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De-ale
Javre, jigodii, dulăi și 

potăi bântuie tot mai 
nestingherite ceea ce ne 
place să numim, nu fără 
orgoliu- „municipiul re
ședință de județ". încă
ierări însoțite de urlete, 
schelălăjturi, lătrături 
țin treze cartiere întregi, 
iar a traversa oraș ij 
noaptea — ba pe alocuri 
chiar și ziua — presu
pune un risc care se 
cere luat în calcul. Aș
teptăm oare să ne pome
nim în situația bucureș- 
tcnilor, cărora 
ajunge serul 
Renunțând la 
emoțională a
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Cetății ș

tuare, încât o mamă cu£ 
copil în cărucior nu mai 2 
ar*>  loc sn treacă decât ț 
coborând pe ’ carosabil. £ 
Așa o fi normal în de-2 
mocrațiile imature... Și? 
când te gândești ce sursa £ 
sem. "ic ” de venit?

• *•*•*•••*•■

pentru bugetul 1 ::ăl l-ar? 
constitui amenzile apli-5» 
cate consecvent, corect £ 
și sever... • Curățel ora-? 
șui și, î. general, pus lnj 
punct, admirat de toți < 
străinii. Doar piața gării, ? 
adică tocmai cartea sa de ? 
vizită, lasă o imDiesieî 
deplorabilă din eauza î 
acelor barăci. cojmelii,£ 
hardughii leproase din£

MENTALITĂȚI ‘ J

ii 
ii

nu ie mai 
antirabic? 

tratarea 
chestiunii
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Modernizări de substanță in piața agro-alimentară din Deva
— Die Bonta- după cum 

ie vede, în piața agro- 
alimentară din Deva au 
început ' noi lucrări de 
investiM- ce au ca scop 
modernizarea comerțului- 
fi desfacerii produselor a- 
limenlarc către populație 
In condiții igienice co
respunzătoare, superioare..-

— Așa este Cu spriji
nul Primăriei- al consilie
rilor) n fost demarat un 
nou program de investiții, 
menit să întregească un 
plan mai vechi de-al nos
tru de a moderniza piața 
de desfacere a produselor 
agro-alîmentare, locul cel 
mai frecventat zilnic 
de gospodine- de cumpă
rători. După ridicarea noi
lor hale, amenajarea unor 
spații moderne, dotate cu 
instalațiile necesare, unde 
se desfac produse alimen
taro. din earn? și pește, 
legume și fructe, și con

fecționarea unui număr de 
mese din beton- iată că 
a venit rândul și moder
nizării spațiului din sec
torul fostelor rulote-. în 
locul acestora— construc
torii de la S3 Beta Corn 
SRL Simeria (patron Ho- 
rațiu Vasiu) s-au și apu-

Con vorbire cu dl. IO AN BONTA, 
administratorul piețelor

cat de treabă la fundații 
și canalizare, unde sa vor 
construi încă 35 de spații 
comerciale profilate pe 
desfacerea produselor do 
panificație- diverse pro
duse alimentare, mititei 
mezeluri, brânzeturi, pro
duse chimice, detergenți 
etc. Aceste magazine vor 
avea fiecar? uși în spate 
pentru aprovizionare, tânr 

plărie de aluminiu, o su
prafață de 12 mp ca spa
țiu comercial în interior- 
dar și o terasă afară, de 
4-5 mp pentru miniexpo- 
ziții. desfacerea mititeilor 
și altele- Sigur, aceste spa
ții comerciale vor. avea 
apă curentă- iluminat e- 

lec-tric și încălzire.
— hi cât timp se voi 

încheia lucrările în acest 
sector, când vor fi dațe 
în folosință- aceste maga
zine?

— Această investiție se 
va încheia. conform con
tractului încheiat cu fir
ma mcnțioYială anterior 
în a doua jumătate a 
lunii octombrie Deci, ți

nând cont că lucrările au 
început în urmă cu o 
săptămână nu peste mult 
timp și acest sector al 
pieței va arăta altfel. Ter.- 
mer.ul estQ scurt dar rea
lizabil, fiindcă ne-am pre
gătit din timp, aprovizio- 
nfindu-ne din anul trecut 
cu panouri pentru pereți, 
termo — izolanți. întrucât 
această investiție se ri
dică la circa 882 milioane 
lei, cu aprobarea Consi
liului local s-a organizat 
o licitație anticipată- la 
care au participat majori- 
mtea posesorilor de ru
lote, ai unor spații ame
najate pe acest platou 
pentru ca noi să putem

■"•a banii necesari în
făptuirii acestei investiții. 
De aceea. toate aceste

SABIN CHllBU

(Continuare în pag. a 2-a)
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animalelor, 
sterilizarea 
Dar ste 
soluție pe 
care • nu 
deloc pro-

și cu riscul de a-mi 
contraria cititorii cu na- 
turel simțitor, îmi 
prim convingerea 
simțul cel bun al opiniei 
publice ar fi de acord 
in extremis cu extermi 
narea haitelor- Iar acum 
se pare că ne aflăm toc- " 
mai în acest extremis 
Zice-se însă că s ar 
opune diversele asociații 
de ocrotire a 
care propun 
maidanezilor. 
rilizarea e o 
termen lung, 
rezolvă chiar 
blema agresivițătii ime
diate a împricinaților. 
Până una- alta, iată ci 
simțim nevoia înființării 
unei asociații de ocrotire 
a oamenilor. • în ciuda 
raiduri!»» I’oliiției, par-. 
cările ilicite continuă 
fără oăs chiar sub sem
nul „oprire sau staționare 
interzisă", chiar pe sens 
interzis (vezi sțr. Mihai

