tntr-unul dintre cele 
mai importante cazuri de 
corupţie descoperite In ju
deţul Hunedoara, Este vor
ba de cel de la Abatorul 
Petroşani.

Pentru 'cei care nu ' au 
Citit prima parte a artico
lului nostru, reamintim că 
la această unitate se în
stăpânise o adevărată ma
fie care a băgat în buzu
narele unora şi altora sute 
de mii de lei ca mită; şl a 
adus prejudicii de' milioane 
de tei.

Practic, in timp ce cres
cătorii de animale gin 
zonă nu aveau unde să-şi 
predea animalele, lucrători 
al abatorului, foşti angajaţi 

M  alţU certaţi eu cinstea 
ai corectitudinea, aduceau 
loturi mari de animale din 
alte judeţe, pe care le în
cadrau Ia „tineret bovin", 
deşi erau animale mai mult 
decât adulte. S-a dat şi 
s-a luat mită, s-au încasat 
mulţi bani prin falsifica
rea documentelor.

Acest lucru, în timp ce 
se spunea foarte răspicat 
că există Surplus de carne 
şi deficit în asigurarea plă
ţilor, în timp ce în scrip
tele abatorului existau mari 
cantităţi de carne de cea 
mai bună calitate, iar în 
realitate oamenii mâncau 
mai mult zgârciuri.

Mari cantităţi de carne 
de slabă calitate a fost 
valorificată jjrin cantinele 
.minerilor. De remarcat fap
tul că putregaiul corupţiei 
se instalase la cel mai 
înalt nivel din abator.

-j în urma complexelor cer-; 
cetări ce au avut loc, s-a 
dispus trimiterea In jude
cată la Tribunalul jude
ţean a următorilor incul
paţi: Izvorel Cocolan, fostul 
director al abatorului, care 
este acuzat de luare de 
mită şi complicitate la în
şelăciune. Suma pe care a 
primit-o drept mită se ri- 
'dleă la circa 200 000 de lei. 
Fostul şef âl secţiei tăiere,

maistrul Ionel Scorei, este 
trimis in judecată pentru 
primirea drept mită a su
mei de 300 000 de iei, pen
tru fals, uz de fals şi în
şelăciune. El falsifica do
cumentele, transformând 
vaci bătrâne aduse de la 
fostele CA..P.-uri în tineret 
bovin. Al treilea inculpat 
trimis în judecată este Ma
rfa Ioneşcu, fost şef al u- 
nei secţii,- penftu fals, uz 
de fals şi înşelăciune. - N 
' în faţa instanţei va a- 
junge şi medicul veterinar 
Gheorghe Cristea, şef al Cir
cumscripţiei sanitâr-veteri- 
nare Vulcan. Şi acest lucru 
pentru dare de mită, com
plicitate la înşelăciune şi 
uz de fals. Dintre incul
paţi nu lipsesc nici patroni 
ai unor firme particulare, 
implicaţi în „afacere". Este 
vorba de Maria Coltescu şi 
Ioan Barşon, ambii din Vul

can. Primul va trebui să 
dea socoteală pentru dare 
de mită şi complicitate ia 
înşelăciune, iar al doilea 
pentru uz de fals şi com
plicitate la înşelăciune. 
Pentru că Barşon a re
cunoscut faptă de dare de 
mită înainte de a începe 
cercetările împotriva sa, 
nu va fi trimis în judecată 
şi pentru aceasta.

în sfârşit, pentru luare 
de mită şi fals, este tri
misă in judecată Livia Ar
delean, tehnician agricol 
Ia Primăria Petroşani. 
Dânsa a feliberat bilete de 
proprietate cu date false 

unor intermediari care cum
părau animale din alte ju
deţe pentru a le preda la 
Abatorul Petroşanii 

Dg remarcat că prejudi
ciul, reprezentând numai 
diferenţa dintre 'calitatea 
reală şi cea scriptică, este 
de 4,4 milioane iei.

Să mai spunem In în
cheiere că soluţionarea ca
zului, în privinţa căreia 
mulţi erau mai mult de
cât neîncrezători, poate 
constitui un bun început 
în combaterea flagelului de 
corupţie. Mai, cu seamă că, 
dîn partea cititorilor am 

, primit semnale potrivit că
rora, ceea ce s-a întâmplat 
la Petroşani nu este deloc 
singular. Dar corupţia a 
cuprins sfere mult mai largi 
de activitate şi nu sunt ex
cluse nivele dintre cele mai 
înalte.

VALENTIN NEAGU. 
TIBERIU MEDEANU. 

procuror

INCENDIU DE PROPORŢII LA VULCAN
In noaptea de 3 spre 4 noiembrie 

a.c, între orele 23 şi 1, pe bdul. Mi- 
hai Viteazul din oraşul Vulcan a a- 
vut loc un incendiu de mai mari pro
porţii.

S-au mistuit în flăcări în jur de 13 
garaje Şi 8 autoturisme. -Cauzele iz
bucnirii acestui incendiu încă nu sunt 
cunoscute. Odată cercetările finali
zate, Ic vom aduce la cunoştinţa ci
titorilor noştri. (V.N)



,r, f

Probleme din audienţe

„Mă poartă pe drumuri"
Dl.! Pavei Budeanu, din 

Simeria, str. Plevnei, nr. 1, 
a venit in audienţă la re
dacţie pentru că nu obţine 
de la- Instal Service Deva 
un dosar necesar încheierii 
contractului cu distribuito
rul de gaz metan. A pre
zentat nişte chitanţe cu di
verse sume plătite acestei 
firme devene, perftru exe
cutarea lucrărilor d® insta
lare a gazului metan. A 
mai precizat că o parte din 
vecini au intrat în conflict 
cu firma amintită pentru 
că a pretins sume prea 
mari de bani pentru lucră
rile făcute. Din acest mo
tiv s-au adresat firmei din 
Deva care distribuie gazul 
metan, care a finalizat lu
crările.

Dl. Budeanu se arăta ne
mulţumit pentru că deşi 
n-a reclamat firma Instal 
Service Deva, nu poate 
obţine documentele nece
sare încheierii contractului 
de furnizare a gazului me
tan şi mereu i se indică 
altă dată la care să revi
nă la firmă. Dl. Budeanu 
doreşte să ştie de ce şi până 
cândf

Am- prezentat nemulţu
mirea- şi reproşurile dlui • 
BudegUtu şefului firmei 
deve«e, di ing. Vasile Alio- 
nescrfT; „Adevărul este că 
aceşti -oameni au deja gaz 
metan. Dar racordarea s-a

făcut ilegal. Normal era 
ca instalaţia definitivă"s-o 
facă instalatorul nostru 
autorizat, care să semneze 
pentru punerea ei în func
ţiune. De vreme ce lucru
rile nu stau aşa, nu ne 
putem asuma răspunderea 
pentru furnizarea gazului 
metan. Nu ştiu dacă dl. 
în cauză mai are sau nu 
ceva de plătit firmei noas
tre. Trebuie să vină şi să 
vedem, însă problema lor 
e alta. Ne-au făcut ne
cazuri, care acum se în
torc împotriva lor, pentru 
că nu-şi pot încheia con
tracte cu furnizorul de 
gaz metan".

Nu suntem adepţii pur
tării oamenilor pe dru
muri şi credem că în acest » __ ~ >
caz, cu destule complica- I ,pe. cale I
ţii din câte am înţeles, e ! , **
nevoie să-şi asume râs- t tnr înlocîJ ‘ j
punderea cuvenită toate ! ‘°r ^  ~  soI« -!
părţite implicate. Situaţia I ^ ' Avantajele pe care | v

J I
j NOUTĂŢI PRIVIND j
j TRATAREA APEI j
! POTABILE !

