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Stațiunea Geoagiu Băi—la sfârșit de
Denumită cândva o mică 

perlă a turismului hune- 
dorean, Stațiunea Geoagiu- 
Băi ar putea dobândi 
farmecul de odinioară. 
Sfârșitul fiecărei săptă
mâni este extrem de a- 
nimat, aici fiind prezenți, 
fie și pentru câteva ore, 
mii de oameni. Dacă în 
anii trccuți afluența era 
minimă, la finele săptă
mânii trecute spre e- 
xcmplu stațiunea era 
arhiplină. Mâna gospoda
rului a început să-și facă 
simțită prezența, chiar 
dacă persistă încă nere
guli: terasa din amontele 
stațiunii încă zace în 
paragină. Complexul Ger- 
misara este închis de 
multă vreme, în locul u- 
nei atmosfere firești 
dintr-o stațiune, în lac 
orăcâie broaștele sau în

în topul preferințelor oamenilor
Societatea comercială 

R.?alcom" SA din Pe
troșani practică pe scară 
largă -af ovizionarea ma
gazinelor sale cu marfă 
luată ciii.ict de la pro- 
dt’eători, eliminând com
plet Intel mediarii, ceea 
be il permite să practice, 
la vânzer-», prețuri avan
tajoase. Conducerea so
cietății este permanent 
preocup, tă de perfecțio 
narea ș: modernizarea ac
tului de desfacere și a 
nulităților, impunând lu- 
ciătorilo; din magazine o 
comportare civilizată, a- 

o s

parcul din imediata a- 
propiere multe vreascuri 
ori alte resturi vegetale 
așteaptă să fie îndepăr
tate.

Spre deosebire de anul 

REPORTAJ — ANCHETA

trecut, s-a făcut ordi
ne pe platoul aflat în fața 
ștrandului. Cele 8—9 
chioșcuri ce dădeau o no
tă orientală, au fost 
strămutate, iar în loeul 
acestora amenajată o par
care. Toate indicatoarele 
rutiere vechi au fost în
locuite cti altoie noi, 
fosforescente, iar din se
zonul viitor, chioșcurile 
vor rămâne de domeniul 
trecutului, în locul aces
tora preconizându-se or
ganizarea unor spații 

mabilă fată de cumpără- 
torf. '

Prin cele două căi
— aprovizionarea abun
dentă și grija maximă față 
de client! și cumpărători
— SG „REALGOM" S.A. 
face față concurenței ce 
a pătruns puternic în 
comerțul din Petroșani, 
menținându-se pe primul 
loc în preferințele oa
menilor. Un argument 
în acest sens este faptul 
că, după șase luni de 
aptivitate din acesit an, 
s-a obținut un profit 
net de peste 87 milioa
ne lei. 

comerciale moderne. Ștran_ 
dul se înfățișează trecă
torului în straie noi. S-au 
reparat cabinele, dușurile, 
s-a zugrăvit interiorul 
complexului, incinta luând

o nouă înfățișare, iar 
apa din bazine se curăță 
in fiecare zi pentru a 
se evita riscul unor beli. 
Singura problemă mal 
spinoasă o reprezintă, pe 
moment, apa din bazine, 
tratamentul eu pastile din 
Franța dovedindu-se ine
ficient pentru combaterea 
algelor, care dau o cu
loare verde apei. Șeful 
Complexului Ștrand, dl 
Mircea Hiciu, ne-a asi
gurat că problema apei 
din bazine se va rezol- (Continuare în pag. a 2-a}
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săptămână
va mai repede, dar ghi
nionul a fost că mașina 
ce trebuia să adueă clo- 
rură indigenă, pentru tra
tarea apei din bazine, 
s-a răsturnat pe drum. în 
(incinta ștrandului s-a 
deschis, duminică, de că - 
tre S.G. Snak Tropicana 
SRL Deva, un restaurant 
cu 60 de locuri, care »~ 
feri turiștilor o gamă 
diversă de produse — de 
la gustări, prăjituri, ca
fea, dulciuri, răcoritoare 
— până la înghețată.

Deși era zi de sâmbă
tă, în stațiune i-am în
tâlnit la treabă pe dni»

Reportaj anchetă 
realizat de 

CORNEL POENAR

1 De curând și în ju- 
l dejul Hunedoara s-a con- 
J stituit un grup de Ini- 
j țiativă, pentru înființa- 
j rea organizației județene
♦ a viitorului partid „A-
♦ lianța pentru România". 
| Pentru înscrierea în noul 
I partid, cei interesați pot 
*1 contacta pe dnii Edmond

0 ședință AGA cu secrete
Miercuri, 2 iulie a.c., la 

S.G. Sansere Sîntandrel a 
avut loc o situație ten
sionată. Găsindu-mă în
tâmplător pentru pro
bleme de documentare în 
zonă și văzând de dimi
neață mulțimea de sala- 
riați adunați în incinta 
firmei, m_am interesat 
despre ceea ce se petrecea 
în fapt aici, într-o zi 
când în câmp și în sere 
se puteau face o serie 
de lucrări urgente la în
treținerea suiturilor, la 
recoltarea și valorificarea 
producției de sezon.

Din discuțiile purtate cu 
salariații am aflat că, 
spre deosebire de situația 
existentă la alte societăți 
comerciale, unde, în a- 
semenea adunări, se cere, 
de regulă, demisia con
ducerii pentru diverse 
motive, aici scopul era, 
din contră, acela de a 
susține echipa manageria
lă. De ce a fost nevoie 
oare de o astfel de ma
nifestare? Oamenii cu 
caro am stat de vorbă, 
între care se aflau și ac
ționari, care au pământul 
la sere (dar cărora, din 
cauza lacunelor din he- 
gea 18/1991, nu li se re
cunoaște dreptul de pro
prietate, întrucât terenul 
respectiv nu se înscrie 
în Titlul de proprietate 
— n.n.), șl-au exprimat 
indignarea față de o po
sibilă și iminentă, la acea 
dată și oră, măsură pe 
care intenționa s_o ia 
FPS, pentru suspenda
rea echipei manageria
le, invocându-se, după 
cum afirmau cei prezănțî, 
unele motive neîntemeiate 
legate de niște reclama- 
ții, care au fost cerce
tate timp de vreo 5 luni 
de zile de către organele 
abilitate și care nu s-au 
confirmat. Opinia oame
nilor era aceea că, dacă 
nu-i ajută cu nimic, cel 
puțin FPS să-i lase în 
pace să lucreze, eă și 
așa în țară din 1840 ha

Tecăr, președintele co-1 
initetului județean de | 
inițiativă (medic la Spi- J 
talul Petrila), Remus l 
Mariș, primarul munî- * 
cipiului Hunedoara, iar la j 
Deva pe Cristian Galea, I 
director economic la f 
Universitatea Ecologică. » 
(C.PJ. I

*

sere mai mult de 600 ha 
sunt falimentate, popu
lația ducând o acută lip
să de legume. în timp ce 
străinii de-abia așteaptă 
să compromită ceea ce 
ne-a mai rămas în pro
ducție, pentru a ne invada 
ei piața internă.

Fără a intra în alte 
detalii, în cele din urmă 
oamenii au fost liniștiți, 
spunându-li-se că are loe 
doar o obișnuită ședință 
a AGA. Dorind să Iau 
parte la aceasta, mi 
s-a spus că presa riu 
are acces, deoarece sunt 
probleme secrete și după 
ședință se va comunica 
rezultatul. După încheie
rea ședinței respective, 
în care nu s-a mai luat 
nici o decizie cu privi
re la situația echipei ma
nageriale, la insistență, 
dna Ana Segedi, de la 
Filiala FPS Deva, a re
plicat că s-au discutat 
indicatorii de performan
ță ai firmei, care, chipu
rile, constituie date se
crete, iar alte relații 
Ie voi putea obține de 
la 1 director al Filialei 
FPS Deva.

Contactându-1 ieri pe 
dl ing. Viorel Goposescu. 
directorul filialei amin
tite, și rugându-l să-mi 
dea ceva relații în legă
tură cu problemele tn 
discuție, interlocutorul a 
eschivat un răspuns edi
ficator privind faptul dacă 
la o ședință AGA poa
te sau nu să aibă aeces 
presa. Invocând un temei 
care cred că nu poate 
sta în picioare. anume 
că un contract până ce 
nu este semnat se con - 
sideră secret, în cazul de 
față nefiind nici pe de
parte vorba despre așa 
ceva, cum bine se poate 
înțelege din cele relatate 
până acum, este ou totul 
de neînțeles .transparen
ța" cu care se lucrează 
la această instituție.

NIGOLAE TlRCOB

Despre incendii și 
sursele lor

tn ziua de 1 iulie a.c., 
a avut loe la Grupul 
de Pompieri Hunedoara 
— Deva o conferință de 
presă. Tn cadrul con
ferinței s-a prezentat 
situația operativă pe se
mestrul I al anului 1997. 
După eele i-elatate, nu
mărul incendiilor a scă
zut, anul acesta au 
avut loc 128 de inter
venții, față de 154 din 
anul trecut. Luna cu 
cele mai multe incendii 
a fost luna martie, iar 
cele mai multe focuri au 
izbucnit în locuințe (a- 
proximativ 65 Ia sută). 
Sursele acestor incendii 

au fost: flăcările, scurt
circuitele, jarul, țigările, 
trăsnetele și unele ac - 
țiuni intenționate. După 
spusele specialiștilor, 
între orele 8-9 au avut loc 
cele mai multe incendii.

In ciuda Intervenții
lor prompte ale pom
pierilor, pagubele pro
duse de aceste calami
tăți au rost de peste 4 
milioane de lei. Trebuie 
menționată și salvarea a 
5 adulți șl 2 copii șl a 
unor bunuri în valoare 
de peste 3 miliarde dd 
lei.

SANDA StRGllEA

PAC1
Gu trei zile înaintea 

desfășurării Congresului 
național extraordinar al 
PAG, filiala județeană 
Hunedoara a partidului a 
organizat, miercuri (2 
iulie), o conferință de 
presă. In cadrul aces
teia au fost prezentate 
câteva dintre intenții
le de viitor și atitudinea 
filialei față de probleme 
de actualitate ale so
cietății românești.

In plan politia, pre
cizarea făcută de dl Vir- 
gi! Boca, președintele 
filialei, stabilește clar 
poziția PAG: „Am ră
mas sprijinitorii puteri! 
aotuale și prieteni, tn 
același timp (în sensul 
că Ie mai spunem și 
când greșesc)".

nu mai vrea să fie singur
în acest sens sunt și 

observațiile referitoare 
la recentele măsuri de 
restructurare din do
meniul sănătății șl al 
învățământului: pregă
tirile care se impuneau 

CONFERINȚA DE PRESA

nu s-au făcut curp 
trebuie, legea asigură
rilor de sănătate, spre 
exemplu, trebuind să fie 
premergătoare acestor 
disponibilizări ; cât de
spre adoptarea Legii tn* 
vățământulul prin Or
donanță de urgență, a- 
ceasta „nu este lucrul 
cel mai bun".

Tot în cadrul confe
rinței s-au făcut referiri 
la cele două mișcări 
greviste din Valea Jiu
lui, președintele filialei 
Petroșani, dl Mircea 
Vețean, opinând că au 

existat interese politice, 
cineva nevrând ca a- 
mlntltul conflict să fie 
dezamorsat.

în plan local, PAG 
dorește să găsească un 
sprijin și din partea 
altor formațiuni politi
ce, până acum con- 
eretlzându-se doar co
laborarea cu PSDR. In 

perspectivă, însă, spe
ranța PAG este „crearea 
unui mare partid U- 
beral", cu atât mai 
mult cu cât, în aceste 
momente, membrii PA® 
consideră că „noi sun
tem singuri alei".

Răspunzând întrebă
rii ziarului nostru pri
vind strategia pe termen 
scurt a filialei județene, 
dl Boca sublinia toc
mai această intenție de 
a stabili un protocol, 
o înțelegere sau, de ce 
nn, o fuziune cu Parti
dul Alternativa Româ
niei, primul pas de 
aeest fel realizându-1 
deja filiala PAG din 
Iași.

GEORGETA BÎRLA
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Steiiunea Geoag'u Băi-la sfârșit de săptămână
(ui.iiare din 009. I)

prima
și Dorel 

șeful postului de 
Pe șosea, pe un 

torid, i-am întâi- 
datorie pe dnii 

Luț, Ionel Pesca- 
subofi- 

Poliția Geoagiu, 
la respec- 

fluenței 
Spre 

am a-
Postului

Traian Gherghel, 
rul localității 
Gutău, 
poliție, 
soare 
nit la 
Mircea 
ru, Radu Sicoe, 
țeri la 
care vegheau 
tarea ordinii și 
traficului rutier, 
bucuria noastră, 
flat de la șeful 
de politie Geoagiu că până 
în prezent in stațiune nu 
s-au semnalat 
te, lumea 
civilizat, iar 
sociale sunt 
ce maj rare, 
cru, am spune noi, 
datorează și unei 
intense de 
fenomenului 
desfășurate de către 
crătorij postului de poli
ție.

Fără vreo intenție de 
a face publicitate asupra 
ofertei comerciale și a ce
lei a prețurilor, ne faje 
plăcere să consemnăm 
doar un singur fapt; la 
S.C. AGREMENTUL SRL 
Geoagiu Băi — un restau
rant elegant, cu terasă —, 
un grătar cu garnitură, sa
lată și 
de lei, 
lei, iar 
4900 de 
atât ?