“ z'il’. chiar în ceea 
ce numim nejustificat 
„zonă pietonală", unde 
abia le strecori printre 
mașini. Chim- și pe tro-

stânga ieșirii spre oraș £ 
în contrast izbitor cu ? 
alcătuirea modet-nă, ele-£ 
gantă a stației de auto-? 
buze. E ca un chip cu? 
un obraz bine ras și au,, 
celălalt năpădit de o? 
barbă de câteva zile. Cât? 
oare își va mai răbda? 
urboa sordidul obraz ne-; 
ras? • Uite apa, nu e> 
apa. /
cei de crasă sfidare a; 
cetățeanului plătitor de! 
a opri fără veste când! 
apa rece, când apa caldă,; 
când, și una, șl alta. Tot! 
timpul trebuie să fii)> 
atent să nu uiți vreun;! 
robinet deschis. Și ori-? 
cât d2 atent ai fi, ome-;« 
nește tot uiți o dată, spre;! 
bucuria ta și a vecinului, ; 
de jos. Că n-ai numai J 
grija asta... Când am; 
fost în Apus, mi-am în-» 
trebat peste tot gazdele:? 
la voi se ia apa? S-auj! 
minunat: de ce să se ia?.) 
Nici nu pot concepe așaji 
ceva. Păi, zic, asa, de-o;!

i
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La „Sărbătoarea pădurenilor" sunt 
poftiți toți iubitorii de folclor
Pe programul .^Sărbăto

rii șxidarenilor" de la 
Poienița Voinii, din 23—24 
august, sunt trecuți la loc 
d« ‘cinste organizatorii: 
i R ectoratul pentru Cul
tură al județului Hune
doara» Consiliul Local Bu
nii. i. Căminul Cultural 
Poienile Voinîl, Consiliul 
l.oc,|i Ghclar și Centrul 
Creației Populare al ju
dețului Hunedoara'. Fi
rește că înt'se organizatori 
•a sttiiează și sufletul săr*  
bătt.-rti. dl. Dragan Mun- 
tean-, care în invitația la 
manifestare declară: „Aș 
li onorat să fiți oaspetele 
1 adureriilor."

Cu siguranță că cei care 
.ui fost la edițiile prece
dente așteptau cu nerăb
dare sărbătoarea din a- 
ceasta vară. De această 
dată vor avea plăcerea să 
/.•/.•.•.■-•.•.■.'.W.VAVAV.WAW.W/AW.YA'.W,

ANUNȚ »
in perioada de vară TVR organizează pen- t- 

tru toți locuitorii țării cursuri de analfabetizare.

se reîntâlnească în pri
mul rând cu formațiile 
pădurenești din Bătrâna, 
Bunila — Poienița. Voinii, 
Dăbâca — llășdătt, Lunca 
Cernii, Lelese și Feregi, 
cu soliștii îndrăgiți de ci 
Drăgan Muntean, Mariana 
Deac, Cosmina Muntean, 
Ciprian ROraan, și taraful 
din Vața de Jos, dirijat 
de I’cra Bulz (toți hune- 
doreni). Și-au mai anunțat 
prezența interpreți valo
roși ai folclorului româ
nesc, ce vor prezenta re
citaluri duminică pe Dea
lul Cornetului: Achim Ni*  
ca, Veta Biriș, Gheorghe 
Iioșoga, Valeria Peter- 
Prcdescu, soții Florentina 
și Petre Glurgi. Li se a-

VIORICA ROMAN

[Continuare în pag. a 2-a)
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CURSUL VALUTAR
21 AUGI ST

• l dolar sb/ț 7453 lei
• I martâ germană 4025 lei
• 100 yeni japonezi 8327 lei
• 1 liră sterlină 11900 lei
• I franc elvețian 4905 lei
• 1 franc francez 1195 lei
• 100 lire italiene 418 lei

Cursurile incluse in această listă au la bază 
cotațli ale soci'etăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor In 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

SE MODERNIZEAZĂ DRUMURILE |
In perioada trecută 

I din acest an — am reți- 
J nut din discuția aviltii 
| cu dl. Vasțle Manațe, 
* primarul loca ității — în 
| comuna Baia dc Criș 
» s-au cheltuit 16 milioane
I
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PRIETENI STATORNICI
Ziarul „Cuvântul liber" 

are prieteni statornici în 
comuna Bulzeștil de Sus. 
■Din discuția purtată cu 
dl. loan Aslău, factor 
poștal, am' aflat că 30 
de familii din localitate 
sunt abonate în prezent

lei pentru moderniza- | 
rea și repararea drumu- J 
rilor. în prezent se toarnă ■ 
bordurile pentru moder- I 
nizarea drumului Valea J 
Francului din localitatea I 
Kișculița. (B.T.) ;

la cotidianul nostru. 
Printre coi mai vechi 
cititori ce-i avem în co
mună Se numără Dorcl 
Paul, Petru Furdea, Pe
tru Paul, Petru Ionel, 
Alexandru Laslău și 
mult! alții. (T.B.)
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J avarie, de-o revizie, de-un 
j paregzamplu, de-un pam- 
■ plezir... Nu. Nu cunosc, 
! nu știu. De când se află 

,J acolo, nu-și amintesc 
Ji să se fi luat vreodată 
■! apa. De altfel, zic ei, 
■ J Dici nu i-ar da mâna 
Ji furnizorului să practice 
■J asemenea năravuri, pen- 
îj tiu r-ă despăgubirile pc 
J > care ar trebui să - le plă- 
' [ tească în primul rând 
■'[ agenților economici uij- 
î i hzatori de apă ar fi 
■’ prea mari. Despăgubiri? 
![ I-auzi, domnulel La noi 
J i nu, la noi merge și așa, 
;! ne descurcăm, nu? Și 
' [ apoi ne mirăm că nu 
;> vor să știe de noiînU.E. 
£ • Ceasul din intersecția 
A

.•••’•>• «f ................... . * •*•_< ............*..................  •••••-cotidian ^independent .WvWoW.’.WeWJ CUVÂNTUL ClBElT
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Ori redresarea întreprinderii, ori demisia
Marți, 19 august a.c., 

s-a desfășurat la Deva 
obișnuita conferință de 
presă a PNL. Principalele 
probleme au fost prezen
tate de dr. Constantin 
Blejan, senator de Hune
doara.