J Un simpozion cu te- J
| matică din preocupările i 
4 cotidiene pentru îmbu- I
I'  nătăţirea condiţiilor de > 

viaţă ale locuitorilor din I 
î comunităţile urbane şl J 
I rurale organizat recent | 
•> la Bistriţa, unde au par- * 
| ticipat şi reprezentanţi I 
' ai judeţului nostru, a ! 
| adus în prim-planul | 
J discuţiilor specialiştilor J
I mai multe noutăţi, dăr i 

una ni se pare deosebit < 
j de interesantă. Este vor- j 
| ba de prezentarea teo- I 
* retică şi practică a O- J 
| oei - instalaţii de produ- | 
« cere a ozonului I.C.O. * | 1000. ■ |

La "ce foloseşte acest »

ÎN SPATELE LINIŞTII
La Casa de Cultură Hu

nedoara e linişte. Poate şi 
orele apropiate prânzului, 
îşi spun cuvântul. Ce se 
ascunde însă în spatele a- 
cestei linişti ? Ca peste tot 
— greutăţi, şi, într-o oa
recare măsură, satisfacţii 
generate mai ales de secto
rul artistic. Unele greutăţi 
se leagă de funcţionarea U- 
niversităţii populare, mo
dalitate informativ-educa- 
tivă serioasă, dar şi adu
cătoare de venituri bă
neşti. Spre deosebire de 
instituţia similară de pe 
lângă Clubul „Siderurgis- 
tul" din aceeaşi localitate, 
cea de la Casa de Cultură, 
după cum ne spunea dl 
Eugen Evu, n-a reuşit să 
adune'prea mulţi cursanţi, 
oei puţin deocamdată. Se 
speră, însă, în deschiderea 
unor cursuri de’ -Croitorie, 
vânzători comerciali, insta

latori. Produc serioase du
reri de cap oamenilor insti
tuţiei aparatura audio-vi- 
zuală, ca şi încercările de 
a organiza deplasări cu 
spectacole în alte localităţi 
ale judeţului, din cauza 
taxelor de transport. Ta
xele mari, generate de de
plasări, fac ca şi trupele 
profesioniste de spectacol 
din ţară să renunţe la 
turnee. Aşa că azi nu mai 
vezi un spectacol de tea
tru bun, care altădată îţi 
încânta sufletul.

în ciuda greutăţilor de 
tot felul, sectorul artistic 
al .Casei de Cultură se 
„descurcă" nesperat de 
bine. Este vorba aici de 
„Salonul artelor", o conti
nuare a „Studioului artelor" 
Salonul, organizat mai ales 
In incinta unor societăţi co
merciale, cuprinde recita
luri de poezie, chitară cla-

sică, scenete cu actori lo
cali. S-au găsit, în acelaşi 
timp, sponsori care spri
jină această acţiune. For
maţia de teatru are în pre
gătire o piesă — dramati
zarea - unui roman de Ion 
Lăncrănjan, realizată : de 
huncdoreanul Ion Coman. 
O altă trupă de teatru 
montează piesa „Tâehe, îah- 
ke şi Cadâr". Teatrul pen
tru copii pregăteşte premie
ra la „Haensel şi Cretei". 
Bine merg formaţia de mu
zică pop-rock, condusă de 
Mircea Goian, cenaclul li
terar. Ansamblul folcloric 
a efectuat în vară un tur
neu in Ungaria, de unde 
s-a întors cu frumoase a- 
precieri. Sunt câteva as
pecte care promit o relan
sare de ansamblu a acti
vităţii desfăşurate de Casa 
de Cultură hunedoreană., 

MINEL BOBEA;

oferă sunţ două, dar Itrebuie să fie lămurită şi . 
să se rezolve în spiritul le- - 
gii. Şl nu numai legea ! aţ^oape - totală a l
trebuie respectată, ci şi a- |  fernwndor ^tegem din j 
devărul. Pentru că în ca- 1 fpă * n.ar?a, 8«?ftu- * 
drul audienţei ne-au fost î mirosului, culori, ca ;
prezentate o mulţime de 
datezi detalii, dar s-a omis 
să ni se spună un lucru 
esenţial şi anume că s-a 
dat drumul la gaz. Fireş
te- că omisiunea n-a fost 
întâmplătoare. ,

VIORICA ROMAN

P o rto -F ran co 11 la  D e v a

I şi anihilarea diferiţilor |  
; agenţi poluanţi chimici ! 
| Costul tratării pe a- |  
J ceastă cale a , apei po- j 
I tabile este mai mare cu » 
( cirCa 10 la sută- decât I 
j în cazul tratării cu clor • 
I — soluţie, dar 'credem I 
* că merită. , : »
|  Procedeul respectiv de |  
» tratare este o premieră » 
I naţională şi avem con- I 
J vingerea că şi specialiş- J
I ţii în probleme de gos- | 

% podărie comunală din J 
judeţul nostru se vor | 
grăbi să achiziţioneze a- 1 

j  sernepea instalaţii. (I.C.) j
CORNEL POENAR

specialitate din domeniul 
pedagogiei, economiei, ma
nagementului, religiei, car
te tehnică etc. .

I#
De curând, iubitorii de 

, literatură din Deva bene
ficiază de noi apariţii de 
carte ale editurii „Porto- 
Franco" din Galaţi, prin 
librăria S.C. „Tiger L.P." 
S.R.L. - Deya, situată1 pe 
strada Libertăţii, bloc 4, 
parter. • ■

Pentru început, pe piaţa 
deveană editura de faţă a 
oferit numeroase titluri din
tre care câteva au reţinut 
în mod deosebit atenţia ci
titorului : „Doamna mică 
din casa mare", -„Intr-o sin
gurănoapte", „Golful uci
gaşilor" etc.

Editura gălăţeană şi-a 
propus, printre altele, în- 
tr-un viitor apropiat, lan
sarea colecţiei „Scriitori ba- 
sarabeni", în care - cărţile 
acestora . vor f i. publicate, 
precum şi promovarea şi 
lansarea de tinere talente 
literare, acţiune menită să 
faciliteze nu n'umai acce
sul cititorului în universul 
literar, ci şi la cartea de

Nu ştim. Ia iarnă cumva fi, dar se pare că' 
ţuică nu vom duĉ e lipsă.

Foto: PAVEL LAZA

de

Austro-Ungaria, care In 
1918 mai stăpânea pe ne
drept Transilvaniâ  şi Bu
covina, a pierdut primul 
război mondial şi a trebuit : 
să încheie armistiţiu la
2 noiembrie 1918 cu pu
terile victorioase; Dar, cu
3 zile înainte izbucnea
revoluţia care a cuprins 
toată ţara şi armata, ceea 
ce 4 dus la prăbuşirea şi 
dezmembrarea imperiului 
austro-ungar, numit şi 

închisoarea popoareb6r. De- 
sigur, în mijlocul acestor 
evenimente, lumea a fost 
cuprinsă de o mare bucu
rie şi veselie, atât pentru 
că s-a terminat războiul' 
cât şi pentru că se vedea 
cum vine libertatea naţio
nală şi dreptatea socială 
pentru popoarele subju
gate; “ '

în această atmosferă de 
linişte s-a întâmplat, to
tuşi, o' crimă oribilă în 

- .şatul Lăpugiu de Jos, unde 
în ziua de 6 noiembrie 
1918, ca din senin, a in
trat un grup de. jandarmi 
unguri care au împuşcat 
fără nici o. vină sau oa~ 
recare ’Jnotiv 10 ţărani 
români, apoi s-au retras şi 
au dispărut Dăm numele 
celor 10 ţărani ucişi, de
veniţi martiri ai Unirii: 
Laslău Iosif lui Istina; 
Pogan Manole, zis'Ignat; 
Laslău Virgil, Bogatu; 
Crişan Ipn, zis Nuţu;

Lazăr Ignat; Crişan Iu- 
liana, n, Hander; Pogan 
Elena, toţia lui Laslău 
Iosif;' Crişan Iozefa, fată 
de 16 ani; Tămaş Floarea, 
fată de 15 ani; toţi din 
Lăpugiu de Jos; Soman 
Elena, fată de 18 ani, dih 
satul Ohaba.