Iosif 
unității, 

mediu practicat 
la sută.

evenimen- 
se comportă 

.aptele anti- 
din ce in 
Acest lu- 

se 
munci 

prevenire a 
antisocial 

lu

cum ne spunea dl 
Pașca, patronul 
adaosul 
este de circa 20

TURIȘTI DESPRE 
STAȚIUNE

Fără a face prea multe 
aprecieri despre cum este 
sau nu este gospodărită 
stațiunea Geoagiu Băi, am 
solicitat câteva 
nor turiști aflați 
șit de săptămână 
țiune : Dorin
Alba Iulia: „in 
stațiunea este 
frumoasă, dar 
lasă de dorit.
ștrand poate să fie mai 
curată1* Gilbeit Marii - 
novici, Deva : 
sosit. Nu am 
suficient sa-mi fao 
părere mai exactă, 
stațiunea pare a fi cura- 

Constanti_ 
„Geoagiu 

: minunat, 
nu fie 

plăcut14. 
Sebeș i 
lasă de 

de vedere

opinii u- 
la sfâr- 
în sta- 
Truță, 

general, 
destul de 
curățenia 

Apa din

„Abia am 
avut timp

o 
Dar

pâine costă 6800 
o cafea 700 de 

o ciorbă de burtă 
lei.* De ce doar 
Pentru că așa

tă“. Diana I 
nescu, Deva: 
Băi este un loc 
Este păcat să 
făcut și mai 
Nicolae Danciu, 
„Stațiunea incă 
dorit din punct 
al curățeniei. Se poate și 
mai bine . Comparativ cu 
anul trecut este ceva mai 
curat11. Petru Visirin> 
Bîrcea Mare: „Sunt pen
sionar și am venit la tra
tament. Ce pot să 
Este
Față de anul trecut, sta
țiunea 
gospodărită1*, 
dreica. Hunedoara:

spun, 
totul foarte bine.

este mai bine
Cornel An- 

„Am

Stufoșenie
Stufoasa noastră te - 

gislatie croită după inte
rese personal' sau cei 
mult de grup dubiată de 
» fcrmularisi.ii ă și un sis
tem birocratc 
unice ir. lume1 
cu mare succes orice ini
țiativă particulară, 
ceste condiții, un 
prinzător... normai 
șanse de a izbândi 
pe de cota zero, 
ce duce la renunțări, insă 
nu fără înjurături prea
labile. Inedit și intere
sant este faptul că. în 
vreme ce toată suflarea 
demnitarilor (guvernanți, 
parlamentari etc.) joacă 
un teatru al suferinței cu 
mare profesionalism, fac 
tot ce e inuman posioil 
pentru a obstructions 
întreprinzătorul, să 
vorbim despre unele faul
turi grosolane oentru 
cartonașul roșu și 
pendarea pe viață ar fi 
cea mai corectă sancțiu
ne. Nu cred că mintea 
unor astfel de inși arc.tă 
ajtfel decât un câmp după 
un bombardament cu ra
chete sol—soL sau obuze 
de 120 mm. Pentru că 
numai în astfel de de
nivelări de teren se poa
te ascunde droaia de 
ordine, ordonanțe <de 
urgență, anexe, nstruc- 
țiuni, regulamente de a- 
plicare, anexe), modificări

o 
de

probabil 
stăvilesc

în a_ 
între- 

are 
aproa- 

ceea

nu

care 
sus-

și corupție 
de articole, pe scurt : 
avalanșă de norme
care, dacă mai dă Dum
nezeu și un aparat func
ționăresc cu salariați ze
loși și înguști la minte 
să se ocupe, balamucul 
e în lege. Acest sistem 
distructiv este extrem de 
eficient și acționează ne - 
fast mai ales atunci când 
este vorba despre in
vestitori străini datorită 
cărora poate exista șan
sa reală ca economia 
care este aptă. în prezent^ 
să producă numai greve, 
lnf--a tori, delapidatori șl 
o cor 'pție care lovește In 
orgciiui celor mai ver- 
sați mafioți străini, să ne 
pună cât de cât pe pi
cioare. ~ 
mărul 
dusul 
gurul 
și în 
ce individ își poate pune 
in valoare partea du
bioasă și de culoare mai 
închisă a conștiinței, tn - 
tr-un fel de concluzie : 
împotriva întreprinzăto
rului — investitorului 
ționează un agregat 
gislativ — birocrație ex
celent, practicienii și sus
ținătorii corupției având 
parte de-un corpus de 
legi și de o înțelegere 
fraternizare?) de-a drep- 
"ui cumsecade...

Raportat la 
de locuitori, 
corupție este 
care ne face... 

cadrul căruia ori-

nu- 
pro- 
sin- 

cinste

ac 
le

venit la tratament eu 
soția. Este bine și per
sonalul de la ComDlexul 
„Aurel Vlaicu** este foarte 
atent cu noi. Sub aspect 
al ordinii, încă sunt 
multe probleme. Priviți; 
Aici scrie parcarea In
terzisă, dar este plin de 
mașini (în parcul din ime
diata vecinătate a lacu-

De ce nu se 
șste

lui — n.n.J.
respectă ceea ce 
indicat ? Sau mai mult, 
după plecarea turiștilor, 
zona rămâne plină de 
gunoaie Or, acest Iu - 
cru nu mi se pare normal. 
Și turiștii trebuie să fie 
mai civilizați. Ar trebui 
aplicate sancțiuni, altfel 
va fi mereu dezordine. Te
renurile de tenis sunt în 
paragină, de ani de zile, 
iar în zona în care ne 
aflăm (eea a lacului) este 
necosit, sunt multe vreas
curi, apa este plină 
broaște 
Imagine 
bui să 
a*2t de 
ce ne mai deranjează, cei 
veniți în stațiune: 
zică care vuiește 
dimineața ceea ce 
aă nu este tozmai 
Nu vreau să Tiu critic, dau 
băncile sunt rupte, ne
îngrijite. arată jalnie. 0 
mână maj gospodară ar 
putea rezolva lucrurile, 
tar cei care vin tn sta
țiune. fie și pentru câ
teva ore, să plece cu 
gândul că aici, la Geoa
giu Băi, sunt oameni har
nici, gospodari. Cu alte 
cuvinte, să fie momente 
de care să-și aducă cu 
drag aminte**. Mariana 
Hener, Hunedoara: „Sta
țiunea este, în general, 
frumoasă. Mai sunt încă
Jâteva lucruri de fă
cut Mă gândesc la Iac, 
care poate fi reamenajat 
și dată o altă înfățișare. 
Față de anul trecut, 
nu cred că s-a schimbat 
ceva“.

de 
și nămol'. Este o 
care nu ar tre. 
existe Intr-o zonă 
frumoasă. Pe noi

mu- 
până 
cred 
tone.

VINERI.
4 IULIE

CTVR 1 )

12,05 
13,00 
ea-

15,00

6,00 România: ora 6 
fix!; 8,4o Meridianele 
dansului (r); 10,05 Ame
rica — atracție și inedit ;
11.10 Șeicul r); 
Media—club (r); 
TVR Cluj-N; 14.10 
feneaua artelor;
TVR Iași; 16,05 Pompie
rii vă informează/; 16,30 
America sălbatică (do);
17.10 Emisiune în limba
germană; 18,10 Katts și 
câinele (s); 19,15 Tezaur
folcloric ; 20,00 Jurnal; 
21,00 Bărbatul cu trei 
neveste (film, SUA, *93); 
23,20 Oglinzi paralele I 
0,00 Concert Julio Igle
sias ; 0,45 Lovitură di
rectă (film, SUA). ■

Principalele cauze de incendii ce acționează in perioada 
sezonului estival și a campaniei agricole de vară
In sezonul estival crește pericolul pro

ducerii incendiilor, mai cu seamă în pe
rioada zilelor 
re acționează 
restre.

Substanțele 
puse pericolului incendierii sunt cele 
chide care, încălzindu-se, se evaporă, 
le solide în stare mărunțită și afânată, 
depozitate în aer liber, precum și cele 
gazoase în recipienți.

De asemenea, elementele de construc
ție din lemn, mase plastice, alte mate
riale combustibile se aprind în această 
perioadă cu ușurință.

Pericolul de incendiu crește și dato
rită activității umane mai tumultuoase ca
re, din neatenție, grabă sau necunoaște
re poate produce diverse greșeli 
toare de incendii.

Principalele cauze de incendiu 
ționează în această perioadă pot 
pate astfel:

a) In unitățile de turism și agrement:
— diferite nereguli la instalațiile elec

trice ce deservesc căsuțele de vacanță, 
camerele în hoteluri, magazii și alte spa
ții de depozitare;

— nereglementarea în mod precis a fo
losirii focului deschis în spațiile dintre 
căsuțe, dintre acestea și alte construcții 
sau liziera pădurii etc,

— aruncarea la întâmplare a resturilor 
de țigări ;

— folosirea, în caz de vreme rece, a 
unor instalații de încălzire improprii sau 
cu diferite defecțiuni — nesupravegherea 
permanentă a acestora;

— folosirea unor mijloace șî modalități 
de preparare a hranei în condiții neco
respunzătoare din punct de vedere p.s.î.

b) In lanuri de cereale, la tăierea cu 
combina în lan, în spații de batozat (arii) 
și de depozitat:

— focul deschis sub orice formă în a- 
propierea lanurilor, a punctelor de lucru 
sau pe arii;

— neglijența fumătorilor: aruncarea 
întâmplare a resturilor de țigări;

— diverse defecțiuni la mașinile și u- 
tilajele care lucrează direct în campa
niile de recoltare, în transport sau la rea
lizarea depozitărilor;

— jocul copiilor cu focul;
— instalații electrice ce deservesc arii

le, spațiile de depozitare cu defecțiuni 
și improvizații sau cu protecție necores
punzătoare;

— defecțiuni la Instalațiile de protec
ție împotriva trăsnetelor (acolo unde e- 
xistă).

senine în care razele sola- 
direct asupra suprafeței te-

combustibile cele mai ex- 
li-
ce-

genera-

ce ac- 
fi gru-

la

ci In gospodăriile cetățenilor:
— scântei rezultate de la diversele sis

teme de preparat hrană sau, după caz, 
de încălzit (coșuri pentru evacuarea fu
mului, burlane cu defecțiuni sau ampla
sate necorespunzător, cuptoare de facere 
a pâinii etc.);

— focul deschis sub orice formă — chi
brituri, brichete, lumânări și fumatul în 
locuri cu aglomerări de materiale com
bustibile (paie, furaje etc.);

— Instalații electrice defecte sau cu im
provizații;

— nesupravegherea copiilor — jocul a- 
cestora cu focul;

— manevrarea greșită a 
aragaz sau a altor mijloace 
rapidă a hranei (lămpi de 
etc.).

d) In apartamente:
— lăsarea sub tensiune 

electrocasnice (fiare de călcat, fierbătoa- 
re, televizoare șl aparate de radio cu 
fecțiunj etc.);

— întrerupătoare, prize, corpuri de 
minat etc., cu defecțiuni;

— folosirea de siguranțe defecte 
supradimensionate;

— manevrarea greșită a instalațiilor de 
gaz metan sau de butelie;

— nesupravegherea permanentă a co
piilor — jocul acestora cu chibrituri sau 
cu aparate electrocasnice.

e) In garaje și alte spații de parcare, 
precum și la autovehicule:

— acumularea de materiale ușor com
bustibile și inflamabile în astfel de spații;

— defecțiuni sau improvizații ale in
stalațiilor electrice de iluminat sau ale ce
lor auto;

— fumatul sau focul deschis sub orict 
formă;

— defecțiuni ale sistemelor de alimen
tare cu carburanți și de ungere;

— suprasolicitarea și supraîncălzirea 
motoarelor.

f) In fondul forestier:
— neglijențe ale trecătorilor, excursip- 

niștilor, culegătorilor de fructe sau ale 
lucrătorilor forestieri în mânuirea .focu
lui deschis, precum și fumatul;

— uscăciunea excesivă pe 
sudice ale zonelor împădurite;

— existența unor cioburi de 
re focalizează razele solare;

— .descărcări electrice din

butellilor de 
de preparare 
gătit, reșourl

a aparatelor

de-

ilu-

sau

versantele

sticlă ca-

atmosferă.

Compartimentul de informare publică 
din cadrul GRUPULUI DE POMPIERI 

HUNEDOARA — DEVA

ț TVR 2 ]

7,00 TVM; 8,00 Mari 
compozitori americani 
(do); 8,30 Desene ani
mate; 10,00 Maigret în
tinde o cursă (f.p.); 13,05 
Războiul independenței 
(r); 14,00 Desene ani
mate; 15,30 Conviețuiri; 
16,20 Secretele nisipu
lui (s); 17,45 Șeicul (s);
19.00 Concert simfonic; 
21,05 Ultimul tren; 22,30 
Robingo 2 (cs); 0,05
Bucuriile muzicii.

Proiectul Shadowchascr 
3 (f/r); 13.10 Model
Academy (s); 14,20 Lu
mină călăuzitoare (s) ; 
15,05 Cody (s); 16,50
Dragă profesore (s); 19,30 
Alondra (s); 20.30 Ob
servator; 21,30 Planul 
(film Australia *93); 23,30 
Milionarii de la miezul 
nopții; 030 Jocuri (film, 
Norvegia).

nimate; 15,00 Tenis. • 
Wimbledon — semifina
lă 'masculin); 16,45 Forța 
dragostei (s); 18.15 Ră
tăciți în tranziție; 19,00 
Știi și câștigi; 19,30 Știri; 
20,00 Dosarele X (serial); 
21,00 Născut pe 4 iulie 
(film SUA); 2330 La 
limita imposibilului (S) ( 
0,40 Sport la minut.