încă de la început s-au 
precizat două chestiuni 
apreciate ca foarte impor
tante. Prima a fost aceea 
că este nevoie de asa
nare în multe din între
prinderile și instituțiile 
statului. A doua: în sfâr
șit, reforma începe.

Intre altele, s-a apre
ciat nevoia urgentă de 
însănătoșire economică a 
întreprinderilor. Acolo 
unde nu se poate, să se 
treacă la lichidarea aces
tora. în acest context, s-a 
arătat că PNL susține 
necondiționat Guvernul în 
măsurile pe care le ia. 
Ele sunt absolut necesare.

S*au  făcut unele apre
cieri asupra opoziției care 
„dă dovadă de demagogie 
crasă, afirmând că actu
ala putere face greșeli, 
când ea este vinovată de 

starea dezastruoasă din 
economie. Pe de altă parte, 
opoziția pretinde că are 
soluții în vederea redre
sării, uitând că a avut 
la dispoziție șapte ani 
pentru a îndrepta lucru
rile. Populația ra îndepăr
tat de la putere tocmai 
pentru incompetența crasă 
și totală de care au dat 
dovadă".

CONFERINȚA DE PRESA

In cadrrl conferinței de 
presă s~a arătat că este 
o dovadă dc cinism din 
partea cpoziției să vină 
acum să spună că alții 
greșesc, să pretindă că 
«-urn are soiuții, când, 
pract c, ea a dus țara tn 
situația in care se află.

îp altă ordine de idei, 
s-a precizat că un lucru 
deosebit de important le
gat de măsurile de re
structurare a întreprinderi
lor este acela că multe 
conduceri do întreprinderi 
care ar trebui să se simtă 
vinovate do falimentarea 

unităților trebuie să în
țeleagă că nu au altă 
șansă decât ori redresa
rea întreprinderii, ori de
misia. De altfel, s-a re
petat o apreciere mai ve
che potrivit căreia socie
tatea românească trece 
printr-o criză managerială. 
Acest lucru se simte în 
multe locuri și în județul 
Hunedoara.

Un accent deosebit s*a  
pus în cadrul conferinței 
dg presă pe ceea ce în
seamnă asanarea întreprin
derilor. In esență, s-a 
arătat că uceasta presu
pune înlocuirea conduce
rilor incapabile care, din 
neștiință, nepricepere sau 
In mod deliberat au dus 
la falimentarea unităților 
pe care le-au condus; sto
parea concurentei nelo
iale, a cheltuielilor ne
performante și furturilor, 
stoparea chiulului, a nemun- 
cii și lucrului făcut de 
mântuială; lichidarea 

întreprinderilor in «are 
aceste măsuri nu se mai 
pot lua; privatizarea to
tală și rapidă a întreprin
derilor în care programul 
de reformă o prevede.

Despre asanare în insti
tuții, s-a spus că acestea 
au nevoie în primul rând i 
de conducători buni pro- I 
fesioniști, respectați de sa- | 
lariați și foarte buni ma
nageri. Trebuie să se re
nunțe imediat la cei care 
au singurul merit că au 
susținere politică. S-a *'  
preciat că, din păcate, în 
județ există mulți con
ducători care s-au tot în
vârtit printr-o serie de ( 

care acum îi pro- î 
tejează politica. Or, PNL 
a afirmat întotdeauna că 
nu va croteja oameni in
competenți.

Problema este că aceste , 
asanări sunt destul de 
grele întrucât s-a creat 
o rețea de interese în care 
se apără unii pe alții. 
Or, aceste rețele sunt greu 
de îndepărtat.

VALENTIN NEAGU

Vestigii ale civilizației 
dacice descoperite 

lângă Sarmizegetusa
In cadrul colaborării 

româno — moldave, finan
țate de Ministerul Cerce
tării și Tehnologiei, în luna 
mal a.c„ s-au descoperit 
pe platoul Valea Bodii 
(Valea Rea) de lângă Sar
mizegetusa un tezaur de 
ceramică, obiecte metalice 
§i elemente de construcție 
dacice. Vestigiile civiliza
ției dacice au fost găsite 
în urma cercetărilor fă
cute în teren de o echipă 
condusă de acad. Dorei 
Zugrăvescu, directorul 
Institutului de Geodie»- 
mică „Sabba S. Ștefănescu" 
al Academiei Române îm
preună cu acad. Sergiu 
Rădăutan, președintele A- 
sociației „D. Canteaair", 
directorul Centrul- i de 
Materiale Semiconduc
toare TFA ASM și dr. 
Andrei Vartic, președintele 
Fundației „Basarabia". La 
investigațiile efectuate 
au participat și cercetători 
din Deva, București, Cbi-

șinău și Cluj.
Analizele fizico — chi

mice realizate în Repu
blica Moldova au de
monstrat nivelul avansat 
de prelucrare a minere
urilor feroase, al meșteșu
gului ceramicii la care 
ajunseseră strămoșii noș
tri Obiectele descoperite 
cu acest prilej au luat 
drumul mai multor Insti
tuții specializata in stu
dierea și punerea în va
loare a acestor vestigii 
dacice: Muzeul Civiliza
ției Dacice și Romane 
Deva, Catedra de arheolo
gie a Universității „Ba- 
beș Bolyai" din Cluj-Na- 
poca. Institutul de Geo- 
dinamică al Academiei Ro
mâne și Institutul de Fi
zică Aplicată al Academiei 
de Științe al btaMovei. O- 
biectele găsite sent exa
minate în laboratoare de 
specialitate din diverse 
țări iar cercetările în zonă 
continuă. (V.R.J

La „Sărbătoarea pădurenilor“ sunt Modernizări de substanță In piața agro-alimentară
poftiți toți iubitorii de folclor

(Urmare din pag. 1}

lătură Ansamblul „Silva
na" al Casei de Cultură 
Deva și Formația „Dor" 
(a foștilor absolvenți ai 
Liceului Pedagogic din 
Deva), dirijată de Ionel 
Coza. Ca și în anii tre- 
cuți spectacolele „Sărbă
torii pădurenilor" vor fi 
prezentate de dna Mari- 
oara Murărescu, redactor 
șef lă Redacția de folclor 
a TVR.