Povestea adevărată a 
măcelului de la Lăpugiu 
de Jos este următoarea, 
pe care am aflat-o şi 
cercetat-o la o săptămână 
de la întâmplarea ei, când

-------- r v  i i      ii, n  -  ■■ » * f '.• '■

FILE DE ISTORIE
m-am reîntors din armată, 
în sătul meu natal Teiu, 
situat aproape de Lăpugiu 
de Jos. în ţinutul Văii 
Lăpugiului se făcea maţe 
producţie de prune, astfel 
că un mare negustor din 
Deva, Blum Sigismund a 
instalat în Lăpugiu de 
Jos, cu mulţi ani înainte, 
o vinărsărie, în care co
lecta prune şi fierbea 
ţuică din ele, pe care a- 
poi o transporta la Deva 
spre "comercializare. De
sigur, organizarea şi con- 
dueerea acestei vinărsării 
s-a făcut printr-un angajat 
al numitului negustor,, care 
era un evreu maghiarizat 
până la şovinism, al că
ra! nume nu-1 mai ştiu. 
Când a izbucnit revoluţia, 
acesta a fost cuprins de

frică mare ca nu cumva 
ţăranii să devasteze vi- 
nărsâria şi în cap i-a 
încolţit ideea criminală de- 
a-i speria omorând pe 
câţiva dintre ei. Astfel, 

“având suficienţi bani la 
el, a plecat în Banat unde 
a găsit un grup de jan
darmi unguri şovini, pe 
care i-a plătit şi i-a adus 
cu trenul la Lăpugiu de 
Jos unde le-a dat de băut, ţ 
iar aceştia umblând beţi 
prin sat au împuşcat orie®: 
persoană întâlneau, dis-;1 
pârând apoi din’ sat şi. i 
au rămas necunoscuţi.; 
Conducătorul vinărsăriei,’ 
dându-şi ^>oi seama 'Hei 
oribila crimă şi de răs-/ 
punderea oe o avea, a] 
plecat imediat la Deva ̂  
şi părăsindu-şi familia a I 
fugit la Budapesta, pier- J 
zându-şi urma. ţ

Amintirea celor 10 mar- | 
tiri ai Unirii s-a uitat a- i 
proape total din memoria j 
urmaşilor şi nici un semn ) 
nu arată tristul cveni-l 
ment. Credem că Primă- 1 
riâ Lăpugiu de Jos şi 
intelectualii satelor din 
jur ar avea datoria mo
rală de /a, iniţia ridicare® 
unui monument pe ca: 
să fie înscris numele mar-4 
tirilor, evenimentul, şi 1 
data acestuia. . |

Dr; VICTOR I. ŞUIAGA, I 
Deva ~ *'

în zilele de 22—23 octom
brie 1993, în oraşul Abrud, 
judeţul Albă, a avut floc 
cea de a patra conferinţă 
(extraordinară) a Federaţiei 
Sindicatelor Mineralurgilor 
din'România, care a anali
zat activitatea desfăşurată 
de către Consiliul Federal, 
împreună cu sindicatele a- 
filiate în perioada i 1992— 
1993, precum şi problemele 
cu care acestea s-au con
fruntat. Conferinţa a consta
tat că în industria minieră, 
în cadrul regiilor autonome 
şi al subunităţilor compo
nente, continuă ' să existe 
cazuri de neglijare, de mar- 
ginalizare şi chiar de dis
criminare profesională şi 
abuz faţă de preparatorii 
de minereuri şi cărbune, a- 
dică faţă de mineralurgi şi 
de sindicatele acestora. în 
principal, această atitudine 
se concretizează în :

— Menţinerea în 'regiile 
autonome şi în subunităţile 
componente a unor struc
turi de conducere în care

prepararea minereurilor se 
regăseşte numai jos, în 
uzine, unde se face pro
ducţia; Actualele structuri 
de , conducere, dominate de 
specialişti minieri,, permit 
acestora să ia decizii şi în 
domeniul 'preparării. Acestea 
nu asigură eficienţa ma
xim posibilă a deciziilor Iii 
procesele de producţie şi 
încalcă grav demnitatea 
profesională a preparatori
lor. Unele excepţii existente 
nu fac decât să întărească 
regula.

— Aplicarea în cadrul 
regiilor autonome şi a 
sucursalelor componente a 
unor salarii de bază dife
renţiate pe categorii de sa
lariaţi, mai mic pentru pre
paratori, în timp ce legea 
salarizării prevede ca di
ferenţierea să se facă prin 
sporurile , pentru condiţiile 
de muncă.

— Asigurarea unei mese 
calde gratuite la intrarea 
în schimb numai în două 
uzine de preparare şi re
fuzarea acestui drept tutu
ror celorlalte uzine.

— Refuzarea sporurilor 
pentru condiţii nocive de 
muncă în uzinele de prepa
rare din cadrul Regiei A- 
utonome a Cuprului Deva, 
cu toate că acestea au fost 
negociate aţâţ la nivelul 
regiei, cât şi al sucursale- 
lor. ■

— Implicarea conducerii 
Exploatării Miniere Certej, 
judeţul Hunedoara, în blo
carea organizării sindicatu
lui independent de la U- 
zina de preparare Certej, 
prin ameninţări şi şantaj, 
precum şi alte aspecte.

Conferinţa a stabilii mă
surile pe care trebuie să le 
întreprindă Consiliul Fe
deral pentru apărarea drep

turilor preparatorilor, le
gate de salariul de bază 
unic la nivelul regiilor şi 
sucursalelor, acordarea me
sei calde gratuite lâ in
trarea în schimb, aplicarea 
sporului negociat pentru 
condiţii nocive de muncă 
etc. ,

în vederea -respectării 
demnităţii profesionale a 

_ preparatorilor şi a creş.erii 
’ eficienţei deciziilor în pro
cesele de producţie, con
ferinţa cere administraţiei 
de la toate nivelele de con
ducere a industriei miniere, 
să asigure organizarea u- 
zinelor de preparare în 
exploatări, sucursale şl di
recţii în cadrul actualelor 

,regii autonome şi conlucra
rea lor cu exploatările, 
sucursalele şi direcţiile mi
niere pe baze contractuale, 
numai de pe această po
ziţie, singura care asigură

eficienţa maximă a fiecărei 
activităţi în parte.

Conferinţa Federaţiei Sin
dicatelor Mineralurgilor din 
România â luat poziţie de 
condamnare a abuzurilor şi 
corupţiei din unităţile şi 
subunităţile în care acestea 
îşi desfăşoară activitatea, 
salută măsurile de stopare 
a abuzurilor şi corupţiei 
luate de conducerea Regiei 
Autonome a Cuprului Deva, 
la Sucursala Minieră Mol
dova Nouă şi la Sucursala 
Minieră Abrud, care trebuie 
finalizate şi a cerut re
giilor autonome din Deva 
şi din Baia Mare să îa în 
continuare măsuri severe 
pentru anihilarea tuturor 
încercărilor de abuz şi co
rupţie. Printre acestea cere: 

Finalizarea anchetării 
'abuzurilor fostului director 
general al Regiei Autonome 
a Cuprului Deva, ing. Va

ier Almăşan şi disculparea 
lui oficială în faţa salaria
ţilor regiei, dacă' acuzele 
publice ce i ş-au adus nu 
sunt întemeiate sau luarea 
măsurilor ce se impun dacă 
acestea sunt întemeiate. 
Până atunci, promovarea 
fostului director ’ general 
ca director adjunct la Su
cursala Minieră Nemetali
feră Deva . constituie o e- 
ludare a criteriilor normale 
de promovare.