I1
1

( ANTENA 1)
fi,30 Tele -• Diminea

ța; 9,50 Viața tn trei 
(rl ; 10,30 Iluzii (r); 11,20

(PRO - TV) (DEVASflT+)

7,00 Ora 7. bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 MASH (s); 
11.15 Fort Boyard (cs) : 
12,30 Am întâlnit și ro
mâni fericiți (r); 13,00
Femei neînfricate (film 
SUA); 14,35 Desene a_

7,00 — 12,30 1
13,00 Videotext; 
Dulce ispită (s); 
Desene animate; 
Micile vieți (do); 
Farmacia de gardă 
20,00 O familie de 
ini (film); 22,30 
(s); 23,00 Marea 
tură (film).

Reluări;
17.00
18.00
19.00
19.30

<«>S 
stră- 
Kelly 
lovi-
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CRISTIAN GAȚU — 
COMANDANT LA STEAUA

Surpriză pentru cei mulți, mai puțin pentru 
cei din stafful militar, de la 1 iulie colonelul 
Cristian Gațu a luat locul generalului de bri
gadă Cornel Oțelea la cârma clubului militar. 
Noul comandant al clubului „Steaua" a fost 
numit în baza prevederilor legii statutului ca
drelor 
părării 
vitate, 
dat in 
pliniri, 
ierarhia grupărilor sportive din România. Noul 
comandant, Cr. Gațu, fost handbalist de renu
me, fost secretar de stat, cu 23 de ani de ac
tivitate la Steaua, a primit vestea reîntoarce
rii în marea familie a sportivilor militari cu 
bucurie și încredere că se va putea face trea
bă bună în continuare la clubul militar.

După primele sale aprecieri, se pare că 
Steaua va rămâne un club al armatei. Deci, 
fotbalul va triumfa în continuare în Ghencea.

militare și a ordinului ministrului a- 
naționale. Așadar, după 7 ani de acti- 
in fruntea clubului stelist C. Oțelea a 
primire, după o perioadă de multe im- 
Steaua fiind, timp de 5 ani, lider în

I
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I
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I
*
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DIN ȚARĂ Șl DIN LUME

EX HUNEDOREANUL R. VLAD, 
PREȘEDINTE LA „U“ CLUJ

Adunarea generală a Universității Cluj l-a 
învestit pe Remus Vlad ca președinte al clu
bului Universitatea Cluj. Contracandidatul său} 
loan Maja este vicepreședinte, ca și Dan Anca, 
Bugen Bungărdean și Ioan Rus. In declarația 
făcută presei Remus Vlad a subliniat că da
torează foarte mult Clujului, îndeosebi Uni
versității și că nu banii l-au tentat, el renun
țând la Bistrița, unde avea un salariu lunar 
de 8 milioane de lei și un contract anual de 
10 000 de dolari.

In următoarele zile va fi stabilit și antre
norul principal al „șepcilor roșii".

DINAMO A LUAT 
CAIMACUL 

LA TRANSFERĂRI

Se știe ce 
fost între 
Dinamo pentru 
Daniel 
cat în 
Galați, 
de la 
și Dinamo. Cu toate că 
D. Rednic a optat mult 
pentru Steaua, sponsorul 
Rocarului — Gigi Nețoiu 
a marjat serios pentru 
Dinamo și a reușit să-și 
lămurească jucătorul să 
semneze pentru dinamo- 
viști. Și Rednic n-a mers 
cu mâna goală . A fost 
însoțit și de Daniel Flo-

dispută a
Steaua și 

tânărul 
Rednic (ce a ju- 
retur la Oțelul

dar este jucător 
Rocar București)

rea de Ia Oțelul Galați 
și amândoi au rămas în 
curtea lui Dinamo.

Jucători ce erau dați 
ca sigur pentru Steaua, 
dar au ajuns la Dina
mo... Până acum, la Stea
ua, în atac nu a apărut 
ca noutate în lot decât 
Strizu, care ar putea face 
pereche în atac cu orica
re dintre Lăcătuș, Ciocoiu 
sau Roșu. Nu a ajuns la 
Forban nici Gabi Popes
cu. inițial dorit de clu
bul militar, dar, apoi, se 
pare că Stoichiță a re
nunțat la jucătorul din 
Bănie, ce s-a supărat a- 
cum pe clubul craiovean, 
dorind să plece 
din Bănie.

definitiv

VASTAG 
DEBUTEAZĂ 

CA... ANTRENOR

Centrul 
Reșița, 
antre-

Unul dintre marii bo
xeri ai României, multi
plu campion mondial și 
european, se află în fața 
primului său examen în 
noua postură de antre
nor. Este vorba despre 
prima ediție a Campio
natelor Europene de box 
cădeți, ce se vor desfă
șura la Bitolia. în Mace
donia, între 6—13 iulie. 
Lotul boxerilor români

s-a pregătit la 
Olimpic de la 
sub îndrumarea 
norului coordonator Va-
sile Bala și a antreno
rilor Francisc Vaștag și 
Iosif Bondaflvi.

Dintre cei 20 de tineri 
boxeri ce se află în lo
tul românesc, sunt câți
va ce se remarcă 
deosebit: Viorel 
Florin Ciubotaru, 
Eșanu, Nicolae 
Le urăm mult succes ti
nerilor pugiliști la „U" 
16.

în mod 
Simion.

Ionel
Gligor

ATLETISMUL 
ROMÂNESC 
PE PODIUM 
LA ATENA

31a Campionatele Bal
canice de atletism ce 
s-au încheiat duminica 
trecută la Atena, spor
tivii români au obținut 
o frumoasă victorie, ob
ținând 20 de medalii de 
aur, 15 de argint și 7 
de bronz 1 Și de data a- 
ceasta, fetele au avut o 
„recoltă” mai bogată ca 
băieții, intrând în pose
sia a 13 medalii de aur.
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10 de argint și 3 de 
bronz.

în clasamentul oficial, 
-România s_a clasat pe 
primul loc la feminin, 
cu 214 puncte, 2. Grecia, 
3. Iugoslavia, 4. Bulga
ria, 5. Turcia, G. Albania, 
7. Moldova, 8 Macedonia. * 
La masculin, România ” 
s-a situat pe locul 2 (du- I* 
pă Grecia), 3. Iugoslavia, ]
4. Turcia, 5. Bulgaria, 6. '

I
*

I
Albania, 8.Moldova, 7 

Macedonia.
Bine ar fi 

te mal bune 
și. la alte competiții in- » 
temaționale, mult mal ]

I

ca rezulta- 
să obținem

competitive.
I Rubrică realizată ue SABIN CERBU
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Suplimentarea fondurilor pentru 
achiziționarea grâului din 

recolta acestui an .
Ministerul Agriculturii 

și Alimentației va solici-
■ ta suplimentarea cu circa 

250 miliarde lei a fondului 
pentru achiziționarea grâu
lui din recolta acestui an, 
precum și alocarea a 100 
miliarde lei drept subven
ții pentru depozitarea 
grâului, au declarat agen
ției Mediafax surse ofi
ciale din MAA.

Pentru achiziționarea 
grâului sunt prevăzute de 
la buget 500 miliarde lei. 
Din cele 250 miliarde lei 
solicitate de minister, cu 
100 miliarde ar urma să 
fie achiziționată sămân
ța necesară în toamnă.
Fondul urmează să fie fo
losit pentru achiziționarea 
grâului destinat exclusiv
fabricării de pâine și pro
duse de panificație pen
tru consumul intern. Folo
sit judicios, în sistem re
volving, fondul va fi su-

j Boris Eltin
ț Președintele Dumei de
* Stat, Camera inferioară 
l a Parlamentului rus, l-a 
J acuzat, marți, pe Boris 
| Elțîn de „nepotism", pen-
* tru că i-a acordat fiicei
* sale o funcție adminis- 
« trativă la Kremlin, in- 
J formează Reuter. Gen- 
I nadi Selezniov a afirmat
* că decretul de luni, prin 
< care Tatiana Diacenko,
* fiica lui Elțîn, a fost 
J numită consilier prezi- 
1 dențial pe probleme de 
I imagine publică, contra-
* vine legii serviciului ci-
* vil al Rusiei. Selezniov 
+ a subliniat faptul că a* 
j, ceastă lege a fost apro- 
I bată de Parlament și 
ț

ficient pentru achiziționa
rea necesarului de grâu 
pentru consumul intern, 
consideră conducerea MAA. 
Prin convenții cu depozi
tarii — unitățile Comce- 
real, Cerealcom și fabri
cile de nutrețuri combina
te — ministerul va supor
ta cheltuielile de depozi
tare, în limita celor 100 
miliarde lei solicitate, dar 
nu mai mult de opt luni.

MAA va elabora în ur
mătoarea perioadă actele 
normative necesare. Pro
ducția de grâu a acestui 
an .este estimată între 7 
și 8 milioane tone, iar con
sumul urban anual este 
de circa două milioane to
ne. Disponibilitățile pen
tru export ar urma să fie 
de circa două-trei milioa
ne tone, fiind limitate de 
capacitățile de încărcare 
din porturi (circa două mi
lioane tone/an).

- criticat |
♦ 

chiar de președinte. „Din ♦ 
păcate, este pentru a l 
aoua oară când președin I 
tele încalcă legea servi-1 
ciului civil", a afirmat f 
Selezniov, subliniind că ♦ 
în această lege sunt pre-» 
văzute restricții privi-J. 
toare la numirea în func-1 
ții a rudelor apropiate.* 
Liderul Dumei a preci-1* 
zat că Elțîn a încălcat* 
pentru prima dată legea [ 
în octombrie 1996, când 
l-a numit în funcția de I 
secretar adjunct al Con- * 
siliului de Securitate pe* 
Boris Berezovski, care * 
avea în acel moment du-1 
bla cetățenie (rusă și I 
israeliană).

Parchetul General a dis
pus trimiterea în judeca
tă a lui Ilie Alexandru, 
patronul societății Hermes 
din Slobozia, într-un nou 
dosar penal. Ilie Alexandru 
va fi judecat. în stare de 
arest, de către Judecăto
ria sectorului 4, pentru în
șelăciune în paguba avu
tului privat, complicitate 
Ia fals, punere în circula

cu ajutorul Adriane» 
Coman, soția lui Adrian 
Coman, care lucra la ban
ca Ion Țiriac. a reușit să 
încaseze de la această ban
că, în baza cecului fals, 
174 de milioane de lei. 
Ulterior. Poliția începe să 
o cerceteze pe Giliana 
Sîrboiu. pentru emiterea 
cecului de 174 de milioane 
de lei, deoarece era ne-

Ilie Alexandru — 
un nou dosar

ție de cecuri false și fa
vorizarea infractorului. In 
1993, recomandându-se 
drept nepotul lui Ilie Ale
xandru, Adrian Coman, 
de la Societatea Prodex- 
port, i-a propus Gilianei 
Sîrboiu. patroana firmei 
„Work", să cumpere 800 
de tone de zahăr Sîrboiu 
i-a spus că nu are bani, 
iar, în urma întâlnirii cu 
Alexandru și Coman, a e- 
mis un cec fals, în valoa
re de 174 de- milioane de 
lei, ce reprezenta valoa
rea totală a celor 800 de 
tone de zahăr. Sîrboiu a 
emis cecul, Ia propune
rea lui Alexandru, care 
îi spusese că are nevoie 
de el doar ca o garanție, 
până când se va vinde 
zahărul. Ilie Alexandru.

acoperit. Sîrboiu i-a cerut 
ajutorul lui Ilie Alexan
dru, care i-a emis un cec 
valabil, în valoare de 164 
de milioane de lei. In a- 
celași timp. Alexandru a 
încercat să ridice cele 164 
de milioane de Iei. în baza 
unui cec fals, care îi fu
sese dat de patroana so
cietății „Work" drept O 
nouă garanție. Pentru a- 
cest fapt, Giliana Sîrboiu 
a fost trimisă în judeca
tă. dar Curtea Supremă 
de Justiție a hotărât, în 
1996, trimiterea dosarului 
la Parchetul General pen
tru completarea probelor. 
Ulterior, Parchetul Ge
neral a constatat și vino
văția lui Adrian Coman, 
Ilie Alexandru și a Mari- 
lenei Trie.

Nou tip de cartelă telefonică
RA Rom Telecom va 

introduce in circulație, pâ
nă la sfârșitul acestui an. 
un nou tip de cartelă te
lefonică, a declarat agen
ției Mediafax Mircea Tul
bure, director al Direcției 
de Dezvoltare din cadrul 
Rom Telecom. Măsura in
tervine ca urmare a de

pistării, în ultima vreme, 
a unor cazuri de falsifica
re a cartelelor telefonice, 
prin introducerea, cu aju
torul tehnicii de calcul, a 
codurilor de acces în re
țeaua telefonică, a adăugat 
Tulbure. Noul tip de car
telă va conține un cip ca
re nu va putea fi falsifi
cat.

Privatizarea a peste 2.700 societăți
I
I 
I
I Programul de privati-J zare al Fondului Pro- 
I prietății de Stat prevede 
■ privatizarea, în acest ar
I a unui număr de 2 710 
I" societăți comerciale, cu 

un capital social oferit 
- de 10 015 miliarde lei. 
I Cele mai multe socie- 
Ități care vor fi scoase Ia 

privatizare sunt din a- 
Igricultura — 1 153 și din 

industrie — 683. Din co- 
Imerț vor fi privatizate 

442 societăți, din trans-

I porturi 180, din construc
ții 108, din turism 74 și

Ide prestări servicii 65. 
Din cele 2 710 societăți 
«comerciale, 263 sunt mari, 
cu capitalul social peste

118 miliarde lei, 742 sunt 
mijlocii, cu capital so- 
Icial între 2,5 și 18 mi
liarde lei și 1 705 sunt 

Imici, cu capitalul social 
sub 2,5 miliarde lei. Prin

I oferta publică vor fi pri

vatizate 25 de societăți 
comerciale cu performan
țe economice semnificati
ve, dintr-un eșantion 
selectat de 50 de socie
tăți mari. Prin negocie
re directă cu investitorii 
potențiali se urmărește 
privatizarea a 452 socie
tăți comerciale. Pentru 
100 de societăți, la care 
investitorii și-au mani
festat interesul, von fi 
încheiate contracte cu 
consultanți internațio
nali, în vederea accele
rării vânzării acestora. 
Prin licitații publică fă
ră preselecție, vor fi pri
vatizate 832 societăți co
merciale. în sectorul ban
car, va fi revăzut pla
nul de privatizare a Băn
cii Române de Dezvolta
re și va fi inițiată apli
carea acestui plan. Se 
va finaliza planul de ac
țiune pentru privatizarea

unei a doua bănci co
merciale, care va inclu
de o ofertă de vânzare, 
cotarea la BVB și vânza
rea a cel puțin 10 la su
tă din acțiuni prin o- 
fertă publică.