Cum „Sărbătoarea pă
durenilor" este și una a 
tinerilor interprețj de mu

IDe-ale
(Urmare din pag. 1) 

zică populară ce bat la 
porțile consacrări), sunt 
așteptați și in acest an 
mulți concurenți. Specta
colul — concurs pentru in
terpret vocali va avea 
loc sâmbătă după-amiază 
(ora 16) pe scena Clubului 
din Ghelar. Pe înserate, 
centrul de greutate al 
sărbătorii se va muta pe 
Dealul Cornetului (la in
trarea în Poienița Voinii). 
Oaspeții vor putea asculta 
recitalurile unor îndrăgiți 
interpret, se vor . bucura 
de un foc de tabără și de 
jocuri de artifi.ii, vor par
ticipa la nedeia pădure-

Cetății j
bulevardelor Decebal cu 5 
Libertății a încremenit % 
de mult. De la o vreme / 
i-au dispărut și arătătoa- J» 
rele. O nouă diversiune < 
a agenturilor, ca să nu ț 
mai știm nici ceasu-n 5> 
care ne aflăm? Le-or fi J 
subtilizat oamenii lui To- < 
kes ori ai lui Funar? J 
Oricum, obiectul a deve- J 
nit o curiozitate a urbei: 5 
Ceăsul public fără limbi. S 
• Din motive care ne % 
scapă (renovare?), co- 5 
fețăria Monjka © închisă 5 
de mai mult timp. Pă- J 
cat, pentru că devenise < 
un loc de referință în Ș 
oraș: agreabil, civilizat, S 
curat. II regretă acum < 
copii, părinți și bunici 5 
deopotrivă, sperând să-15 
afle iar cât de curând. J 

nească la care va cânta 
Lidia Matei Benea.

După o noapte ue cân
tec și ioc, duminică la 
ora 10 se va prezenta 
pliantul „Sărbătoarea pă
durenilor", după care va 
avea loc parada portului 
pădurenesc, apoi gala la- 
ureaților și spectacolul 
formațiilor și soliștilor 
invitați.

VINERI, 22 AUGUST

CjymJ
6,00 România: ora 6 fix!;

8.30 D.a. (r); 9,00 TVR
Cluj N.; 10,00 Știri; 10,05 
TVR lași; 11,00 TVR Ti
miș.; 12,00 Știri; 12,05 
Mesia — club (r); 12,35 
Din viața romilor; 13,05 
Secretele nisipului (s/r);
15.30 Em. în limba ger
mană; 17,05 Specialitatea 
casei (s); 17,35 Tribuna par
tidelor parlamentare; 18,00 
Tele — estival Camei Pla
nei; 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal; 21,00 Te
zaur folcloric; 21,30 Eu și 
puștiul (f); 23,10 Recital 
Nicoleta Nicola; 23,30 Jur
nal.

7,00 Itinerar turistic; 8,00 
D.a.; 8,30 Canary Wharf 
(s/r); 9,00 De. Quinn (s/ 
r); 10,00 Universul cunoaș
terii (r); 10,40 Cartea de

(Urmare din pag. I)

magazine au fost licitate 
de cătro .35 de comercianțî 
dintre care- între timp, 
șase s-au retras. Chiria a 
fost plătită anticipat pe 
un en de zile*  la valoarea 
licitată.

• - Noul „lanț" de ma- 
garine din piața centadlă 
nu va restrânge spațiul 
comercial destinat altor 
produse aaro-alimentare de 
mare volum?

Un weekend de pomină 
(co); 23,10 Știri; 23,20 
Ce-am făcut să merit asta?

povești (f/r); 11,35 Sunset 
Beach (s/r); 12,15 Un se
col de cinema (r); 13,30
TVR Cluj-N.; 14,00 Pele
rinaje; 14,30 Ce bine e 
acasă! (s); 15,00 Știri;
15.10 Știri bancare și bur
siere; 15,30 D.a.; 15,50
La izvorul dorului; 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,0 I 
Șeicul (s); 17,50 Știri; 18,00 
Puterea, pasiunea (s); 19,00 
Pentru dvs., doamnă!; 20,00 
Fantastic Star TVR Club; 
21,00 Robingo 2;

(ANTENA 1]
6,30 Tele — Dimineața; 

9,00 Invitați la Antena 1
(r) ; 9,50 Viața în trei (s);
10,30 Iluzii (s/r); 11,20 Un 
polițist de închiriat (f/r);
13.10 Model Academy (ij; 
13,25 D.a.; 14,00 Miri;
14.20 Lumină călăuzitoare
(s) ; 15,10 Din lumea fot
balului; 16,00 Club Ha
waii (s); 16,50 Dragă pro
fesare (s); 18,15 Telerebus;
19.20 Știri; 19.30 Aiondra 
(s); 20,30 Observator; 21,15 
Din himea afacerilor; 21,30

■ - Nil- fiindcă, peste 
puțin timp*  desfacerea 
verzei, a cartofilor, a pe
penilor verzi și galbeni, 
a cerealelor, a 
a uneltelor arricole și a 
puieților de pomi fructi
feri «e va face î:. noua 
piață ce se va deschide în 
curând la 200 de metri 
de piața centrală*  pe str. 
M. Viteazul, lângă rouI 
sediu Romsilva*  Și aici 
se muncește de zor la 
amenajarea unui spațiu

ANTENA li 
TV-DEVA J>

10,20 — 10,30 Știri Tv 
Deva (r); 10,30 — 11,20 
Actualitatea talk show (r);
19,20 — 19,30 Știri Tv 
Deva; 21,15 — 21,25 Știri 
Tv Deva (r).