— Finalizarea prin mă
suri disciplinare a anche
tei abuzului săvârşit în 
cursul anului 1992 de că
tre directorul E.M. Certej, 
ing. Nicolae Mogoş, de a 
se implica în acţiuni de 

. blocare a organizării sin
dicatului independent de la 
Uzina de preparare Certej, 
prin detaşarea şi apoi desfa
cerea contractului de muncă 
a liderului ales şi amenin
ţarea cu aceleaşi măsuri 
pentru alţi salariaţi.

lazAr plăcintă
lider sindical federal -



După legea „celui mai puternic44?
Intr-o audienţă la redac

ţia noastră, dl Ion Iepure 
din Deva, Aleea Păcii, bloc 
A 2, ne sesizează despre un 
fapt ieşit din comun şi a- 
nume că la câţiva metri 
distanţă de uşa intrării în 
blocul amintit, respectiv a- 
ceea a scării A 3, o locatară 
din blocul B5, situat în zonă,
dar mai departe de cel 
amintit, şi-a ridicat un ga
raj, sfidând locatarii, ig
norând pe toţi cei care au 
încercat s-o oprească. In 
aceeaşi zi, ne deplasăm la 
adresa de mai sus. Intr- 
adevăr, faţă în faţă cu in
trarea scării A 3, la §—6 
m distanţă, există un ga
raj din bolţari b.c.a., proas
păt ridicat, o construcţie 
nouă, încă neacoperită, cu 
uşă metalică încuiată cu 
lacăt. Din discuţiile cu lo
catarii blocului A 3 aflăm 
că „autoarea*1 este dna 
Borca, profesoară de chi
mie, care „se laudă că are 
bani mulţi şi că nu va a- 
vea probleme". „S-a vor
bit frumos cu dumnealor 
(cu soţii Borca — n.n;) şi, 
cu toate acestea,.; n-au ţi
nut seama de nimic". „Nu-i 
corect ce s-a făcut De ce 
în faţa blocului nostru? Ei: 
nici măcar nu participă la 
curăţenie şi ordine în jur" 
(dna Anisiâ Petresc). „Con
sider eări o sfidare, o ig
norare a fiecăruia, dintre- 
noi. Şunt legi peste care 
nu putem trece. Or, se 
vede că unii acţionează 
după propria lege, aceea

a „celui mai puternic" (A. 
Irimie). „N-au autorizaţie 
şi nici n-au avut. Chiar, 
azi ani vorbit cu primarul 
şi nu se dau asemenea. a- 
probări — de a construi în 
parcare sau pe zona verde. 
Eu am un băiat handica
pat şi aş fi âvuţ întâietate. 
Mă întreb ce legi guver
nează în această ţară, de 
ce această harababura ? 
N-am crezut ca eu, un om 
calm ,şă ajung să iau me
dicamente pentru linişte. 
Noi, ceilalţi, n-am avut 
tupeul să facem aşa ceva". 
(Nicolae Dobra).

In aceeaşi zi, luni, 1 no
iembrie a.c., fusese la faţa 
locului şi dl . Veniamin 
Gomboşiii, şeful, serviciului 
urbanism, din cadrul Pri
măriei Deva. Dumnealui a 
precizat : „Vineri seara (29 
octombrie a.c.), dl primar 
Hagea este sesizat de că
tre un grup-de cfetăţen»din 
Aleea Păcii'; Deva, că Borca 
Viorica (pfof. de chimie), 
locatară în blocul B 5, et.. 
4, ap. 20, a început execu
ţia unui garaj, fără acte 
legale, fiind deja transpor
taţi bolţari b.c.a. pe locul 
de joacă ăl copiilor, SSm- 
bătă dimineaţa ih-am de
plasat, împreună cu un 
locotenent de la Poliţia De
va, la faţa locului. Am 
constatat săpăturile, pregă- 
tirea betonului şi grămada 
de b.c.a. O chemăm acolo 
şi pe dna V. Borca. Re
cunoaşte fapta contravenţio
nală. Ii spunem care vor

fi consecinţele. Nu renunţă 
la construcţie, ne sfidează, 
spunând că nu-i pasă chiar 
dacă facă închisoare. Cu 
vecinii se comportă câ O 
adevărată patroană a zo
nei.* I-am identificat şi pe 
'cei care au ajutat-o, res
pectiv Ion Petre, Stan Vio- 
rel, Mihai Gheorghe şi 
Manea Alexandru, munci
tori constructori, care lu
crează pe un şantier din 
vecinătate. La ora 9 vine 
şi dl primar la faţa locu
lui. Nu o poate opri. Pri
meşte şi d-lui acelaşi răs
puns. Din nou, luni, ce
tăţenii vin la primărie să-şi 
exprime nemulţumirea. Se 
face proces-verbal de con
travenţie şi i se dă termen 
ca până la 1 decembrie a.c. 
să demoleze garajul, în 
caz contrar procedându-se 
la judecare silită. Acţionăm 
conform legii statului de 
drept".

Am mai reţinut o părere 
exprimată de mai mulţi 
locatari şi anume : „Este 
eu atât mal de neînţelesla
titudinea soţilor Borca ■eu 
cât ambii sunt'’ profesori". 
Deci, oameni care au în 
societate şi un rol de edu
catori. Acţionând . după 
propria lege — „aceea ; a* 
junglei", cum spunea unul 
dintre driiî cu care âm 
discutat — soţii Borca au 
dat dovadă de egoism, de 
lipsă de înţelepciune au cre
at un precedent. Dv. ce pă
rere aveţi, stimaţi cititori?

ESTERA SlNA

Aaanctanlcâ ţatiaUsUcă
Etapa a XlII-a în Divizia Naţională se 

desfăşoară sâmbătă, 6 noiembrie a.c., 
după „adio" luat de Steaua şi Universi
tatea Craiova din „cupe" şi înaintea ce
lui mai serios examen al reprezentativei 
noastre în faţa' Ţării Galilor' (17 noiem
brie a.c.), când se va hotărî calificarea 
pentru C.M. Dacă Universitatea Craiova 
se deplasează la Galaţi, în schimb Steaua 
are un meci relativ uşor în Ghencea, cu 
Ceahlăul, partide ce au însemnătate şi 
pentru subsolul clasamentului.

In Divizia A, Corvinul joacă în depla
sare la Gloria Reşiţa — o formaţie me
reu câştigătoare pe teren propriu, în 
timp ce Jiul Petroşani primeşte replica 
liderului F.C. Maramureş. Meciuri difi
cile pentru ambele formaţii hunedorene.

In judeţul nostru, în Divizia C, derby-

ul etapei a Xll-a va avea loc la Certej, 
unde minerii de aici (locul II) întâlnesc 
pe „ortacii" lor din Ghelari (locul I), 
meci oficiat de o brigadă de arbitri dini 
Deva. Să vedem cum va fi onorat aceşti 
derby de cele două formaţii, amândouă* 
o adevărată revelaţie a turului Diviziei 
C. Partide disputate se anunţă şi la 
Brad, Bărbăteni şi Hunedoara. La Băr- 
băteni se întâlnesc Minerul cu Min. Şti
inţa Vulcan şi ca de obicei, rezultatul 
este incert. Să aşteptăm însă până du
minică. La Haţeg (Haber — C.F.R. Sir 
meria) partida se dispută sâmbătă. Mu
reşul Deva se deplasează la Cema' 
Cristur şi practic nu are probleme în 
obţinerea ambelor puncte şi deci aş. 
teaptă deznodământul de la Certe}. -; ■

' SABIN CERBI i

Ucigaşul de la miezul nopţii
N.P. din satul Vărmaga, 

comuna Certeju de Sus, 
dormea — căci era mult 
după miezul nopţii — când 
a auzit bătăi puternice In 
poartă. S-a sculat somno
ros şi s-a dus intr-acolo.