Din analizele efectua
te, se estimează că vor 
fi supuse procedurii de 
lichidare 40 de societăți 
comerciale, cu un- capi
tal social total de 648.2 
miliarde lei. Rezultatul 
aplicării procedurii de 
lichidare la aceste so
cietăți se estimează la 
260 miliarde lei. Derula
rea procedurii de lichi
dare cuprinde 20 de so
cietăți comerciale din 
agricultură (capital so
cial de 366,2 miliarde 
lei), 3 fabrici de zahăr 
(capital social de 90 mi
liarde lei), 6 societăți 
din industria de textile- 
pielărle (capital social 42

comerciale
miliarde lei), 3 societăți 
din chimie și petrochimie 
(capital social 120 mi
liarde lei) și 3 societăți 
de materiale de construc
ții, cu un capital social 
de 30 miliarde lei.

Planul de privatizare 
și bugetul de venituri șl 
cheltuieli ale Fondului 
Proprietății de Stat au 
fost aprobate în ședința 
Consiliului de Adminis
trație din data de 23 iu
nie și au fost prezentate 
Parlamentului. în pri
mele cinci luni ale anu
lui, FPS a privatizat 800 
de societăți comerciale, 
cu un capital de peste 600 
miliarde lei și circa 
100 000 de angajați.

MEDIAFAX
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La Hunedoara nu s-a aș
teptat vacanța de vară pen
tru a se executa lucrări 
de reparații la unitățile de 
învățământ. Am consem
nat și în timpul anului 
școlar reparații curente sau 
de mai mare amploare fă
cute la școli ori grădinițe 
din municipiul de pe ma
lul Cernei.

Se va mai face cfite ce
va și în această vară? „Da", 
a fost răspunsul primit la 
Centrul de Execuție Buge
tară Hunedoara de la dra 
Elena Sânc,' contabil șef. 
Numai că bugetul pe a-

Detaliind trebuie preci
zat că școlile generale nu
merele 9 și 5 s-au acope
rit cu șarpantă și urgent e 
nevoie să se repare și să 
se zugrăvească sălile de la 
etajul doi al clădirilor. De 
asemenea, au fost acoperi
te grădinițele cu program 
normal numerele 2 și 8 și 
se impune zugrăvirea lor. 
Alte patru grădinițe care 
au funcționat până acum 
în blocuri nu vor mai fi 
igienizate întrucât urmea
ză să-și mute activitatea în 
clădirea fostei Grădinițe 
ICSH Nr. 2, al cărei local

Atât cât le 
permite bugetul

i
îN ATENȚIA 
AGENȚILOR 
ț ECONOMICI!

Agenții economici ca- 
I re au intenția să des- 
J chidă puncte de lucru 
i sau terase în vecinăta-
l tea unităților, pe raza 
’ municipiului Hunedoa- 
î ra, au obligația să so- 

i mu- 
Hunedoara 

funcțio-

I licite primarului 
i nicipiului 15"- 
.’ autorizație de 
) nare. Efectuarea de acte 

sau fapte de 
fără a deține 
zație de 
constituie activitate co
mercială ilicită și atra
ge răspunderea contra
vențională sau penală, 
după caz, conform Le
gii nr. 12/1990 privind 
protejarea 
împotriva unor 
tăți comerciale 
republicată în Monito
rul Oficial nr. 133/1991 i i i i,-» >1...  1... j

1î
i
i

iIî

i -i oAo/înn.d 
ț w-’- •

comerț 
autori- 

funcționare

populației 
activi- 
ilicite.

cest an este mai mic de
cât s-a sperat și cât ar fi 
fost necesar. A fost primit 
în iunie și, pe hârtie, el es
te de 1 636 000 lei. Centrul 
a solicitat un miliard și 
700 de milioane de lei, plus 
diferența de 500 de milioa
ne de lei de anul trecut 
Ar fi fost minimul nece
sar acoperirii datoriilor pe 
care le are și le va avea 
până la sfârșitul anului fa
ță de KAIL, alte regii pres
tatoare de servicii și să 
rămână bani pentru efec
tuarea lucrărilor propuse 
la unitățile școlare.

A existat din partea Pri
măriei Hunedoara un in
teres deosebit pentru pro
blemele învățământului și 
de aceea s-a cooperat foar
te bine. Gei de Ia Centrul 
de Execuție Bugetară spe
ră ca această relație bună 
să continue chiar dacă pe 
moment cei de la primă
rie sunt supărațl din cau
za unei adrese, prin care 
se precizează că ordinea 
priorităților în lucrările de 
reparații o stabilește In
spectoratul Școlar Județean, 
deși banii îi asigură ei. 
Deocamdată inspectoratul 
n-a stabilit aceste priori
tăți însă o inventariere a 
lucrărilor ce se impun în 
fițcare școală sau grădi
niță există la centru. Din 
păcate, dintre aceste lu
crări vor fi făcute doar ce
le absolut obligatorii, în 
principal igienizări.

îl va prelua învățământul 
așa cum s-a întâmplât cu 
unitatea fostă a IMH. La 
clădirea preluată probabil 
că în acest an se vor mai 
face doar zugrăveli inte
rioare.

O școală cu probleme la 
care „e musai să se facă 
ceva" este nr. 11. Anul 
trecut s-au mai executat 
ceva lucrări, dar nu tot ce 
se impunea. Tot cu proble
me este și nr. 5, care ne
cesită refacerea acoperișu
lui, instalația termică, cea 
electrică fiind deja făcu
tă. Spre deosebire de șco
lile menționate, altele au 
o situație mai bună, fiind 
deja puse Ia punct. Este 
cazul școlilor generale cu 
numerele 4, 10, 8 și 7. Nu 
însă și al Școlii Generale 
Nr. 1 Hunedoara, în al că
rei local este și centrul, un
de mai trebuie faianțate 
băile, alte mici lucrări.

Deci la Hunedoara la u- 
nitățile de învățământ se 
vor face lucrări, în prin
cipal igienizări, în funcție 
de bugetul care este sub 
necesarul estimat. Și bine 
ar fi dacă învățământul 
hunedorean ar primi mă
car toți banii și nu s-ar 
întâmpla ca în anul înche
iat (când n-a primit 500 
de milioane). Din păcate, 
cu toată bunăvoința, primă
ria nu le poate dirija fon
duri decât în funcție de 
veniturile realizate.

VIORICA ROMAN

Castelul Corvineștilor — monumentul emblemă 
al municipiului de pe Ccrna — deschis nu numai 
turismului, ci și manifestărilor culturale.

Program de j 
vacantă

Deși majoritatea co
piilor se bucură de bine
meritata vacanță, totuși, 
instituțiile de învăță
mânt nu și-au închis por
țile definitiv. La Grădi
nița cu Program Pre
lungit Nr. 1 din Hune
doara, fostă IMH, am 
descoperit zilele trecute 
14 copii, iar la creșă 
alți 12.

De la doamna admi
nistrator Alexandrina Ti- 
ghineanu am aflat că în 
timpul anului, la grădi
niță sunt înscriși 150— 
160 copii, grupați în două 

! grupe, în limba română. 
J plus una de limba ger- 
‘ mană, cu program nor- 

. ț mal, patru grupe cu pro- 
‘ • gram prelungit și o gru- 

‘ pă de creșă.
• Suma pe care trebuie
• să o plătească părinții 
| variază în funcție de 
i venitul acestora și atin- 
ț ge cel mult 4 400 lei pe•

zi la cămin și 3 250 lei j1, 
la creșă, iar plata se fa-» 
ce în funcție de numărul » 
zilelor frecventate. Din I
acești bani li se oferă ( 
copiilor trei mese. Me- *
niul este zilnic diferit, • 
bogat în calorii, conți-» 
nând, spre deliciul co- I.
piilor, și mult râvnitul 
desert.

Doamna administrator J 
ne-a informat că, în a» 
doua jumătate a lunii. 
august, grădinița își în-1 
cheie programul pentru |’ 
a se efectua lucrările de * 
curățenie, dezinsecție, de- * 
zinfecție și reparațiile ne-» 
cesare. £

Se vor face astfel nu-1 
meroase eforturi pentru * 
ca cei mici să aibă par- * 
te în continuare de con- J 
diții cât mai bune pen-» 
tru a se bucura din plin 
de minunata vârstă aj 
copilăriei. .

DIANA LUKACSEL»

De aproape două săptă
mâni de zile, locuitorii mu
nicipiului Hunedoara au 
posibilitatea să asculte un 
nou post de radio. „Totul 
pentru tinel" — .acestea 
sunt cuvintele de ordine 
pentru Radio Color Hune
doara, ale cărui programe 
sunt recepționate pe FM 
92,1 Mhz.

Deși lansarea oficială va 
avea loc peste puțină vre
me (în 11 iulie, la clubul 
„Constructorul"), „tânărul" 
post de radio emite non
stop din 25 iunie. Despre

ceea ce se vrea a fi Radio 
Color Hunedoara, despre 
intențiile și așteptările sa
le, ne-a vorbit dl Mircea 
Goian, directorul radioului.

— Fiind ,un post de ra
dio local, principalul nos
tru scop este să servim in
tereselor cetățenilor urbei, 
să fim utili, de fapt, să 
contribuim la stabilirea u- 
nei legături între institu
țiile orașului și cei care be
neficiază de serviciile a- 
cestor instituții. Toate a- 
cestea respectând, evident, 
realitatea și adevărul, res

Radio Coior Hunedoara

Primii pași în eter
pectând anumite coduri și 
fără a avea vreo intenție 
de scandal.

Pregătirile propriu-zise 
de organizare a radioului 
au început în urmă cu un 
an de zile, când a fost ob
ținută licența de emisie, 
Radio Color Hunedoara re

prezentând la concursul or
ganizat de GNA, 3 TV Ti
mișoara. S-a continuat gu 
amenajarea spațiilor nece
sare, cu dotarea tehnică co
respunzătoare și cu selec
tarea personalului. în a- 
ceastă ultimă privință, de 
altfel, mărturisește interlo

ZILELE 
CHITAREI 
CLASICE

Pentru municipiul Hu
nedoara, iată, e pe cale 
să devină tradițională 
manifestarea culturală de
dicată chitarei clasice.

în perioada 8—10 iu
lie, la Castelul Corvineș
tilor (în Sala Cavalerilor), 
se va desfășura cea de a 
IV-a ediție a „Zilelor chi
tarei clasice", organizată 
de Clubul „Constructo
rul" și Radio Color Hu
nedoara. Se vor afla la 
castel, în recital, aprecia- 
ții soliști Andrei Constan
tin (Cluj Napoca) și Cor
nel Voicescu (Sinaia), ca
re fac parte din prima ge
nerație de licențiați ai 
chitarei clasice, tn ultima 
zi, recitalul va fi susți
nut de profesorul Nicolae 
Szekely și de elevii săi 
Mihai Jianu și Octav Pe
tre, din Hunedoara. Ge
neroșii sponsori ai mani
festării sunt: SC Scorpion 
SRL, SC Panicor SA 
SG Talc-Dolomita SA.

>■ Lucrări
edilitar - gospodărești

De la dl Dragoș Bă- 
ieșan, purtător de cuvânt 
al Primăriei Hunedoara, 
am reținut că în această 
săptămână în municipiu 
se desfășoară mai multe 
lucrări cdilitar-gospodă- 
rești. Cele mai mari lu
crări 
unor amenajări în deru
lare.

— modernizări 
ța gării, pentru 
zarea circulației 
buzelor ;

— extinderea de par
cări pe strada A. Iancu 
(în zona C.E.C.-ului) ;

— modernizări 
muri — strada 
Davilla ;

— finalizarea 
lor prin turnare 
falt continuu pe

sunt continuări ale

Am notat:
în pia- 
fluidi- 
auto-

de dru- 
Carol

II
:• 

Transilvaniei și Ștrandu-1 ’ 
lui (pe unde se merge {> 
spre Valea Seacă); •]

— se continuă reame- > 
najarea zonei de agre- ■' 
ment Ciuperca (care va] 
mai dura și în următoa-i 
rea săptămână);

— reamenajarea 
cului Corvinul ;

— lucrări Ia 
verzi, în 
unde se 
de vară.

i
■

■
!

Par-,
a
■

zonele!

I 
k
I 

■: 

ii
zona Dacia, ■; 

plantează fio’*4 ț

-o

i
V.WAWAVA‘A‘AW.VWA,.WA,.-1hl

lucrări- 
de as- 
străzile

Amenajarea parcului 
de pe Dacia, în urma 
câștigării licitației, se 
face de către altă so
cietate și presupune lu
crări de anvergură.

cutorul nostru, „am întâm
pinat cele mai multe difi
cultăți, pentru că, neexis
tând prea multe școli în 
domeniu, trebuie depistați 
cei cu talent, cei pasionați, 
chiar autodidacți, la urma 
urmei".