(pro - tv]
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 MASH (s); 9,45 
Tânăr si neliniștit (s/r);
10,30 Șoapte de iubire 
fi/r); 11,15 Capcana tim
pului (s); 12,00 Apocalip
sul (s); 13,00 Divertie
Show; 14,00 Generația 
PRO; 14,30 D.a.; 15.00
Matlock (s); 15,50 Sport 
pe plajă; 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 Șoapte 
de iubire (s); 17,30 Xena, 
prințesa izbomică (s);

de peste 2000 mp. dotat 
ți cu grHp social ți apă 
curentă*  la robinet. cu 
tarabe..- Constructor este 
SC Inco Prod Construcții 
SRL Deva*  patron loan 
Avram. Sperăm că până 
în prima jumătate a Junii 
septembrie și această nouă 
piață să fie dată în folo
sință*  ceea c: va contribui 
substanțial la Î^L mătăti- 
rea desfacerii produselor 
agro-alimentare de mare 
volum*  *

18,15 Sport la minut;
18,35 Cine este șeful? (s); '
19,00 Știi ți câș i ii; 19,30 l
Știri; 20,00 Dosareh X >
(s); 21,00 Fright Night 1
(thriller); 23,00 Știri; ț

6,00 — 7,00 Reluări '
(film serial plus știri); l 
15,00 — 16,00 Film serial: < 
„REBOOT" ep. 2 p „Baldy J 
man"; 18,15 — 19,00 Ghici ( 
cine bate ta ușă; 23,00 — (
23,25 Știri locale și invi- , 
totul săptămânii. '

(DEVASAT+J i
7,00 — 12,30 Reluări; ) 

13,00 Videotex*; 17,00 ’
Preciosa; 18,00 Deșerte a*  ( 
ntmate; 18,30 Radical pe*  : 
wer; 19,00 Casa de ne- ’ 
buni; 19,30 Farmacia de ' 
gardă; 20.00 GaNavants l 
ft; 21,30 Amina (doc*);  t
22,30 Mămica detectiv ’ 
23,00 Home boy ft; 0,30 ț 
Kbn eretic; 1.30 Videotexl. ț
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O NOUA VICTORIE
ÎN PRELIMINARIILE C.M.

România Macedonia
4-2 (2-0)

Miercuri seara, trico
lora noștri au obținut o 
nouă victorie în preli- 
minsrtttc CM '98, învin
gând cu 4—2 pe Mace
donia după un joc 
minat de români, 
au fost mult mai 
zenți la poarta 
să. Sfcyor, cel mai impor
tant este că România 
continuă seria succese
lor, rămânând în conti
nuare neînvinsă în gru
pa a Viii-a, dar a fost 
pentru prima oară in 
aimsrtt rjrupă, când e- 
chipa noastră a primit 
primele două goluri. Ră
mâne ca măcar în ulti
mele 3 partide ce le mai 
are de disputat forma
ția României să nu cu
noască înfrângerea, ce ar 
fi o adevărată perfor
mantă pentru tricolori.

De ta început, macedo
nenii au pus un accent 
deosebit pe o apărare 
metică si în ciuda 
minării, a acțiunilor 
treprinse la poarta 
Ilici. ai noștri nu 
temi țfibri nici o breșă în 
linia lor defensivă. A- 
bia rVttpri două bare fAd.

ALTE REZULTATE
Miercuri s-au mai disputat meciurile:» 

Irlanda — Lituania 0—0; Liechtenstein 
Islanda 0—4.

CLASAMENTUL

do
care 
pre- 

adver-

er- 
do- 
în- 
lui 
pu-

!

» 
I »

Ilie și Gică Popescu, în | 
min. 30 și 31), in min.*  
35 Moldovan este faul-L 
tot in careu. Tot el ere-{ 
cută lovitura de la 27 1 
m și 1—0. Cinci minute*  
mai târziu, Gâlcă ridică ’ ’ 
scorul la 2—0 printr-un<- 
șut plasat de la 25 me- . 
tri.

Imediat după reluare, * 
proaspătul intrat, Dzokic.r 
la o neglijență a lui Do-» 
boș, scapă singur și Ste-L 
lea ia gol: 2—1. Mace-l 
donenii cred că pot ega-ț 
ta, dar rămân surprinși? 
de Moldovan in min. 63» 
și Ilie Dumitrescu ?n4 
min. 66, când scorul de-4 
vine 4—1. In ultimul mi-7 
nut al prelungirilor, Dzo-Ț 

----j. indecizia*  
și din 4 

și pe 4 
scorul,

aliniat I 
D. Pe-f
- I

Amânată din motive o- 
biective dev la data de 14 
august la care fusese con
vocată inițial, ieri a avut 
loc la Deva ședința ordi
nară a Consiliului Jude
țean.

La lucrări a participat 
dl Nicolae Segesvari, sub
prefectul județului.

Consilierii au dezbătut 
la ordinea de zi:

Informarea cu privire la 
modul de îndeplinire a a- 
tribuțillor proprii de că
tre Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara pe a-

Ședința 
Consiliului Județean

nul 1996;
Proiectul de hotărâre 

pentru adoptarea progra
mului estimativ de dezvol
tare economico-socială a 
localităților județului Hu
nedoara în perioada 1997— 
2000;

Proiectul de hotărâre pri
vind înființarea Direcției

județene pentru protecția 
drepturilor copilului;

Proiectul de hotărâre 
pentru ratificarea deciziei 
delegației permanente a 
Consiliului Județean de în
ființare a comisiei județe
ne pentru protecția copi
lului;

Proiectul de hotărâre pri

vind modificarea unor a- 
nexe ale Hotărârii nr 3/ 
1997 a Consiliului județean, 
referitoare la programul 
relațiilor externe ale ju
dețului;

Proiectul de hotărâre pri
vind aprobarea numărului 
de autoturisme și a con
sumului lunar de carbu
ranți pentru parcul pro
priu al Consiliului Jude
țean.