— Cine eşti? a întrebat
— Eu, Avram, a răspuns 

cel din uliţă. Lasă-mă să 
intru puţin.

Gospodarul a deschis 
poarta şi l-a lăsat pe cum
natul său să intre in curte 
şi apoi în casă. La văzut 
pe Avram Mocan plin- de 
sânge pe faţă şi pe-o «lână.

— Ce-ai păţit ? l-a între
bat mirat.

— M-a bătut 
de Ia pădure.

Gheorghe

A doua zi satul vuia de 
vestea ce i-a lăsat pe mulţi 
încremeniţi de uimire şi 
s-a răspândit cu viteza ful
gerului : ■ Gheorghe GIo- 
dean a fost ucis.- Faptul a 
fost anunţat unde trebuie, 
iar oamenii- legii — pro
curatura şi poliţia — au 
venit la faţa locului şi au 
aflat cum s-au petrecut lu
crurile care au întrerupt 

-firul vieţii unui om. Cu o 
seară înainte — era pe la 
mijlocul lui februarie 
A. Mocan şi Gh. Glodtan 
au băut la . bufetul din sat 
până târziu, fapt relevat de 
C. Puşu şi B.I. Ştef. S-au 
matolit bine); iar Ja plecare 
spre casă ,âu luat o sticlă 
cu ei ea tovarăşă de drum.

Cei doi martori nu ştiu ce 
s-a -întâmplat după aceea, 
A relatat însă musafirul dO 
Ia două noaptea al Iui N.P.,

• în cursul cercetării :
— După ce ne-am de

părtat de bufet, mortul mi-a 
cerut sticla — pe care .Wg 
am cumpărat-o şi n-am vrtţl 
să i-o dau. Atunci s-a re* 
pezit Ia mine să mă Ipţ 
veaseă.- M-am apărat. Mi-Jt 
dat câţiva pumni. Am scdjS 
un cuţit şi am lovit, dax 
cu prăselele. Nu s-a opri} 
nici atunci. Am întors ctş». 
ţitul şi l-am înţepat. 
ştiu unde că era întunctiaj 
Apoi am ptet-at; Dimineaţa 
am auzit s-a murit, •'

TRAIAN BONDOB
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elveţian; 14,05 Şcoala fanilor; 14(50 Gră
dina animalelor; 17,10 Lumea este a 
voastră; 18,40 Auţovision; 19,00 Bon we- 
ekend; 19,30 Jurnal francez: TV5; 20,00 
30 milioane de prieteni; 20,30 Jurnal el
veţian; 22,00 Jurnal: TF1; 22,30 Omuleţul 
verde; 23,30 Thalassa; 0,30 Jurnal; 1,00 
Divan.

LUNf, 8> NOIEMBRIE
RTL

7.00 Magazin matinal-şi: seriale; 11,30 
„227"; 12,30 Duelulfamiiiilor; 13,30 Sprlhg- 
field Story; 14,20 California' Clan; 15,10 
Vremea dorinţei; 16,00 Bon» Chrîstcn;
17.00 Ilans Mciser Show; 18,00 Cine e şe
ful aici?; 18,30 O familie foarte drăguţă;
19.00 Chemarea inimii; 20,10 Exploziv 
magazin; 20,40 Vremuri bune, vremuri 
rele; 21,15 Colegi şi colegi; 22,15 Poţieli- 
nica; 23,15 Luat Ja întrebări; 0,00 Magazin 
cutturtrt; 1,00 Berlin Break. '

s a t : i  : .-
: 7,00 .Bună : dimineaţa cu iothiitr 1335 
Umbrele pasiunii; 14,15 Trâpper John;
M.D. JBine glpdit"; 15,4# Vecinii; 16,40 
Star Trek. „Forţa misterioasă"; 17,4$ Să 
riscăm/; 18,20 Totul sau nimic; 19,30 De 
5x5; 20,00 Ştiri, sport, meteo; 20,30 Roata 
norocului; 21,15 - Doctorul de la munte;
22,20 Prezintă-te»; 23,10 Hunter; 0,00 News 
A Stories; 0,45 Star Trek; 2,00 Epava „Goli- 
aţh“; 3,40 Recital de Jazz la harfă; 3,55 
'O femeie superbă.

TNT & TOONŞ
10.00 Desene animate; 21,00 Femeile;

23,30 Gaby; 1,25 Aventura; 3,50 Intrusul;
5,55 Iubire fatală.

MTV
Zi Gcorge Michael; 8,00 Matinal, cu 

VJ. Rebccca; 11,00 V.J. Marijne; 14,00 
Mari hituri; 15,00 George Michael in con
cert; 18,15 3 din 1; 18,30 V.J. Erie; 19,00 
Topul Marii Britanii; 21,00 Interviu cu 
George Michael; 21,30 Documentar; 22,00 
Muzică ’ non-stop; 23,00 Mari hituri; 0,15 
3 din-1; 1,00 Rock Block — de la soft la 
hard; 3,00 VJ, Marijne.

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa; 11,15 Starski şi 

Hutch; 12,15 A — Team; 13,50 Desene a- 
nimate; 15.30 Nu este la RAI; 17,15 Uno- 
mania; 18,00 Mitic; 18,30 Unoruania; 1835 
Sport; 19,00 Supervicky; 19,30 Bayside 
school; 20,00 Willy; 21,05 Karaoke; 21,35 
Film; 23,30 Niciodată nu spune gol; 0,55 
La volum maxim; 1,25 Monty Python.

TV 5
7.00 Coaja db banană (s); 10,05 7/7. In

formaţii; 13,40 Jurnal; 14,05 Coaja;..; 16,10 '
Alitalia 404; 17,00 Jurnal TV5; 17,10 Vi
sion 5;- 17,50 Culinara; 18.05 Iadul. Mag. 
adolescenţilor; 18,40 Descoperire; 19,00

SÂMBĂTĂ, 6 NOIEMBRIE
• R T L

7,35 Seriale şi desene animate; 12,15 
Ţestoasele Ninja; 13,15 lfa/ry şi Hender- 
sonil; 13,45 Casa plină; 14,15 Prinţul Bel- 
Air; 14,40 Major Dadj 15,10 Ottifanten; 
15,45 Knight Rider; 16,45 A—Team; 17,45 
21, Jump Street; 18,45 The Heights; 20,15 
Beverly Hills, 90210; 21,15 „Imprumută-mi 
soţia/"; 23,00 Superpoliţistul Hero (La. 
SUA); 0,50 Noaptea veselă; 130 M — ma
gazinul bărbaţilor; 2,20 Serie Rose; 230 
Vântul fierbinte (f. erotic Suedia).

SAT. 1
6,30 Fotbal: Buudesiiga; 7,30 Seriale, 

filme d.a.; 9,00 Supcrboy; 1030 Roata no- 
rocului; 11,30 Fprum -economic; 11,40 Salt 
în fibis (f. Ger,); 1335 Nava spaţială O- 
rion; 1435 Cluedo; 1530' Tenis. Turneul 
ATF de la Paris; 17,45 Puncte, puncte...; 
18.20 Totul sau nimic; 1930 Fotbal: Bun* 
desliga; 2035 Umor cu animale;' 21,15 
Roata norocului; 23.05 Jux & Dallerei (show); 
0,05 Ce ştiau fetele (şi nu ştiau părinţii) 
(f. erotic Ger.); 1,30 Perversiunile plajei.