Actuala, echipă de la Ra
dio Color Hunedoara (28 
de angajați) se străduiește 
să ofere ascultătorilor pro
grame variate, adică „emi
siuni pe gustul tuturor" 
(muzicale, culturale, de di
vertisment, pentru copii și 
adolescenți, dar și subiec

te cu aspect social). Acti
vitatea radioului este or
ganizată prin - intermediul 
principalelor departamen
te, coordonate de Gabriel 
Pocola — director progra
me, Titi Popa — director 
producție. Carmen Hîrlea 
— director marketing, Ga
briela Băgescu — director 
adjunct și Mircea Goian — 
director Ia Radio Color Hu
nedoara. Un post de radio 
aflat la început de drum 
care, cu siguranță, își do-; 
rește cât mai mulți ascul-1- 
tători.

ANUL IX • NR. 1921 • VINERI- 4HULIE 199®



m*«T

X X

:*;:<<•;••; :••;•; x->: i-:-^xv::::::;:-: •:•:;>•,• ;:<<::<;-::::::.:^:<::::::::::::::::::>X:>::::::>:::::;:::::::;:;::<<:>::::;::::::<:::::::::>::>:::::<<yy3^<>^^tai»c<*c.o.t i d i a n;< 1 n d e pe n d e n t
L1I111J iu 111 ■ 11 1-i.io.jm ----------------« »W»VtV*%V»7^.V.S%V»7»V/A7.%7,7^1y,\7,7tStg?1S7,V.7.7tW.W/»f

WKWJOO

wwwww8Svw888ww8S^>Siww:

C0SIHZe3H2
CRONICA VIEȚII DE ȘANTIER

literatură hu- 
înscriu aproa- 

în circuitul

Autorii de 
nedoreni se 
pe impetuos 
producției de carte româ
nească. In special de poe
zie și de proză. Și, totuși, 
David Rusu este, într-un 
fel, „spărgător de gheață" 
intr-ale creației românești 
apărute pe piața de carte 
a județului. Riscul și l-a 
asumat de bună voie, dar, 
după cum rezultă din vo
lum, silit de întâmplări ale 
propriei vieți pe care a 
simțit nevoia să le comu
nice lumii. Și a conside
rat ca fiind romanul cea 
mai potrivită modalitate de 
comunicare. E bine sau nu, 
cititorii și timpul vor ho
tărî. Deocamdată, în ce 
mă privește, semnalez cu 
bucurie colegială noua a- 
pariție 
pertă 
dar in 
tin...

ELEONORA este, 
excelență, un roman 
tobiografic. Personajele sa
le, multe-puține, câte sunt, 
există, acționează, iar 
nele chiar gravitează 
jurul personajului 
cipal — naratorul, 
curgând paginile, se 
sondează ideea că

los, pentru că viața însăși 
este un spectacol în care 
eroii cărții sunt, pe rând, 
după caz, autori sau in- 
terpreți. Cu totul intere
santă mi se pare construc
ția personajului ELEONO
RA. Ea există tot timpul 
în roman, mai puțin di-

ce — secretari de partid, 
directori, maiștri etc. —, 
sau cele câteva personaje 
care compun osatura ro
manului — mama lui Vic
tor, meșterul Caba, Lena, 
Jidveleanu, încă vreo două- 
trei și, bineînțeles, Eleo- 
norq —, sunt oameni ale

David Rusu : ELEONORA, 
Editura Desiin, Deva

editorială cu o co- 
expresiv-adecvată, 
nota Editurii Des-

puțin 
cu 

atmosfe- 
meticulozitate 
existența per- 
înlănțuie în- 
fără seisme,

EU NU SUNT IOV
Eu nu sunt Iov 
să am atâta credință 
și când sunt năpăstuit 
să cred în biruință. 
Sunt un biet muritor 
Ce-și alină în suferință 
sufletul rugător 
și plin de pocăință. 
Am ars în cuvinte 
ca fulgerul în zi de vară 
știind că din morminte 
morții nu vor ieși afară 
Eram supusă unui ritual 
de, rugă crescândă 
fără să las lumina să mă vândă 
Iubire speranță petale esențe 
cântecul meu izvorât din tandrețe 
Singurătate tu m-ai transformat 
în floare 
ce-și scutură petalele în soare 
Iubirea e tot mai departe 
încerc să înțeleg ce ne desparte 
Timp anotimp cu gust de himeră 
Viața-î un joc ca o glumă severă.

F

interesantă șl cel 
agreabilă. Cotidianul, 
problemele sale, 
ra creată cu 
și în general 
sonajelor se 
tr-o evoluție 
doar că suntem avertizați 
din când în când că ce
va anume se va întâm
pla... Acel ceva este moar
tea Eleonorei, moment 
care va zgudui din teme
lii tot angrenajul și îl va 
mutila sufletește pentru 
toată viața pe Victor. Este 
punctul conflictual de 
vârf al romanului. Dar 
și final. Insă, până se a- 
junge aici, luăm cunoș
tință de viața decupată 
din concretul aspru al e- 
xistenței unor oameni 
simpli — lectură care nu 
ne lașă indiferenți, spre 
cinstea autorului...

DUMITRU HURUBA

I 
(

MELANCOLIE
Singură ascultând 

muzica 
cu aureola ci magică 
încerc să uit 

dragostea 
starea de grație 
în care mă transpun 
pe nesimțite 
se transforma 
într-o duioasă 

tristețe.

căror acțiuni reflectă un 
grăd de cultură și inte
ligență dublate de un simț 
al practicului impresio
nant. Este vorba, de fapt, 
despre acel ceva caracte
ristic ardelenesc, 
dirii încete dar 
Fenomenul este redat 
scrupulozitate și/sau 
mentorii pe .măsură, 
gurând textului o lectură

, rect și mai mult în con
știința și în sufletul au
torului al cărui merit este 
că a reușit, 
să creeze 
fete-femei 
obișnuite, 
zență crescând treptat și 
tot mai pregnant in min
tea și inima cititorului. 
Este momentul să recu
noaștem că David Rusu 
este un bun povestitor ca
re, în roman, se 
Victor Cerghizan. 
ța și exprimarea 
nu numai experiență a 
scrisului, ci și experiență 
de viață. Se observă ușor 
că personajele cărții nu 
sunt inventate ■ întru to
tul, chiar întâmplările, să 
le zicem, se 
perfect într-un 
normal-realist, 
agregat care funcționează 
doar cu rare... gripări pe 
la articulații. Poate și da
torită alcătuirii psihice a 
eroilor, care nu este deloc 
complicată, înseși marile 
probleme ale căsătorieil 
căsniciei Victor-Elconora 
se rezolvă până la urmă 
prin reducere de la com- 
plicatlcomplex la simplu, 
cum e firesc să se întâm
ple în viața unor șantie- 
riști. Aparițiile meteori-

intr-adevăr, 
imaginea unei 
doar aparent 

de {apt o pre- al gân- 
sigure. 

cu 
co- 

asi- MIOARA GIURGIU

integrează 
ansamblu 

un {el de

numește 
Fluen- 
denotă

prin
au-

• n

se descifrează

• >

Căluțerului
Foto : CORNEL POENAR

Ea Geoagiu, tainele 
de la... 5 anL

u- 
în 

prin- 
Par- 
con- 

scopul 
lui D. R. nu a fost scoa
terea la rampă a unor si
tuații limită, sau întâm- ■■ 
plări de senzație; în scrie
re totul curge și se des
fășoară urmând fie niște 
principii tipic ardelenești 
(acțiunea se petrece în
tr-un perimetru clar tran
silvănean), fie în confor
mitate cu un mod existen
țial de viață, purtând pe
cetea câtorva precepte
bine definite. Autorul nu 
„aleargă" după spectacu-

E
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Vladimir Tismăneanu: „BALUL MASCAT“
O carte incitantă, ce 

oferă cititorului o viziu
ne panoramică a realității 
românești contemporane, 
este „Balul mascat", apă
rută în 1996 la Editura 
POLIROM, din Iași. Bi
necunoscutul cărturar 
Vladimir Tismăneanu, pro
fesor de științe politice 
la Maryland University, 
College Park din S.U.A., 
în dialogul cu criticul și 
profesorul timișorean 
Mircea Mihăieș, reali
zează o amplă și perti
nentă analiză a fenome
nelor politice care au con
dus la revoluția din de
cembrie 1989 și mai ales 
a perioadei de după acest 
mare eveniment socio-po- 
litic.

Legătura ce-a păstrat-o 
cu țara după plecarea sa 
în America (1982), activi
tatea desfășurată la Pos
tul de radio „Europa Li
beră", multiplele reveniri 
în România după 1989 și 
contactele numeroase cu 
oameni de cultură și cu 
cei din structurile politice, 
i-au îngăduit să cunoască, 
să examineze și să co
menteze în profunzime 
toate momentele semnifi-

cative ale dificilei perioa
de pe care o străbat foste
le state socialiste din 
estul Europei și în mod 
deosebit țara noastră.

în cele opt replici am
ple cu care întâmpină în
trebările lui Mircea • Mi
hăieș, intervenții ce au 
mai mult rolul de a pro
voca și stimula declan
șarea expozeului politic 
al renumitului politolog, 
acesta aruncă o succintă 
privire istorică asupra 
instaurării regimului to
talitar în România, a lup
telor și răfuielilor din 
interiorul Partidului Mun
citoresc R o 
al Partidului 
Român 
Ana Pauker,
ca, Miron Constantinescu, 
sau Virgil Trofin, Alexan
dru Bârlădeanu, Gheor- 
ghe Apostol ș.a.).

Momentul istoric din 
decembrie 1989 polarizea
ză în mod deosebit aten
ția avizatului politolog, 
care-1 definește drept o 
„revoltă populară" îm
potriva dictaturii comu
niste ce atinsese în pe
rioada respectivă o inten
sitate diabolică și insu-

â

mân și 
Comunist 

(episoadele 
Vasile Bu

Dumitru Spătaru
Ne-a sosit de la Iași 

patra carte de versuri 
unui poet și publicist ca
re s-a format decisiv în 
„laboratorul liric" „Lu
cian Blaga" din Hunedoa
ra. A debutat târziu (1993) 
cu volumul de versuri 
„Colocvii", căruia i-au ur
mat „Galul Troian" (1994), 
„Rugă pentru anotimpuri
le din noi" (1995). „Gel 
ce ridică piatra" (1996) și 
recenta carte, . „Ultimul 
paradis", apărută la Edi
tura „Spiru Haret". Pri
mele trei au fost girate 
de Editura „Gronica", u- 
na de Editura „Helicon", 
Iar cel de acum de Edi
tura „Spiru Haret". Este 
remarcabil că DUMITRU 
SPATARU, căci despre el 
vorbim, a fost încununat

a 
a

t r
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din 
1994, iar „Rugă 

a fost lansată 
Cultural din

portabilă. După acest mo
ment autorul intuiește a- 
pariția pe scena politică 
românească a unui ade
vărat „joc de măști", un 
„bal mascat" (p. 137), în 
care, pentru început, prin
cipalii protagoniști au fost: 
Ion Iliescu, Petre Roman, 
Silviu Brucan și Dumitru 
Mazilu. Urmează apoi pe 
rând : Victor Atanasie
Stănculescu, Adrian Năs
tase, Iulian Vlad, Virgil 
Măgureanu, Theodor Sto- 
lojan, Iosif Boda etc., etc.

Jocul măștilor a început 
cu abila întocmire a unei 
liste de efect pentru Co
mitetul Frontului Salvă
rii Naționale, în fruntea 
căruia se aflau disidenți 
notorii ca : Doina Cor
nea, Ana Blandiana, Mir
cea Dinescu, Gabriel An- 
dreescu ș.a., care au dis
părut foarte curând, fiind 
înlocuiți cu alții care nu 
s-au remarcat drept anti
comuniști sau anticeau- 
șiști. în fruntea acestora 
este situat în mod constant 
Ion Iliescu, despre care 
analistul politic spune : 
„Există un lucru clar, pe 
care, ca politolog, îl a-

ULTIMUL
la debut cu Premiul 
sociațici Scriitorilor 
Iași — 
pentru... 
la Centrul 
Paris.

Ge aduce 
Spătaru în 
cli post-decembriste? 
primul rând o distinctă, 
uneori acută tonalitate 
moralistă, cultul pentru 
valorile etice umane, zgu
duite de seismele istoriei; 
discursul preponderent
clasicist, însă înțesat de 
un impecabil (cucerit și 
contopit) instrumentar
modern. Ar mai fi gra
vitatea interogației exis
tențiale, fie motivată în 
pretext mitologic (spații
le biblice și cele ale E- 
ladei), precum și neobiș-

______________________

nou Dumitru 
peisajul liri-

In

nuita forță de plasticiza- 
re, căci poetul este din
tre rarii dotați cu har în
născut.
- „Ultimul paradis" este 
accentul acestui rapid tra
seu al recunoașterii, axat 
pe tematica creștină, în
să departe de habotnicia 
care riscă să devină la 
noi un flagel al ipocri
ziei, în „convertirea" de 
peste noapte a majorității 
poeților. Or, Dumitru Spă
taru este structural pios, 
iluminat de energiile sub
tile ale Cuvântului, inspi
rat și convingător.