Proiectul de hotărâre pri
vind avizarea privatizării 
S.C. „Sapruc" S.A. Deva. 
(I. CJ.

Verificare și control la 
prețurile produselor 

alimentare

impozitul pe profit și TVA. 
Vom avea în vedere și o 
reașezare a impozitului pe 
salariu", a adăugat Ciu
mara.

Ministrul Finanțelor a- 
preciază că „în România

impozitele sunt greșit dis
tribuite" și vor trebui mo
dificate pentru a asigura o 
protecție socială eficientă 
a celor „care au într-ade- 
văr nevoie", precum și pen
tru a stimula producția.

Icic profită de 
lui Ciobotaru 
nou îl păcălește 
Stelca, stabilind 
final: 4- -2.

ROMANIA a 
formația: Stelea, 
trescu, Prodan (75 Cio- • 
botaru), Doboș,' Selymes,*  
D. Șerban, Gh. Pope seu, 4 
Gâlcă (85 Gabi Popescu], I 
Die Dumitrescu, Moldo-*  
van (Craiovcanu), Adrian ? 
Ilie. »

I — » 
4 

131 
11
11
6
Of

Guvernul a decis, marți, 
să lanseze o acțiune de ve
rificare și control, ca ur
mare a informațiilor lega
te de valul de scumpiri a- 
le unor produse alimenta
re.

în acțiunea de control vor 
fi implicate Garda Finan
ciară, Direcțiile finanțelor 
publice din județe, Oficiul 
pentru Protecția Consuma
torului, Controlul financiar 
de stat, poliția economică 
și alte organe cu atribuții 
de control.

Acțiunile vor viza corec
titudinea față de stat și mo
dul în care agenții econo
mici își plătesc contribu
țiile către stat, precum și 
modul în care își realizea
ză adaosul comercial, a- 
vând în vedere faptul că, 
din contribuțiile plătite de 
agenții economici către stat, 
se realizează fondurile ne
cesare compensațiilor pe 
care Guvernul este decis 
să le acorde celor defavo
rizați.

Văcăroiu avertizează

Intrăm în Europa cu... 
motorina și benzna

Ministrul Industriei și 
Comerțului, Călin Popescu 
Tăriceanu, a declarat că 
prețul benzinei și al moto
rinei va trebui, în perspec
tivă, să crească.

■ Tăriceanu a subliniat că 
acest lucru ar trebui să se 
întâmple nu datorită cos
turilor de producție din ra
finării, ci faptului că pre
țurile din România trebu
ie aliniate la prețurile din 
Europa. El a dat ca exem

plu Ungaria, unde prețul 
benzinei este dublu față de 
cel din România.

Călin Popescu Tăriceanu 
a arătat că această chestiu
ne se pune mai ales în ca
zul camioanelor, gen TIR, 
care au rezervoare cu o 
capacitate de până la 1000 
litri, iar la o singură ie
șire din țară șoferii pot 
câștiga între 400—500 de 
mărci germane.

7 L ROMÂNIA 7 7 0 0 24— 2
î 2. Macedonia 8 4 1 3 21— 14
î a. irlanda 7 3 2 2 15—■ 4
• «• Lituania 7 3 2 2 6—- 5
ț 5. luanda T ! 3 3 5— 8
1 «■ Liechtenstein 8 0 0 7 2—■40

1 PETROȘANI

Fostul premier, Nicolae 
Văcăroiu, a avertizat, marți, 
Guvernul Ciorbea, că ac
tualul Cod Penal prevede 
pedepse pentru „submina
rea economiei naționale".

Văcăroiu a susținut în 
acest context că lichida
rea întreprinderilor a fost 
impusă Guvernului de FMI 
și Banca Mondială și re
prezintă „una din cele mal

mari gafe" ale actualului 
Executiv.

El a arătat că în timpul 
propriei guvernări au fost 
închise 40 de unități co
merciale și au fost dispo- 
nibilizați 1,1 milioane per
soane care însă — potrivit 
lui Văcăroiu — și-au gă
sit de lucru, în cea mai 
mare parte, în sectorul pri
vat.

Bate vântul pe litoral

in sfârșit, Jiul 
conducere!

are

La începutul acestei 
săptămâni, s-a desfășu
rat («dința Consiliului 
de administrație al Clu- 
bulert M Petroșani. Du
pă îndelungi dezbateri, 
în care problemele gre
le financiare și criza 
jucători de valoare 
lotul Jiului au fost 
prim pian, au fost 
miți ca președinte 
Consiliului de 
trațte al Clubului, 
Coral Schreter, 
rul mwnicipiului 
șani, Constant'n 
cu, vicepreședinte, 
ca președinte al secției 
de tetbal, Constantin

de 
în 
în 

nu- 
al 

adminis- 
ing. 

prima- 
Petro- 
Ilines- 

iar

puțin față de anul trecut.
Cei mai mulți turiști au 

fost înregistrați în stațiu
nile Mamaia (12 609), Nep- 
tun (9970), Eforie Sud 
(7222), Eforie Nord (6546), 
iar cei mai puțini în Con
stanța (115). Mangalia (559) 
și Jupiter (1459).

In stațiunile balneo-cll- 
materice se aflau 17 276 
turiști, capacitatea de ca
zare totală fiind utilizată 
în proporție de 64,5 la sută 
față de 73,5 la sută în 1996. 
Numărul turiștilor străini 
era de 2524, mai mulți cu 
916 comparativ cu anul 
trecut.

Numărul turiștilor aflați 
pe litoral era, la 13 august, 
de 46 028, în scădere cu 
circa 30 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut, se arată într-o sta
tistică a Ministerului Tu
rismului,

Dintre aceștia, 5487 sunt 
turiști străini, cu 570 mai 
puțin față de anul trecut.