TNT & TOONS
7.00 Desene animate; 20,30 Familia Ad- 

dams. „Bătălia dintre sexe"; 21,00 Toate 
catrafusele; 23,10 Holtei in paradis; 1,15 
Băieţii nopţii; 3,25 Trei oameni numiţi 
Mike; 540 Scenă pentru căsnicie, . J

MTV
9.00 Weekend cu cele mai bune 200;

12.00 Marele ecran; 12,30 Yo/ MTV Raps; 
14,30 Videoclipuri in premieră; 15,00 Pul
sul modei cu Marijne; 15,30 Weekendul 
celor 200; 18,00 Muzică de dans, cu Li- 
mone; .19,00 Marele ecran; 19,30 Ştiri mu
zicale; 20,00 MTV’s Braun European. Top 
20; 22,00 Sâmbătă seara in direct; 22,30 
Concert. P^ul McCartney; 23,00 Muzică 
soul şi reggae; 030 Weekendul celor 200;
4.00 Videoclipuri nocturne.

ITALIA 1
730 Bună dimineaţa; 11,15 Stârsky şi 

Hutch; 12,15 A—Team; 1330 Desene ani
mate; 15,15 Nu e la RAI; 16,30 Top 20;
17.00 La volum maxim; 17,30 Unomania;
18.00 Mitic (show); 18,30 Unomania; 19,00 
Supervicky; 19,30 Bayside school; 20,00 
Willy; 21,00 Karaoke; 21,30 Sâmbăta la 
circ; 23,30 Film 1; 130 Studio spogt; 2,05 
Starsky şi Hutch; 3,00 Seriale.

TV 5 .
8.00 Mediasud; 10,45 Magazin economic; 

13,05 Muntele; 13,40 Jurnal elveţian; 14,20

Orizont ’93; 15,00 Imagini reflectate; 17,35 
Lumea tinerilor; 19,00 Campionii; 1930 
Jurnal francez: TV5; 20,00 Sport; 21,00 
Geopotis. Magazin de analize politice; 22,00 
Jurnal ■ francez: TF1; 2230 Sport profe
sionist; 23,30 Zile de război; 030 Jurnal 
francez: Soir 3; 0,50 Dicţionare de aur; 
1,45 Reluări,

DUMINICĂ, 7  NOIEMBRIE
RTL ,

7,35 Seriale; 1130 Femeia minune; 1230 
Înapoi în trecut; 13,00 Formula ţ : MP* al 
Australiei; 14,00 Izbuteşte sau nu?; 1530 
Aventuri in Malâezia; 17,40 I se spunea 
buldozerul; 20,10 Ilallo/; 21,15 Diamantul 
albastru; 23,05 „Spiegel" TV; 29,40 Prime 
Time; „Ungencral graVid"; 0,10 Eden; 0,40 
Plâyboy Lăte Night; 1,10 Kanai 4: „CU- 
puri legendare”.

SAT- 1
6,40 Fotbal: Bundesliga; 730 Seriale şi 

<La.; 11,00 Baschet profesionist american; 
1236 Magazin politic; 1330 Sănătatea Dvs;_ 
1430 Black — Fulgerul negru;-14,25 Ex-" 
pediţia Orion; 1530 Tenis. THmmhI ATP 
de la Paris; 18,35 Satvamarul;r 16,30 Fot
bal italian: divizia A, B; 2030 Roata no
rocului; 21,15 Epava „Goiiath"; 2335 Dis
cuţie In tura; 0,30 24 de' ore;' .1,10 O 
femeie superbă.

TNT & TOONS
7.00 Desene animate; 2130 Un lucru ne-, 

preţuit; 23,15 Drept asupra vieţii.
MTV

9.00 Weekend cu cele mai bune 200; 11,30 
Ştiri muzicale; 12,00 Marele ecran; 1230 
MTV’s Braun European Top; 1430 Video
clipuri in premieră; 15,00 Sport la MTV; 
1530 Lumea reală : întâmplări adevărate; 
1930. Ştiri muzicale; 20,00 MTV’s US top 
20; 22,00 120 minute; 0,00 Headbangers 
Ball.

ITALIA 1
7,30 Bim Bum Bam; 10,40 La volum 

maxim; 12,00 Whibreadsport; 12,30 Auto: 
retrospectivă NP; 1230 Studio deschis: 
ştiri; 13,45 Fotbal: ghidul campionatului; 
15,00 Film; 17,30 JBig Man; 19,00 Aşa tată, 
aşa fiu; 19,30 Sport; 20,30 Studio deschis; 
2130 Benny Hill; 2130 Highlander; 23,30 
Pressing; 0,45 Niciodată nu spune gol; 1,30 
Sport, meteo; 2,40 Film; 4,30 Big Man; 
6,30 Benny Hill.

TV 5
7,15 Bon weekend; 7,45 Dosarele justi

ţiei; 11,30 Matineu muzical; 13,40 Jurnal

Campionii; 19,30 JUrnal TV5; 2030 
şi litertS; 22,00 Jurnal TFU 22,3(7 Emisiuni 
dc varietăţi; 0,00 Marile zile ale secolului.

MARJI, 9  NOIEMBRIE
RTL

7.00 Magazin matinal;-11,30 „227"; 12,09 
Preţul e fierbinte; 1230 Duelul familii}*?; 
1330 Springfield Story; 14,00 California 
Clan; 15,io Vremea dorinţei; 16,00 Ilona 
Christen: şoferii; 17,00 Hans Meiser Show
18.00 Cine e şeful aici?; 18,30 O familie foarte 
drăguţă; 19,00 Chemarea inimii; 20,10 Ex
ploziv — magazin; 20,40 Vremuri bune, 
vremuri rele; 21,15 Cupa Germaniei. Db 
namo Dresda — Bayem Muncheu; 2349 
O familie foarte drăguţă; 23,45 Show-urî 
cu Dirk Bach; 1,00 Legea şi ordinea. /

SAT. 1 ' 1
7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 10,|Q

Seriale; 1335 Umbrele pasiunii; 1445 Traat 
per John, M.D.; 15,10 Vecinii; 16,40 Staf 
Trek; 17,45 Să riscăm/; 18,20 Tutui saM 
nimic; 1930 De 5x5/; 20,00 Ştirb spoiw
meteo; 2A36 Roata nsroc«tUh 2Lt&- Muzici 
populară; 2240 Săivatorul; 23,00 Ulrîril 
Meyer Show; 0,00 Spiegel TV — magazid) 
0,40 Electric Blue; 135 Mann-O-Mann. j

TNT * TOONS 5 1
10.00 Desene animate; 20,00 Bugs ti 

Daffy. Medtdkm Hedy Lamarr; 21,00 îaăS 
ţimea-sa şi servitorul; 2335 Cargoul alb$ 
0,45 Tovarăşul X; 230 Idilă pentru o b£  
rieră; 4,45 Cuvinte încrucişate.

MTV
Zi Bon Jovi; 8,00 Matinal, cu V.J, Re- 

becca; 1130 V.J. Marijne; 14,00 .Mari ‘ h l  
turi; 15,00 Bon Jovi in/concert ; 18,15 f  
din 1; 1830 Topni MTV al tclespectat 
rilor; 1930 Muzică , soul şi- reggae; 21,' 
Cel mai dorit: VJ.B. Cokes; 23,00 Grupa 
Bon Jovi-, 045 3 di»!; tttTopul britanic
3.00 VJ. Marijne.'