Volumul etalează
ma posibilităților de ex
primare lirică a poetu
lui, ireproșabil. El pro
pune „traseul iniliatic" al 
unui „ultim paradis"

ga-

firm cu mâna pe inimă i 
domnul Iliesou nu s-a o- 
pus regimului lui Nico- 
lae Ceaușescu" (p. 39). 
Activitatea și mai ales ro
lul principal al domnului 
Ion Iliescu în jocul com
plicat al personajelor din 
„Balul 
pă în 
autor, 
lanț a 
niști, între care se remar
că și Adrian Năstase, al 
cărui socru (Angelo Mi- 
culescu) — fost ministru 
al agriculturii — a deve
nit „... unul dintre cei 
mai bogați „arendași" ai 
României, un fel de la
tifundiar de școală nouă 1"

Sunt apoi aduse în lu
mina expunerii persona
je învăluite de o anumi
tă atmosferă misterioasă, 
spre exemplu : Aurel Dra* 
goș Munteanu, Teodor 
Brateș, NIcolae Dan Frun- 
telată, Răzvan Teodorescu, 
Mihai Ungheanu. Mircea 
Hamza — precum Și alți 
numeroși participant la 
viața politică din perioa
da de tranziție

mascat" îl prcocu- 
mod obsedant pe 
ca factor coagu- 
numeroși opertu-

Prof. DUMITRU SUSAN

PARADIS

și pentru om 
Mântuirea, deci, 
este nobil și 
conștientizat, de 

de cititorii
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transparent prin artele 
poetice felurit formulate, 
în speță a uneia singure: 
refacerea unui calvar o- 
bligatoriu aidoma celui 
christic, având ca liman 
accesibil 
învierea.

Crezul 
demn de
toți autorii, 
care mai cred în arte, în 
creație, ca imitatio Dei. 
Dumitru Spătaru nu a ui
tat Hunedoara unor nu
meroși ani de viață și ex
periență aici dobândită... . 
De aceea, sunt convins că f 
.Bibliofor" îl va lansa în 

și în județul nos- 
Deva si 1“

curând 
tru, la 
ra.

XVțUl I1VO *

Hunedoa- !,

pEUGEN EVU
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CUVÂNTUL LIBER J

/SĂPTĂMÂNA 1 
L TV J

LUNI, 7 IULIE

T V R 1 
, 13.00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10
[TVR Cluj-N.; 14,50 TVR Iași; 15,35 D.a; 
i!6,05 Conviețuiri; 16,35 Em. in lb. ma
ghiară; 18,30 Sărbătoarea muzicii; 19,05 
lin fața dvs!; 20,00 Jurnal; 21,00 „Măști 
.vesele și triste". Studioul de teatru 
'„Cassandra" al Academiei de Teatru și 
Film din București la 40 de ani; 23,00 
Jurnal; 23,30 Milcnium; 0,05 Muzică.

T V R 2

13,00 Doar o vorbă...; 13,15 Palete (do);
13,45 Yeti — O întâlnire de neuitat (f,p.I/ 
r); 14,30 Arhive românești și străine 
15,00 Trei pentru o mască (r); 15,55 
dicina pt. toți (r); 16,20 Secretele 
pului (s); 17,15 Pro și Contra; 17,40 
cui (s); 18,30 Muzică; 19,00 Comorile lu- 
mii (do); 19,30 Măseaua de minte; 20,00 
^Mărturii milenare in Gorj (do); 21,05 Ce-i 
de făcut?; 22,05 TVM Mesager; 22,35 Mis
terele S.P. (s); 23,25 Nocturna sportivă.

(do); 
Me
tt isi- 
Șei-

ANTENA 1

12,00 Printre rânduri (s); 13,10 Model 
Academy (s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,05 Preot și tată (f, 
p.II/r); 16,50 Iluzii (s); 17,40 Intre prie
teni; 18,20 D.a; 19,20 Știri; 19,30 Alondra 
(s). 20,30 Observator; 21,30 Omul cu o mie 
de fețe (s); 22,30 A treia planetă de la 
Soare (s); 23,00 Milionarii de la...; 0,50 
Kassandra (s).

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Lumea filmului (r); 16,30 Forța dra
gostei (r); 1145 Capcana timpului (s); 
12,00 Confruntările celui de-al II-lea Răz
boi Mondial (do); 13,00 Search for Grace 
(dramă SUA ’94); 15,00 Matlock (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Forța dra
gostei (s); 17,30 Zona Crepusculară (s); 
18,00 Am întâlnit și români fericiți; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Love 
Potion No. 9 (co. SUA ’92); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s)- 22,30 Viata ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 White Dog
(f.a, SUA 1982); 1,25 Sport la minut.

MARȚI, 8 IULIE
T V R 1

6,00 România; ora 6 fix!; 8,35 Un bu
nic fericit (s); 9,05 Misterele S.P. (r); 10,05 
Credo (r); 11,05 Paradisul pierdut (f/r);
12,45 Mag. muzical; 13,05 D.a; 13,30 Muzi
că; 14,10 Muz. pt. toți; 11,40 Orizonturi 
culturale; 15,00 TVR Iași; 16,00 Tribuna 
partidelor pariam.. 17,10 Katts și câine
le (s); 17,30 Pro Patria; 18,30 D.a; 19,25 
Medicina pt. toți; 19,50 La zi în agricul
tură; 20,00 Jurnal- 21,00 Baywatch (s); 
22,00 In flagrant; 23,00 Jurnal; 23,30 Tra
diție și modernitate (do); 0,10 Scena; 0,40 
întâlnirea de la miezul nopții.

T V R 2
7,00 TVM-. 8,00 Grădinile mirabilc (do);

8,30 D.a; 9,00 „Măști vesele și triste" (r); 
,11,00 Caleidoscop satelit; 12,00 Stadion; 
13,05 Baywatch (r); 14,00 în fața dvs! (r);
15,20 Lupii acrului (r); 16,20 Secretele 
nisipului (s); 17,15 Natura 2000; 17,40
Seicul (s); 18,30 Club 2020; 19,00 Opțiuni;
19.40 Meridianele dansului; 20,05 Pute
rea, pasiunea (s); 20,30 Forme și culori; 
21,05 Cu cărțile Pe față; 22,05 TVM Me
sager-, 22,35 Misterele S.P. (s); 23,25 A- 
facerea Seznec (f. Fr. ’92, p.I).

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimincața; 9,50 Viața în trei 
(s); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Omul cu o mie 
de fețe (r); 12,10 A treia planetă de la 
Soare (r); 13,10 Model Academy (s); 14,00 
Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 
Ultimele 5 minute (s); 16,50 Iluzii (s);
17.40 Dosarele Antenei 1; 19,20 Știri; 19,30 
Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 Nash 
Bridges (s); 22,30 Sparks (s); 23,00 Milio
narii de la...; 0,30 Știri- 0,50 Kassandra.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MAS1I (s); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County (s); 12,55 Știri; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30 A- 
lisea "and the Dream Prince (s); 18,15
Sport la minut; 18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Chicago Hope (s); 21,00 Secrete de fami
lie (s); 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 ’^iața 
ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 Profe
siunea mea — cultura; 1,00 Sport la mî- 
nutj 1,15 Inghițitorul de săbii (f. Rom.).

MIERCURI, 9 IULIE

T V R 1

6,00 România; ora 6 fix!; 8,35 Un bu
nic fericit (s); 9,05 Misterele S.P. (r); 10,05 
Videolexicon: 11,00 Ce-i de făcut? (r); 
12,05 Seicul (r). 13,05 D.a; 13,30 Scena (r);
14,10 Muz. pt. toti; 14,35 TVR Iași; 15.00 
TVR Cluj-N.; 16,00 De Ia o zi la alta; 
16,35 D.a; 17,10 Gesturi mici pentru oa
meni mari; 17,40 Mag. sportiv; 19,05 Lu
pii aerului (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Croni
ca unei iubiri (f.It. ’50); 23,00 Jurnal; 23,30 
Universul cunoașterii; 0,05 Sec. XX; 0,35 
Studioul șlagărelor; 1,05 Oaspeți... acasă; 
rabinul Alexandru Șofron.

T V R 2
7,00 TVM; 8,00 Extraordinara aventu

ră a electricității (do); 9,00 Ora de muz.; 
10,00 Lumină din lumină (r): 11,00 Lu
mea — altfel de cât o știm (do); 13,05 
Savannah (r); 13,55 Muzică; 14,30 Ame
rica sălbatică (do); 15,00 D.a; 16,20 Se
cretele nisipului (s); 17,15 Tribuna partid, 
pariam.; 17,40 Șeicul (s); 18,30 Em. în lb. 
maghiară; 20,00 Arte vizuale; 20,30 Ziua 
de mâine; 21,05 Credo; 22,05 TVM Me
sager; 22,35 Misterele S.P. (s); 23,25 în
tâlnire la club.

ANTENA 1

6,30 Telc-Dimineața; 9,50 Viața în trei 
(s); 10,30 Iluzii (s); 11,20 Nash Bridges
(r) ; 12,10 Sparks (r); 13,10 Model Academy
(s) ; 14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare
(s)- 15,05 Ultimele 5 minute (s); 16,50
Iluzii (s); 17,40 Totul despre Guvern;
19,20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Ob
servator; 21,30 Frații (dramă Italia 1995, 
p.II); 23,15 Milionarii de la...; 0,30 Știri; 
0,50 Kassandra (s).

PRO TV ’

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 Forța 
dragostei (r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Accapulco Heat (s); 12,55 Știri; 13,00 
The Plainsman (w. SUA 1966); 15,00
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s);
16,45 Forța dragostei (s); 17,30 Război în 
viitor (s); 18,15 Sport Ia minut; 18,30 
Știri; 18.35 Cine este șeful? (s)-_ 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Secrete
le din Lake Success (f. TV SUA 1993, ul
tima parte); 21,50 Știri; 22,00 Fam. Bun
dy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 23,00 
Știri; 3,30 Față-n față cu Ilie Șerbăhescu;
6,30 Sport la minut — știri sportive.

JOI, 10 IULIE

T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,35 Un bu
nic fericit (s); 9,05 Misterele S.P. (r); 10,05 
Pentru dvs, doamnă!; 11,05 TVR Timi
șoara; 12,05 Șeicul (r); 12,55 D.a; 13,20 
Tradiție și modernitate (r); 14,10 1001 au
diții; 14,35 TVR lași și Cluj-N.; 15,40 Per- 
manențe (I); 16,10 Ecclesiast ’97; 16,35
Conviețuiri; 17,10 Următoarea oprire: Eu
ropa; 17,35" Permanențe (II); 18,00 Tim
pul Europei; 18,25 Bank-note; 19,05 Lu
pii acrului (s); 20,00 Jurnal; 21,05 Dr. 
Quinn (s); 21,55 Reflecții rutiere; 22,10 
Cu ochii’n 4; 23,00 Jurnal; 23,30 Cultura 
în lume; 0,20 Războiul Independenței (s).

T V R 2

7,00 TVM; 8,00 Fritz și Ivan (do); 8,30 
D.a; 9,00 Muz. pt. toți; 10,00 întâlnirea de 
Ia miezul nopții (r); 10,50 Mozaic satelit; 
12,00 Curcubeu; 13,05 Trei pentru o mas
că (r); 14,05 Do. satelit; 15,10 Lupii ac
rului (r); 16,05 Secretele nisipului (s); 
17,00 Ceaiul de Ia ora 5 (div.); 19,00 Em. 

în Ib. germană; 20,00 Serialul serialelor;
20.30 Enigma (cs); 21,05 Time Out; 22,05 
TVM; 22,35 Media’ Club; 23,20 Jazz Alive; 
0,20 Trapez. Marele Premiu de circ.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viata în trei 
(s); 10,25 Iluzii7 (r); il,10 Magistratul (f/r)._
13,10 Model Academy (s); 14,00 Știri; 14,20 
Lumină călăuzitoare (s)b 15,05 Ultimele 
5 minute (s); 16,50 Iluzii (s); 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 
Războinicii (f.a. SUA 1996); 23,10 Milio
narii de la...; 0,30 Știri; 0,40 Kassandra.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9.00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASII (s); 16,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Beverly 
Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 Tancul (f. SUA 
1984); 15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 Forța dragostei (s);
17.30 Hercule (s); 18,15 Sport la minut;
18.30 Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Mel
rose Place (s). 21,00 Doctor în Alaska (s); 
21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 
întâlnire cu presa; 1,00 Sport la minut.

VINERI. 11 IULIE

T V R 1

6,00 România, ora 6 fix!: 8,40 Meridia
nele dansului (r); 9,10 Cultura în lume
(r) ; 10,05 Documentar; 10,45 D.a; 11,10 
Șeicul (r); 12,05 Media-club (r); 12,50 Mi- 
crorecital; 13.00 TVR Cluj-N.; 14,10 Ca
feneaua artelor; 15,00 TVR Iași; 16,10 Le
ge și fărădelege- 16,00 Atletism. CE de 
tineret (înreg.); 17,10 Em. în lb. germană;
18.10 Katts și câinele (s); 18,40 Scena po
litică; 19,15 Tezaur folcloric; 20,00 Jur
nal; 21,00 Femeia din umbră (f. It. '91. 
p.I)’: 22,35 Ecoturism; 23,00 Jurnal; 23,30 
Oglinzi paralele; 0,10 Divertisment; 1,00 
CIA Obiectiv: Alexa II (f. SUA 1996).

T V R 2

7,00 TVM; 8,00 Friiz și Ivan (do); 8,30 
D.a; 9,00 Muz. pt. toți; 10,00 Maigret șl 
licitația (f.p); 11,40 Mag. satelit; 13,05 
Războiul Independenței (r); 11.05 Cu o- 
chii’n 4 (r); 15,30 Conviețuiri; 16,20 Se
cretele nisipului (s); 17,15 Bursa inven
țiilor; 17,45 Șeicul (s); 18,35 Ajută-te sin
gur!; 19,00 Concert simfonic; 21,05 Ulti
mul tren-, 22,05 TVM Mesager; 22,30 Ilo- 
bingo 2 (cs); 23,20 Din viața rromilor; 
0,05 Bucuriile muzicii

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei

(s) ; 10,30 Iluzii (r); 11,20 Războinicii (f/r);
13.10 Model Academy (s); 14,00 Știri; 14.20 
Lumină călăuzitoare (s); 15,05 Cody (s, 
ultimul ep.). 16,50 Dragă profesore Cs);
19,20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Ob
servator; 21,30 Procesul (dramă Anglia 
’92); 23,30 Milionarii de la...; 0,30 Știri; 
0,50 Roiul ucigaș (thriller SF SUA 1993).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASII (s); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Fort Boya’rd (cs); 12,30 Am întâlnit 
și români fericiți ■ (r); 12,55 Știri; 13,00 
B.A.D Cats (f. SUA 1980); 15,00 Matlock 
(s);' 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 For
ța dragostei (s); 17,30 Xena, prințesa răz
boinică (s); 18,15 Rătăciți în tranziție; 
19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20.00 
Dosarele X (s); 21,00 The Believers (f.p. 
SUA 1987); 23,00 Știri; 23,15 La limita im
posibilului (s); 0,00 Sport Ia minut; 0,15 
Zona Crepusculară (s); 0,15 Double In
demnity (f. SUA ’44).