Capacitatea de cazare a 
unităților turistice era u- 
tilizată în proporție de 
67,2 la sută, comparativ cu 
91.8 la sută în 1996. Din 
cele 82 132 locuri de caza
re, în funcțiune se aflau 
68 463, cu 5193 locuri mai

I
4*Cfttuțî, fost 

Văii Jiului, 
Parângul Lonea, Mine
rul Lupeni, bine cunos- f 
cut în Valea Jiului. 7

Cu acest prilej s*au » 
preconizat măsuri con-4 
crete pentru îmbunată-1 
țirea situației financiare * 
a clubului și asigurarea f 
unor condiții corespunză-» 
toare de pregătire și des- 4 
fășurare a meciurilor I 
din viitoarele etape.

Dorim mult succes con- * 
ducerii clubului, secției » 
de fotbal și Ligii Sindi- 4 
calelor miniere, pentru a I

fotbalist 
antrenor

F.P.S. somat să dea 
socoteală

Prim - vicepreședintele 
PDâR Adrian Năstase a 
declarat, marți, că acest 
partid dorește ca FPS să 
prezinte Parlamentului un 
raport privind prețul 
obținut pe fiecare 
din cele circa 1000 
de întreprinderi privatizate 
în acest an și modul în ca
re Fondul a folosit banii 
proveniți din privatizare.

Năstase a arătat că, până

acum, nu se cunoaște des
tinația sumelor rezultate 
din privatizare.

Liderul PDSR, Ion Ilies
cu, a acuzat săptămâna 
trecută guvernul Ciorbea 
că a blocat restructurarea 
întreprinderilor de stat, în
trucât a preluat la buget 
cea mai tnare parte din 
sumele rezultate din priva
tizare.

Detașările în învățământ
ale persoanelor numite Ia 
comisiile și agențiile din 
subordinea Președinției, a 
Parlamentului sau Guver
nului. ale liderilor sindi
catelor din învățământ, ca 
și ale cadrelor active ale 
MApN, MI, SRI mutate, 
ia ordin, în altă localitate.

în a doua categorie sunt 
cuprinse cadrele didactice 
care au domiciliul stabil 
sau reședința în localitatea 
în care se află postul so
licitat.

Celelalte eadre titulare 
sunt cuprinse în cea de-a 
treia și ultima categorie.

în caz de egalitate, de
partajarea se face în or
dine, în funcție de gradul 
didactic, media la gradul 
didactic și vechimea în în
vățământ.

Ministerul Educației Na
ționale a stabilit ordinea 
în care se aprobă detașarea 
la cerere a personalului 
din învățământ.

Astfel, prioritate au so
ții sau soțiile persoanelor 
alese sau numite în orga
nele legislative (Parlament, 
consilii județene, municipa 
le sau locale) sau adminis
trative (Guvern. MEN 
prefecturi, primării), pre
cum și ale aerscane*  
lor din conducerea a- 
paratelor administrative a- 
le Președinției, ale siste
mului de învățământ, de 
cultură, de tineret și sport. 
De aceleași drepturi bene
ficiază șl soții/soțiile per
sonalului de conducere și 
de specialitate de la case
le corpului didactic, ca și

Imigranți
Aproximativ 24 de imi

granți români au fost re- 
patriați, fiind arestați la 
granița dintre Austria și 
Germania, relatează cana
lul de televiziune Euro
news, în buletinul său de 
marți după amiaza,

Euronews afirmă că un 
grup de imigranți români.

repatriați
printre care se aflau și 11 
femei, se ascundea în spa
tele scaunelor dintr-un au
tobuz.

Canalul de televiziune 
precizează că au fost ares
tate trei persoane, suspec
tate că ar fi încercat să-l 
introducă ilegal pe imi
granții români în Germania.

reuși redresarea echipei I 
— fanion al fotbalului , 
.............................. I

I
con- f
Coi- 4
Nei- 4 
sem- I

din Valea Jiului.

Neiconi legitimat la

Placările jucătorilor 
Mttrică Ciorea și frații 
Dăscăiescu au 
mare ț>ri în 
neetarenttor, 
dorind foarte 
aducă In echipa hunte- 
doreană un atacant va
loros, experimentat, 18n-

Corvinul
gă Păcurar. De la 
ducerea Clubului 
vinul am aflat că 
eoni de la Jiul a ___ .
nat pentru hunedoreni f 
și contractul său este de-ț 
pus la federație șl a fost» 
legitimat pentru Corvi- L 
nul Mult succes la U.M. J 
Timișoara î >

lâsat un 
atacul hu
it Gabor 
mult să

Din nou, despre impozite
Ministerul Finanțelor in

tenționează să modifice im
pozitul pe profit și TVA, 
a declarat, fn cadrul unei

conferințe de presă, Mircea 
Ciumara, ■ministrul Finan
țelor.

„în toamnă vom corecta MEDIAFAX

ANUL IX • NR 195' >. • VINERI, 22 AUGUST 1997



id: :-in:d^e
■fivXMw?, CUVÂNTUL LIBER

WWW

Aflat la al doilea .man
dat, liderul sindical, sing. 
Petru Vaidoș, are ceea ce 
se numește charismă: s-a 
văzut asta încă în perioa
da dificilă a primelor de
mersuri reale de privati
zare, iar acum presiunea 
inevitabilă momentului îi 
solicită din nou calitățile, 
mai precis, vocația.

Garaeter conciliabil, di
plomat, bun cunoscător al 
psihologiei muncitorești, 
Petru Vaidoș confruntă, 
alături de „secunzii" Do
rin Redinciuc și Gheorghe 
Andrei, toate seismele 
specifice perioadei. Este 
la curent cu marile pro
bleme ,dar și cu amănun
tele personale ale sindi
caliștilor.