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa; 10*15 Casa K ea ton» 

11,15 Starsky şi Hutch; 1245 A—Team; 33 
Desene animate; 15,30 Nu este la RAI; 17,td 
Unomania; 18,00 Mitic; 18,30 Unomania 
18,55 Studio sport; 19,00 Supervicky; 1930 
Bayside school; 20,00 WiHy; 20,55 Radio 
Londra; 21,05 Karaoke; 21,35 Film; 2330 
Convocarea de marţi; 2,10 Starsky şi Iluf- 
ch.

TV 5
7.00 Coaja de banană; 9,00 Teledimineaţaj 

14,05 Coaja de banană; 14,30 Omuleţul 
verde; 16,00 Frou-Frou; 17,00 Jurnal TV5| 
17,25 Emisiune me.liea’ă; 17,50 Culinara
19.00 Campionii; 19,30 Jurnal TV5; 20,00 
Cifre şi litere; 20,30 Jurnal belgian; 21,00 
Repere; 22 00 Jurnal francez: TF1; 22,30 
Magazin r,e report' o. 0 00 Magazin cul
tural; 1,30 Jurnal francez: Soir 3.



> •  Dragă Eduard 
mulţi ani 1“, la trei ani. 
Naşii Nica, Mihai şi Neli 
(Govăidia), bunicii Iosif şi
Laura (Hunedoara). (io6o574)

•  Scumpa noastră Mi- 
haela! De ziua ta, soţul 
Nelu. fiul Sergiu. părmţii 
tti doresc fericire, bucurii, 
împreună cu noi. (Familia)

•  Vând piese pentru Olt- 
cit club. Tel. 629130, orele 
15,00—20,00.

•  Vând motor ARO Bra
şov nou (sigilat). Haţeg 
770115. după ora 18.
'' (1060737)

•  Vând butelie normală
încărcată, preţ 100 OOpiei- 
TeL 616148. (1060735)

•  Vând casă Brad, str.
Tărăţel. nr. 101 B, teL 
657078. (1060725)

•  Vând autocamionetă 
marca IJ, motor 1480 cmc, 
fabricaţie 1986. preţ con
venabil. Băcla 225. (1060723)

•  Vând urgent cruce 
mare marmură, model 
unicat. Tel. 617075. AL 
Transilvaniei, bl. 9 B, 
ap. 15, sc. I. (1060718)

•  Vând garsonieră Mă- 
ţăşti, TeL 626760. (1060719)

•  Vând garnitură baie
ţiouă, completă, inclusiv 
flotor bazin fontă, plus
baterie pentru chiuvetă. De
va, tel, 615449, după ora 
|4. (1060714)

•  Vând garsonieră de
osebită, etaj întâi, bloc
nou, 2900 DM. Orăştie, tel. 
641133 (1060713)

•  S.C. Universal IMPEXP
S.B.L. Deva vinde prin
magazinul situat în cartie
rul Dacia, la parterul blo-, 
cului turn, frigidere, con
gelatoare, aragaze, maşini 
de spălat. Informaţii tel. 
613898. (CEC)

•  Vând caroserie şi alte 
piese Volkswagen Golf; 
Stare bună, tel 624761.
> •  Schimb (vând) Aro 
camionetă cu apartament 
•(cedare contract). Tel. 
622126, 621543. (1060723)

•  Vând apartament 3
camere, mobilat, etaj 2, 
tel. 720777. (922304)

•  Vând videoplayer ja
ponez, nou, sigilat, după 
ora 16 — 618675. (1060752)

•  Vând cameră Philips 
VHS, profesională, preţ ne
gociabil. Tel. 713881.

(922300)
•  Vând două televizoare

color, Grundig, tel. 728426, 
după ora 17. (922301)

•  Vând Volvo 740 D, 
150 000 km, stare perfectă, 
închidere electrică, geamuri 
electrice. Tel. 625707.

■ (1060751)
•  Vând apartament două

camere. Deva, Dacia, bl. 
20, et. 1, între orele 16—18, 
teL 622317. , (1060753)

•  Vând loc de’ casă, str.
Ştefan, cel Mare, 173 mp, 
canalizare, apă şi gaze. TeL 
623076. (1060756)

•  Vând instalaţie recep-

* S.C. DECEBAL S.A.
|  DEVA
J Organizează în ziua de 
|12 noiembrie 1993, ora 
v9, licitaţie pentru exe- 
I cutarea de tâmplărie me- 
I talică uşi şi ferestre.
|  Documentaţia se află

ţie satelit. Deva, tel. 614151.
*. (1060750)

•  Vând capotă şi două 
uşi dreapta pentru Volk
swagen. maşină cusut mare 
Kaisser. Tel. 613964, orele 
8—16. (1060666)

•  Vând motor Fiat Die
sel şi cutie pentru ARO 
240. piese ARO 240. TeL 
628563. după ora 20.

(1060679)
•  Vând Aro carosabil,

motor Braşov, fabricat 1989. 
Deva, str. Dragoş Vodă. nr. 
18, tel. 625050. (1060695)

•  Vând apartament 3 ca
mere. Orăştie. str. Pricazu- 
lui, bL 42. et. 2. ap. 29.

(1060736)

COMEMORĂRI

•  Astăzi 5 noiem
brie 1993 se împlineşte 
un an de când inima 
blândului nostru 

AUGUSTIN SORCA 
din Vorţa, nu mai 
bate. Nu te vom uita 
niciodată; Soţia Ana, 
fiul Emil, nqra Ru- 
xina, nepoţii Radu şi 
Roxana şi cuscrii.

(1060722)

•  Pierdut bonier vân
zare seriile 0009451 —
0009500, chitanţier fiscal 
seriile 0269051 • — 0269100, 
aparţinând' Ocolului Silvic 
Hunedoara. Se declară nule.

(1060726)
•  Pierdut carnet CEC cu 

limită de sumă, seriile 
0292451 — 0292475, aparţi
nând firmei Alcontex S.R.L. 
Deva. Se declară nul.

(1060720)
•  Pierdut ştampile a- 

parţinând S.C. Autoserv — 
Impex Fior S.RX.' Deva. 
Se declară nule. (1060757)

•  Schimb (vând) apar
tament două camere deco
mandate, Călan cu Deva. 
Tel. 623215, Deva. (1060729)

•  B.T.T. Hunedoara, cu
sediul In Deva, bdul Dece- 
bal, bl. I — parter, tel. 
627587, organizează licitaţie 
pentru vânzarea unor mij
loace fixe din dotare, in 
data de 22 noiembrie 1993. 
Informaţii la sediul B.T.T. 
din Deva. (1060744)

•  Decontez AFA (auto
turisme Ungaria). TeL 
621543. (1060728)

•  Lacrimi, flori şi 
durere astăzi, 5 noiem
brie, la împlinirea u- 
nui an de la despărţi
rea de '**“

FAUSTtNA SASU 
Nu te vom uita nicio
dată. Familiile >Sa$u, 
Domşa, Costea, Giur
giu, Şârfean. Dumne
zeu să te odihnească în 
pace I ' (1069743)

•  Astăzi se Împli
neşte un -an de la tre
cerea In nefiinţă a bu
nei noastre prietene.