SAMBATA, 12 IULIE
/

TVR 1

7,00 Bună dimineața... de la Rișca! Pro
gram al Studioului TVR Iași; 8,30 Pas 
cu pas; 9,20 Micul Yeti (s); 10,15 Kcriți-vă 
de măgăruși; 11,10 Pe muchie de cuțit; 
12,05 Ecranul; 12,50 Serial de călătorii;
13,45 A doua alfabetizare; 14,10 Tranzit 
138; 18,15 Atletism; 19,05 Teleenciclopc- 
dia; 20,00 Jurnal; 20,40 Savannah (s);
21.40 Cum vă place... în relache? (div.);
22.40 Săptămâna sportivă; 23,15 Perla Co
roanei (s); 0,10 Joan Baez în România;
1.40 Arena artă-sport.

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 
Studioului TVR Cluj-N.; 12,00 TVR Ti
mișoara; 13,35 Arhive românești; 14,05 
Itinerar turistic; 14,40 Dr. Quinn (r); 15,30 
O altă putere; 16,20 Secretele nisipului 
(s); 17,15 Itinerare spirituale; 17,40 Sera
ta muzicală TV; 20,30 Vă place opera?;
21.30 7 zile — 7 arte; 21,35 Autograf pen
tru prezent; 22.05 TVM Mesager; 22,30 
Frumoasa și Bestia (s); 23.20 Alfa — Mu- 
sica sacra; 23,50 Fantastic Star TVR Club

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Alondra (s, 
cp. 25 și 26/r); 8,U0 Teledimincața; 10,00 
D.a; 10,j0 Aventurile păsării spațiale (s);
11,15 Dragă profesore (r); 13,00 Animal 
Snow (s); 11,00 Știri; 14,20 Polițiști în 
misiune (s); lb,25 Viața in trei (s); 17,00 
Misiune la Chicago (s); 18,00 Uragan in 
„f-ara-ais" (s); 18,oă Nici o clipă de plic
tiseală (s); 19,20 Știri; 19,30 Sirenele (s);
20.30 Observator; 21,00 Caută și distruge 
(f. SUA 1994); 22,40 Știri; 22,50 Dragoste 
cu năbădăi (s); 23,20 Hollywood Top Ten; 
0,45 Aphrodisia (s).

PRO TV•
7,00 D.a; 8,30 Flipper (s); 9,00 Noile 

aventuri ale lui Flipper (s); 10,00 Dublă 
recompensă (f/r); 12,55 Știri; 13,00 Adio, 
dar rămân cu tine (f); 15,05 Tenis: Chal
lenger Open „Carpați» — Brașov 1997, 
15,25 Motor sport mag.; 15,35 Conaghcr 
(i. SUA 1991); 17,30 Walker, polițist te- 
xan (s); 18,15 Adevărul gol-goluț (s); 18,15 
Te uiți și câștigi! (cs); 19,30 Știri;’ 20,00 
At Close Range (dramă SUA 1986); 21,55 
Știri; 22,00 Ez Streets (s. SUA 1996, cp. 1); 
23,00 Știri; 23,10 Nemuritorul (s); 0,0;i 
Sport la minut; 0,15 MTV; 1,00 Maui 
Ileat (f. erotic).

DUMINICA, 13 IULIE

TVR 1

7,00 Bună dimineața; 8,15 Lumină din 
lumină; 9,15 De la Apenini la Anzi (s. 
Italia 1989, ep. 1); 9,45 Prietenie fără 
frontiere; 10,40 Leonard Bernstein Is):
11,40 Viața satului; 13,30 Atlas; 14,25 Vi- 
deo-Magazin. De la egal la egal; 17,10 
Star Trek (s); 18,05 7 zile în România;
19.15 Robingo; 20,00 Jurnal; 20,30 Dumi
nica sportivă; 21,05 Procesul lui Lee Har
vey Oswald (f. SUA 1976, ultima P.); 
22,35 Videodiscotcca ’97; 23,15 Camei Pla
net Olimp; 0,15 Frumoasa șl Bestia (r); 
1,05 Atletism. CE de tineret.

T V R 2
7,00 5x2. Mag. duminical. Program al 

Studioului TVR Iași; 13,05 Oameni căr
au fost...; 13,35 Revistă de istorie; 14,1. 
Asasinul Țarului (f. Rusia 1991); 15,45 
Cazuri și necartiri în dragoste (div.); 16,20 
Secretele nisipului (s); 17,15 Atletism. CE 
de tineret; 17,45 Mag. Auto-Moto; 18,35 
Sensul tranziției; 19,25 Maeștrii; 20,25 Hy
perion; 21,25 7 zile — 7 arte; 21,30 Rug
by: Africa de Sud — British Lions (în 
registrare); 23,30 TVM Mesager; 21,00 O 
partidă de biliard. Tclcshow.

ANTENA 1

7,00 Șliri/Rev. presei; 7,10 Misiune Ia 
Chicago (s); 8,30 Nici o clipă de plicti
seală (s); 9,00 D.a; 10.30 Un câine cu ima
ginație (s); 11,00 Muzică populară; 11,30 
Controverse istorice (do); 12,00 Em. reli
gioasă; 13,05 Div.: Caleidoscop (I); 14,00 
Știri; 14,05 Div.: Caleidoscop (II); 14,50
Poliția spațială (s); 16,25 Viața în trei 
(s); 17,15 Alertă pe plajă (s); 18,55 Mup
pets Show (s); 19,20 Știri; 19,30 Sandra, 
prințesa rebelă (s); 20,30 Observator; 21,00 
Secretul (dramă Anglia 1996); 22,40 Știri 
sportive; 22,50 Știri; 23,00 Dragoste CU 
năbădăi (s)- 23,25 întrebați de Diamond 
(f. Anglia 1988); 2,00 Marisol (f. SUA ’82).

*
P R O TV

7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9,00 
Super Abracadabra; 10,30 Dacă mergi la 
Rio... (f. Fr. 1987); 12,10 Tenis: Challen
ger Open „Carpați" — Brașov 1997; 12,55 
Știri; 13,00 News Radio (s); 13,30 Detec
tivi de elită (s); 14,50 Lumea filmului;
15,20 Stan și Bran; 16,00 Automobilism; 
Formula 1 — MP al Angliei; 17,45 Terra 
2 (s); 18,30 Beverly Hills (s); 19,30 Știri; 
20,00 Mediterranneo (dramă Italia -1991); 
21,55 Știri; 22,00 Fotomodcle (s); 23,00 Știri;
23.15 Trocesu] etapei; 0,45 Sport Ia min.

T
__
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S.C. ALIMENTARA S A.

DEVA

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
AUTOPARTY1RANS SRL DEVA

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCA SI 
PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 2 IULIE 1997

* I 
î 
I 
I♦ I
I * I * . . —I asigurare 9; v..,
j mă publicitară 30; Analist 1; 
î Arhitect urbanism, peisagistică și amenajarea teri-1 
«toriului 1; Artificier la lucrări de suprafață 1; *
«Barman 19; Bijutier metale prețioase 1; Bobina- 
1 tor aparataj electric 1; Brutar 5; Bucătar 16 ; 
j Buldozerist 2; Carmangier 1; Cioban 1; Cofetar 
16; Confecționer tricotaje după comandă' 15; Con- 
jfecționer — asamblor articole din textile 36 ; Con

ți silier economic 1; Contabil 2; Contabil șef 
1 Croitor 66; Croitor
1 după comandă 10 ; Cusător piese din piele și în- * 
| locuitori 3; Cusător piese la încălțăminte 31; De- J 
I panator de aparate radio și TV, redresoare și am- |

* plificatoare 1; Director adjunct societate corner- ? 
I cială 1; Director general societate comercială 3; j
* Dispecer 1; Dulgher pentru construcții 9: Economist* 
«în industrie 1; Electrician aparate măsură, control J 
j și automatizare în central 1; Electrician de între- J 
I ținere și reparații 5; Electromecanic electroalimen-
* tare 18; Electronist 3; Faianțar 6; Farmacist t;

I Fierar betonist 6; Inginer construcții civile. in
dustriale și agricole 1; Inginer electromecanic 2; • 

«Ing. în industria alimentară I; Inginer mecanic 2; . 
| Instalator apă, canal 6; Instalator frigotehnist 2;,. 
j Jurisconsult 2; Lăcătuș mecanic 11; Măcelar 6 ț ’ 
I Maistru construcții civile, industriale și agricole 4; ’ 
* Maistru în industria textilă, 
♦ întreținere și reparații 1;
ț Mecanic auto 1 ; Modeller lemn 2; Mozaicar 7;!, 
«Muncitor necalificat 70 ; Operator chimist ia fa- , 
J bricarea altor produse organice 2; Operator la fa- 
J bricarea mezelurilor 2; Ospătar (chelner) 37: Pa- ]’ 
I tiser 3: Paznic 24 ; Pictor pe sticlă și ceramică" 
*4; Secretară 3; Șef serviciu aprovizionare — 
ț desfacere 1; Șef unitate 1; Șofer autobuz 1; Șo- ;. 
«fer autocamion 2; Șofer autosanitară 4; Spălător) 
l vehicule 1; Strungar universal 4; Sudor autogen 
J6; Sudor electric 3; Tehnician proiectant construc- 
I ții 2: Țesător restaurator manual de covoare 18 ; • 
’Tâmplar manual 5; ‘
ț universal 17 ;
♦ 2; Vânzător :
« alimentare 1; ,
| tencuitor 20 ; Zugrav, vopsitor 9.

1

«
I
I 
îi♦I♦I4
I

Administrator 1; Agent comercial 17 ; Agent de 
Agent pază și ordine 30; Agent recla- 

; Arhitect clădiri 2;

I 
r »

i 
r »I

■V..U.UU «.; Contabil șef i;
— confecționer îmbrăcăminte l
(7ii«;3tnr nipen Hin ninla ci tnI

pielărie 1 ; Maistru > 
Maistru mecanic 1 I-

Tâmplar mecanic 5; Tâmplar > 
Tinichigiu carosier 1; Tractorist , 

32 : Vânzător ambulant de produse 
Vopsitor auto 1; Zidar, rosar —

NOTA
Informații despre locurile de muncă vacante co

municate de către Oficiul de Forță de Muncă șl -Șo
maj Hunedoara — Deva puteți primi de la Biroul 
Medierea Muncii. Centrul de Informare și Documen
tare. Clubul Șomerilor Deva precum și la Birourile 
de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara. Călan. 
Orăștie. Brad. Simeria. Hațeg Petroșani, Lupeni. 
Vulcan, tn zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 9—12.

Bl I* 
I 

Pentru a economisi timp și bani pu- î

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

I
| teți publica anunțuri de mică și mare pu-! 
j blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-| 

i 
* 

I 
w K 1 ... ........ z %

■ zi'itui ; — la chioșcul din CAR-1
J TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz j 
| „Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. |
j 716926). .

• BRAD, strada Republicii (tel.!
I 650968), la sediul S.C. „MERCUR". I 
| • ORAȘTIE, la chioșcul de lângă ma- j
‘ gazinul „Palia". :
• • HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1J
I (în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, | 
j 770735. ;
■ Agențiile ziarului nostru asigură, la J 
| taxe rezonabile, publicarea cu maximă |
* promptitudine a tuturor anunțurilor de 
J mică și raare publicitate.

I U/LLt>LvULt; Lit. <LU./ LLl fLV. < _

’ țiile publicitare din :
j • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI
> din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
* Tribunalului județean); — la chioșcul din 
| CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 
i zinul „Comtim"' — 1

Oferă prin depozitul din municipiul Deva, 
str. Depozitelor (în incinta S.C. ROMCAMION 
DEVA) en-gros, din import Germania, Austria, 
Ungaria:

pal melaminat în multiple nuanțe;
—- folie cant asortată;
— accesorii pentru mobilă: balamale și 

maniere diverse;
— glisiere de mărimi diferite;
— bordură PVC 19 mm, diferite
— balamale sticlă.
Informații suplimentare la telefon 

054/233443.

i
Organizează în data de 21.07. 1997, oral 
Ia sediul societății din Deva, bdul De - * 

«cebal, blocul F, parter l
1 ___________________________________________ '
i i UCITATIE PUBLICA t

nuanțe;

depozit 
(8535)

SCOHWJOlNr
cu sediul in Hunedoara, str. Bdul Dacia, nr. 47

VINDE ISA 1
PREȚURIFARA CONCURENȚA, 

următoarele produse:
• țigări import, indigene;
• cafea; i
9 dulciuri;
9 sucuri (nectar — Santal);
• băuturi alcoolice;
• vinuri: Podgoria, Cotnari, Murfatlar,
• zahăr;
• ulei;
9 oțet.
Informații suplimentare la sediul firmei, 

sau le tel.: 717439.

I 
î <- I * I 
1 
1 
i 
i 
r K 
!

♦

IA 
t

r.. »
de 20.000 lei/mp, |

pentru închirierea spațiului situai în De - 
str. Bejan. blocul 67. parter, în supra- 

DESFACERE
« va, 

față de 100 mp, cu profilul 
MĂRFURI NEALIMENTARE.