FAUSTINA SASU
Dumnezeu să te odih
nească în pace! Costi, 
Olguţa, Adi. (1060703)

* .............................................................................. IS.G. TRAUM S.A. DEVA

f
•  caută spre închiriere spaţiu pentru sediu] 

şi birouri; i
1 •  angajează tehnician aprovizionare (studii]
l  medii sau superioare, experienţă, permis de] 
|  conducere cat. B); - , ]
l •  secretară (cunoştinţe de secretariat, per-i 
Isonal, utilizare fax, experienţă). i
|  OFERTELE se primesc Ia tel/faxî 095/1 
*623589 sau în data de 9 noiembrie 1993, orele* 
*8,30—12,30, lă adresa: str. împăratul Traian,*
1 nr. 60.
î

(CEC) «

f S.C. GERMISARA S.A. QrEOAGlU BAI ] 
t Str. Vflelctf, nr. 7 |
i Organizează licitaţie pentru atribuirea în ̂  
f locaţie de gestiune, în condiţiile H.G.JR. 1228/] 
11990 şi H.G.R. 140/1991, a următoarelor active: jr 
* •  Vila nr. 8 Carmen; *

9  Gospodăria anexă. J
î înscrierile pentru licitaţie şi deptfnerea ga-j 
î răriţiel de participare se fac la sediul societăţiî  
î din Geoagiu Băi, str. Vilelor, nr. 7. - j

Licitaţia va avea loc in data de 19 noiem-j
— f rt . — am iii ■ ̂  * i ut 'i ( o I

•  Astăzi se Împlineşte un 
Jan de la moartea fostei
noastre colege şi colabora
toare

FAUSTINA SASU 
li aduc un pios omagiu 
Constanţa Spinean, Lavinia 
Brăteseu şi Eusebiu Tripa.

‘ (1060731)

- - - ■ - • W  \-
SOCIETATEA COMERCIALA COMAT i

HUNEDOARA — S.A. ţ
împreună cu organizaţia patronală COMAT \ 
Organizează în perioada 10—12 noiembrie! 

1993, la SINAIA — hotel SINAIA — ediţia a ţ

•  Se împlinesc şase săp
tămâni de când iubitul nos
tru soţ. tată şi bunic 

EMIL VASILE 
s-a stins din viaţă. Nu-1 vom 
uita niciodată. Familia.

(1060741)

•  Azi se Împlinesc 6 
luni de lacrimi şi durere 
sufletească, de la dispari
ţia fulgerătoare a dragului 
nostru fiu ,
COSTACHE CRISTINEL

(22 ani) .
Ii plâng fiul Alexandru, 

părinţii, fratele Adrian şi 
surorile Feiicia şi Cristina. 
Dormi în pace. Dumnezeu 
să te ierte! (922303)

IV-a a
TÂRGULUI STOCURILOR DISPONIBILE
Catalogul materialelor existente în stoc lă 

societăţile COMAT se poate cumpăra de la se
diul nostru situat în DEVA — str. Depozitelor 
nr. 5; la preţul de 12 000 lei/buc.

Invitaţia şi catalogul vă dă posibilitatea de 
a participa la târg. In acest catalog găsiţi peste 
90 000 sortimente de materii prime şl materiale, 
la preţuri avantajoase.

Agenţii economici ţâre deţin stocuri de 
materiale şi produse au ocazia să le valorifice.

Nu pierdeţi această ocazie.
, Vă aşteptăm. (850)

DECESE

•  Colegii de la Poştă 
şi Oficiul Comercial 
T.C. Călan, profund 
îndureraţi, aduc un 
ultim omagiu celui 
care a fost 

IONEL VALENTIN 
ABRUDEAN 

la dispariţia fulgeră
toare din viaţă, la 
frageda vârstă de 24 
ani. Odihnească-se fn 
pace) (1060758)

•  S-a stins din viaţă 
la numai 44 ani 
BUJOREL MUNTEAN 
oei care a fost un bun 
coleg- Colegii de, muncă 
de la Rempes Deva 
îi aduc un ultim oma
giu. ■ (1060745)

S.C. COMSER S.R.L.
cu sediul în Hunedoara, bdul Traian, nr. 49 

•  Vinde case de marcat SAMSUNG cu 
TVA. model omologat.

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

S.C . MAGIKA -  IMPEX S.R.L. BRAŞOV

RROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

V I T A L I S
•  vineri, 5 noiembrie — chitanţele nr.

3193—3371.
, •  sâmbătă, 6 noiembrie — chitanţele nr. ] 

3193—3371.
Precizam că circuitul nostru de întrajuto- ’ 

rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă. 1 
Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata • 

după 3 luni. ţ
Plăţile se efectuează ,1a Hanul „Bucura'*  ̂

din Haţeg,' j

i
I
i
i
I
I
t

MANAGEMENT CONSULTING 
OPPORTUNITIES I

THE ITALIAN MANAGEMENT CONSULTING COMPANV 
„C O N SO R Z IO  PROGETTO LAZIO" (CPL)

was aworded tha contract for the „Resiructuring Regional Integrated Pilot Project", to 
ba carriad put in tha Maramureş, Caraţ Severin and Hunedoara countles, on bahatf of 
ti» Mintslry pf Industriaş, in cooperation with tha local Authorities, withln the frame of

J| Iha EEC-Phare program. .............
to staff Itiree „Business Advisory Centers" -to ba sat up in Baia Mare, Deva and 

Ref!ja,  ̂ .

I

I
I

I
I

I

brie 1993, ora 10, iar înscrierile până în data l
. "... * . «AAfl ♦ ______-________________I♦de 16 noiembrie 1993. în caz de'neadjudecare,J 

7 licitaţia se reia în data de 23 noiembrie 1993J| |
1 si în data de 26 noiembrie 1993, Ia aceeaşi oră. j

(851) j

i

l l

SOCIETATEA COMERCIALA 
„FAVIOR“ S.A. ORĂŞTIE 1

Organizează prin concurs ocuparea unui] 
|post de : :

•  Contabil şef pentru Secţia FAVIOR j 
" din Hunedoara. ]
Condiţii de înscriere : j
— studii superioare, cu vechime de mi-] 

nim 5 ani în funcţii economice. ] 
Înscrierile se fac până la data de 15 noiem-]

, 1 SENIOR CONSULTANT — 4  JUNfiOR CONSULTANTS
I wilt be hired, immediately, for the duratfono. 1$ monfhs (exiendable)
I  Applicants must be residenf in ţhe interested regions (or be ready to rc-locate) and 
!  be perfsctly fluent in English; Italian and French welcome.
I THE SENIOR CONSULTANT «vili t have a University Degree (technical or economi- 
I cal), have substanţial experience in fraining, have no less than fi va yedrs working ex- 
* perience as Management Consubants ar Mbnagers.

Beside „training" they are also expected to carry oul administrative functions.
THE JUNIOR CONSULTANTNS will; be no older than 40, have a University degree 

(technical io economical), have basic knowledge of PC applications, have no less than 
two years working experience possibly in Consulting, or in managerial positions.

The remuneration package offered is very interesting (mduding possible help in re- 
locatmg). Written applications (in English) with detailed curriculum and photo must be 
addressed to CPL's correspondent in Deva, before 9.11.1993. Preselection will be on 
10.11.1993.

I

I

I

j la biroul investiţii, str.
* Piaţa Unirii, nr. 8 Deva. I ] brie 1993, la Secţia FAVIOR din Hunedoara,
I Informaţii suplimentare 1 - - - - ~ - - - ------  - ------
* la telefon 956/11760.
|  11761. (CEC)

I

I

I

C O N SO R Z IO  PROGETTO LAZIO 

Str. 1 D ecem brie  nr. 35  — C am era  d e  C om erţ şi In d u s trie  D eva,
te lefon  612924

A T T E N T IO N , PLEASE

I * str. 9 Mai, nr. 2, telefon
î

13751, fax 18094.
(844)

I sho rt-lis ted  A pp lican ts  w i l l  be contacted d ir e c t ly; i t  is  v e ry  im po rtan t 
tha t they  ind ica te  th e ir address and te lephone num ber

I (1060513)
*—*—*— *—tk— *-*—*—♦ —>★—*—*—* —* —*—*—*—*
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