Prețul de pornire este < 
plus TVA. j

Sunt admise la licitație persoane fizice și f 
societăți comerciale care fac dovada solvabi - • 
lității lor și se angajează că vor respecta ț 
profilul sus-menționat. Ț

Actele doveditoare vor fi depuse Ia sediul î 
— — —*:n 3 2ițe ;najntea ține- t

r 
* 
I

i

T
I * 
I

I

l societății cu cel puțin
J rii licitației.
| Informații Ia tel. 
I 
î

i
*

f

216406.

S.G. METALOTEX S A. DEVA 
Str. 22 Decembrie, bl. 4, parter 

Vinde electrozi SUPERTIT FIN de:
• 2.50
• 3,25
• 4.00 
Relații

DEVA, str. ___ ,
l telefoanele : 620714, 211854, 626009.

Boehringer
Ingelheim

I 
’V

5600 lei/kg
5300 lei/kg
5200 lei/kg

mm
mm
mm
Ia sediul S.C. METALOTEX
22 Decembrie, bl. 4, parter, sau la 

Z . _ . '. (6517)

BOEHRINGER
INGELHEIM

are grija
de sănătatea

plămânilor tăi !

«■ Doctorul tău
te poate ajuta.

S.A.
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• Domnului Ghiță Sabău 
cu ocazia împlinirii a 60 
de ani, copiii și soția ii 
urează La multi ani !

(5989)
• Taximctriștii deveni 

urează multă sănătate 
colegului Ghiță Sabău, cu 
ocazia pensionării.

(5976)
• La niulți ani pentru 

Andrei Candafia, din 
partea fiilor și fiicei. (6074)

trul civic, str. Poștei, nr. 
1, zugrăvit, faianțat, te
lefon, preț 13 000 mărci. 
Informații tel. 616089.

(4848)
• Vând casă, grădină 

și casă 
grădină, 
Informa-

• Casa de cultură a 
municipiului Deva, Uni
versitatea Populară, anun
ță cursanții absolvenți ai 
anului 1997 că datorită 
schimbării reglementărilor 
în ceea ce privește exa
minarea și eliberarea ac
telor de studii, examenele 
de absolvire se țin în 
perioada 1—15 septem
brie 1997. DIRECȚIU
NEA. (6603)

1310,

mai

Pojoga, nr. 77 
nouă cărămidă, 
pădure în Zam. 
ții tel. 103.

• Vând sobe
vană, chiuvetă, cazan, 
rou. Viilor, 21, 218261.

(6314)
• Vând presă de ulei 

din floarea soarelui, pro
cedeul prin extrudare. 
Tel. 054/222915.

teracotă, 
bi-

Efectuam transpuil ntarla 
cu camioane închise 

de 2 -13 tone, 
la cele mai nuci preturi

Telefon: 054 647529
• Vând Dacia 

informații țel. 627811, după 
ora 16.

• Vând unul sau
mulle chioșcuri model Sla
tina. Informații Deva, str. 
Emincscu, 75. (5958)

• Vând VW Passat, ben
zină, înmatriculai, stare 
bună. Tel. 216617, 614719.

(6308) '
• Vând urgent, convena

bil, dulap-vitrină, canapea 
extensibilă. Tel. 611809.

(5952)
• Vând în cantități mari

pulovere femei sută Ia 
suță bumbac de la impor
tator. Tel. 065/168943, ore

le 17—22. (5950)
• Vând societate cu 

activități multiple, atelier 
tapițerie și tâmplărie, cu 
dotare adecvată. Informa
ții Bîrsău, nr. 33.

(6612)
• Vând motor tractor 

D 110 (G50), stare de 
funcționare, Beriu, 157.

(5415)
• Vând combină Class 

Orăștie. Tel. 641500.
(5420)

• Vând VW Passat, ne-
înmatriculat, 1980, vamă 
plătită, motor și cutie 
viteze Saviem. Telefon 
619119. (5421)

• Vând Dacia 
1976, 7.000.000
Tel. 621504.

(186220) 
1300, anul 
negociabil.

• Vând spațiu co
mercial, Ultracentral, 
și mașină de îngheța
tă. Hațeg. telefoane 
777350, 770933.

(9390)

(5971) 
(eventual• Vând vilă 

asociere) S-[-P-|-l cu teren 
aferent în suprafață de 
5700 mp in Băile Ilercu. 
lane. Tel. 055/560810 —
011/664281.

(5997)
• Vând Dacia 1300, 

vițică Holstein 1 an. Si
meria, tel 660791.

(599G)
• Vînd apartament 2 

camere decomandate, cen
tral. preț foarte convena
bil Tel 220703.

(5994)
• Vând (schimb) urgent 

apartament două camere 
decomandate Deva și casă 
Orăștie, 5 camere, 
gaz, garaj, grădină 
casă în Simeria. 
mâții tel. 620041.

(5993J 
co- 

amenajat, 
activitate.

apă, 
cu 

Infor.

• Vând complex 
mercial 84 mp, 
pentru orice 
Tel. 627524.

(5990)

tip vilă,• Vând casă
corn. Vetel, nr. 35 A, preț
120 ----- ’milioane negociabil. 

(5992)

176. 
sau

Vând casă Turdaș, nr.
Informații la nr. 18 

tel. 660933.
(5987)

Vând apartament 2 
Libertății, 

etaj 4, tel.
camere, Deva, 
bl. Cl, ap. 19, 
213418, 216393.

(6309)

• Vând teren intra
vilan 3 ha Arad, pe centu
ră. Tel. 617244.

(6304)

• Vând 
camere 
date; Mazda 
înmatriculată. 
216033.

apartament 2 
decoman- 

626 Diesel 
Relații la

(6303)

• Vând apartament 3 
camere în Hunedoara, cen-

• I ItLlJ • • • « «
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• Vând garsonieră mo
destă, fără bucătărie, 
ultracentral, etaj I, cu 
telefon, cablu, frigider, 
mobilată rezonabil. 617989.

(6311) 
" ' — E,

stare ex- 
Tel. 611022.

(5977) 
și montez par- 

toate 
str.

• Vând Skoda 120 
fabricație 1987, 
cepționa,ă.

• Vând 
brize a îto 
rile. Deva, 
Vodă, 11. tel. 
225077.

• Vând casă 
camere, curte, ; 
țel, Tel. 224575.

(6321)
•' Vând apartament 3 

camere cărămidă, centru. 
Tel. 611757, 616437.

•6318)
Com- 

picr- 
declar 
(G857) 

Ofer de închiriat spa- 
comercial amenajat,

tipu-
Dragoș 
225075 :

(6323) 
cu două 

anexe, Ve-

• S.C. Dai Palas 
prest SRL Brotuna, 
dut 
nul.

țiu 
parter. Simeria, zona pie
ței. Informații tel. 220678, 
orele 17—22. (5980)

• închiriez apartament, 
bdul N. Bălcescu, bl. 12, 
ap. 55. Informații intre 
orele 10—18.

cod fiscal. îl

(3548) 
apartament 
ultracentral 
străin. Con- 

Telefon 
(5978) 

a - 
depozit 
strada 

nr. 5.

• Închiriez 
trei camere 
unul cetățean 
ditii deosebite. 
217824.

• Ofer de închiriat 
vantajos spațiu 
magazii Petroșani, 
Titu Maiorescu. 
Informații tel. 212532.

(5964)
■ S.G. Tom F&C Rivie

ra Prest Impex SRL, cu 
sediul în Hunedoara, str. 
Mureșului, 9/4, anunță in
tenția de autorizare din 
punct de vedere al me
diului a Atelierului în
călțăminte, situat în Hu
nedoara, str. 
Eventualele 
reclamați! se 
APM Deva, în 
15 zile.

Carpați, 45. 
sugestii și 

primesc la 
termen

X

• Execut cruci marmu
ră, mozaic, prețuri a - 
vantajoase, plata în rate. 
Asigur transport, montaj. 
Tel.- 054/660537.

(6310)
• Angajez șofer maca

ragiu. Tel. 221551, S.C. 
Electromontaj Deva.

(6315)
• Angajăm brutari ca

lificați. Informații locali
tatea Băita, la brutăria 
„Dobra". (5979)

• Caut femeie îngrijit 
persoană ?n vârstă la țară. 
Informații 624145.

(6317)
• Căutăm vânzători zia- 
pentru Deva. Informa
ta tel. 056/311774.

(6319)

re 
hi

comemorări

• Au trecut 6 luni 
do singurătate, lacrimi, 
dor și întristare de 
când nc-a părăsit 
pentru totdeauna scum
pa și iubita noastră 
fiică, la numai 19 ani, 
învățătoarea

ALINA LUMINIȚA 
MOGA

„Cu lacrimi și tris
tețe amare/ Te plân
gem de când ai plecat/ 
Lăsând pe cei dragi 
de acasă/ Cu sufletul 
nemângâiat". Paras
tasul va avea loc sâm
bătă, 5 iulie, ora 10.30, 
13 Cimitirul din str. 
Gălugăreni. Dumnezeu 
ră odihnească 
ei cel bun! 
tati și bur i

sufletul 
Mami,

(5985)

CUVÂNTUL LIBER

dragul 
bunic

• Se împlinesc 
săptămâni de când 
nostru soț, tată, și

de procurare a ziarului
Abonanientul rămâne în continuare calea 
mai avantajoasă

CUVÂNTUL LIBER" este cotidianul cel 
apropiat de dumneavoastră.

Al ■ I • ■Abonament la ziarul
CUVÂNTUL LIBER"
.-.j,-,/./;___ • - ................. _____

ABONAMENT LA ZIA- 
LIBE?" PENTRU ’’NA 
NEMODIFICAT, FIINDGIIEORGIIE MAGDA 

a plecat dintre noi. Dum
nezeu să te odihnească ! 
Familia. (5995)

• Scumpul nostru soț și 
tată ne-ai părăsit acum 

lăsândU’ 
ne- 

rămâne 
inimile

șase săptâ Jiăni 
ne sufletele triste și 
mângâiate. Vei 
veșnic vi i în 
noastre

DOltEL DOG
Parastasul de 

în 5 iulie ’97, în 
ortodox Bejan, 
Soția Mariana, 
xandru.

pomenire 
Cimitirul 
ora 11. 

fiul Ale- 
(6322)

o S-au scurs șase 
săptămâni de la in
credibila dispariție a 
iubiților noștri 

STEFAN și 
OVIDIU IVANCU 
Parastasul de po

menire duminică, 6 
iulie, la Biserica Or
todoxă din Clopotiva. 
Lacrimile noastre 
florile eternității 
vor străjui 
mormântul.

Și 
le 

mereu 
Familia.

(5999)

• îndurerat omagiu 
fostului nostru coleg 

ing. ȘTEFAN 
IVANCU 

și fiului său drag 
OVIDIU IVANCU 
dispăruți prematur 

dintre noi. Colegii 
de Ia S.C. „Hațegana" 
S.A. Hațeg.

(5999)

i

• Se împlinește la 
7 Julie un an de la 
dureroasa despărțire 
de bunul și dragul 
nostru soț și tată

FLOREA MARC
Parastasul de po

menire duminică la 
Biserica Ortodoxă Ilia. 
Dumnezeu să-l odih
nească. Soția Silvia, 
fiicele Tița, Livia, 
ginerii Sabin și Tran
dafir.

DECESE

1I
J
1 10, pvil.iu VU*A<<UAVA U

. semănători, remorci șl
Taxa de participare j 25.000 lei.
Informații suplimentare Ia tel. 107.

(0186541)

• Se împlinesc pe 6 iulie
5 ani de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna dragul 
nostru

REMUS SANA
Dumnezeu să-1 odih

nească! Familia.
(6313)

• a—■ â—
S.C. AGROMEG S.A. BAIA DE CRIS î 

JUDEȚUL HUNEDOARA
Reia licitația în fiecare zi de vineri, ora ' 

pentru vânzarea de: tractoare, combine, ■ 
l alte mașini agricole. ■

: ■
Iw
I»
I

COSTUL UNUI 
RUL „CUVÂNTUL 
AUGUST RĂMÂNE 
DE 6 000 DE LEI/LUNA, plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident 
de 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
fată de cumpărarea cu bucata.

NU UITATI: RElNNOITI-VĂ ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto
rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 
sc fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani în nume
rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira
ment. Relații Ia telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOI !
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Achiziționează conform Ordonanței nr. 12, 
15, programe soft cu licență, având ur-art.

mătoarele caracteristici:
— WINDOWS NT Workstation
—- Office 97 Proffcsional
— Office 97
— WINDOWS NT SERVER, 3.51 facem 

upgrade Ia versiunea 4.0.
Oferta de preț semnată va fi transmis:' 

adresa str. 1 Decembrie, nr. 35, până la

un

pe
data de 15.07. 1997

Societate comercială
cu capital privat 

VINDE EN GROS Șl
EN DETAIL

l’RIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr.

telefon 22 59 04
Apă minerală BIBORȚEN1. 1.5 I 
Berc
— BEGUN
— SILVA
Rom — 32 grade
Hârtie igienică.

s.?
I

PET

Programul de funcționare a magazinului— 
depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI, ORELE 
10-15

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELL 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântu 
liber" din DEVA (lângă „Comtim" si 
cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia) ; 
(la sediul S.C. „Mercur"); ORĂȘTIE 
„Palia); IIATEG (secția foto).

SE AFL Ă ÎN VÂNZARE : 
Imprimate pentru preschimbarea 
misului de conducere auto, 
țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri

în Mi- 
BRAD 
(lungă

pet'
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aceste unități funcționează AGENȚII
1 PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
* MIGÂ ȘI MARE PUBLICITATE.

în

1
(6080)

-

• VINERI, 4 IULIE 1997