Disponibilitatea pentru 
stresantele negocieri în 
cadrul mișcării sindicate, 
îi conturează personalita
tea. Trebuie să remarcăm 
că în ultima vreme aceas
tă mișcare a devenit nu 
mai puțin tensionată, dar 
mai coerentă și că Petru 
Vaidoș este, nu. întâmplă
tor, și președinte al sin
dicatului siderurg.istilor, 
dar și al UJS „CARTEL 
ALFA", Filiala Hune
doara.

Lucid, generos, calculat, 
consumând energie super
fluă, bate traseele țării, 

■K011

conlucrează cu liderii me
talurgiei, cu guvernul, cu 
oamenii de lângă el, pen
tru a reconfirma, în pri
mul rând, alegătorilor săi 
că nu este, cum „abundă" 
acum, un lider... decora
tiv.

în aceste zile, șî-a găsit 
timp și pentru acel „res- 
piro" care s-a numit „Ziua 
siderurgistului"... Sus, la 
zona de agrement Ginciș, 
invitații, în 
teva mii, 
străinătate, 
tradițional 
ospitalitatea marejui 
lectiv hunedorean. 
dacă, probabil, 
tea 
lurgiei este resimțită 
aici, clipa aniversară, Vu 
semnificația ei, a îndulcit 
climatul psihic general, 
căruia și Petru 
fost diapazon, 
sonanță.

„ Prioritatea 
mane — spune 
— este pentru 
caliștii, un sens, 
și o deviză...".

Normalitalea mișcării 
sindicale democratice 
și cca a liderilor ei, 
votați, nu 
demni de 
inenilor.

număr de câ- 
inclusiv din 
au împărtășit 
din omenia și 

co- 
Chiar 

dificulta- 
restructurării moța

și 
cu

Vaidoș i-a 
prin con

fiintei u- 
dl Vaidoș 
noi, sindi" 

o noimă

pasageri, 
încrederea

es te 
de

ci 
oa-

i

Cernafruct SA se poate
reabilita numai prin
vanzarea de active

Momentul prin care tre
ce S.G. Gemafrpct S.A. 
Hunedoara nu este unul 
dintre cele mai favorabile, 
este concluzia dlui Gheor
ghe Opric, directorul so
cietății. Situația grea, în 
care s-a ajuns, este gene
rată de creditele pe care 
fosta conducere a societă
ții le-a angajat în anul 
1994, a pierderilor înregis
trate, precum și a dobân
zilor bancare ce se ridică 
în prezent la circa 24 mi
lioane lei lunar. La toate 
acestea se adaugă, după 
cum mai aprecia interlo
cutorul nostru, neachita- 
rea unor furnizori de 2-3 
ani. La zi, nivelul total 
al datoriilor se ridică la 
circa 800 milioane de 
fapt ce creează mari 
ticultâți în derularea 
tivitații comerciale, 
toate aceste dificultăți 
nanei, re. societatea i 
șește să asigure prin re
țeaua proprie de 17 maga
zine din mediul rural și 
ucb in mărfuri de sezon

Iei, 
di- 
ac- 
Gu 

i fi- 
reu-

EUGEN EVU

Foto ANTON SOCACI

într-o stiuctură completă 
și la prețuri accesibile.

Anul 1997, mai spune 
actuala conducere a socie
tății, s-a desfășurat în con
diții normale, dar cu efor
turi foarte mari. „Au exis
tat și există toate produ
sele de sezon, care sunt 
solicitate de cumpărători, 
deși aprovizionarea Se fa
ce în cantități mici, pen
tru că nu sunt bani sufi- 
cienți pentru aprovizio
nare pe un timp mai în
delungat, iar redresarea 
societății se poate face doar 
prin vânzarea unor active 
pentru care FPS a dat 
undă verde. Dacă se reu
șește acest lucru, există 
mai i șanse de reabilitare 
a S.G. Cernafruct SA. Hu
nedoara încă din această 
toamnă, fapt ce dă o spe
ranță celor 77 de salariați 
și poate nu în ultimul 
rând curajul de a se gândi 
la privatizare, întrucât cu 
800 de milioane în spina
re datorie, este extrem de 
dificil să faci un asemenea 
pas", ne-a mai precizat di
rectorul societății.

Conducerea societății 
spune că, deși sunt încă 
multe nereguli care vin de 
la fostul manager Mihal- 
cea, nimeni nu a luat nici 
o măsură. „S-a făcut o ve
rificare de către Curtea de 
Conturi, s-a instrumentat 
cazul de țătre procurorii 
financiari, 
tuală ne târâm prin ju
decată fără nici un 
tat". •

Curtea tie' Conturi 
făcut datoria, dar 
manager a contestat 
zia acesteia, iar de atunci 
tot se tărăgănează lucru
rile, situație care este în 
defavoarea societății, ne-a 
mai precizat, în final, dl 
Gheorghe Opric, directo
rul S.G. Cernafruct S.A. 
Hunedoara.

De Ia Serviciul Poliție 
Rutieră a municipiului 
Hunedoara am fost in
formați că în ultima săp
tămână evenimentele ru
tiere nu au ocolit zona, 
ba mai mult, în pofida 
unor eforturi sporite de
puse de către polițiștii 
hunedoreni de prevenire 
a accidentelor, a eveni
mentelor rutiere, numă
rul acestora a crescut în
grijorător. Doar în peri
oada 14—20 august s-au 
înregistrat trei acciden
te, în urma cărora o per

la oră. Cu 85 km la ora 
a fost surprins de radar 
Gostel Dragotă, aflat la 
volanul auto cu nr. de 
înmatriculare TM 02 S.IG,

PERMISE SUSPENDATE

în doar șapte zile au 
fost ridicate în vederea i 
suspendării temporare 17 
permise de conducere. 
Ridicarea acestora are la 
bază abaterea de la nor
mele rutiere — efectua
rea unor depășiri în zo- j 
ne interzise, neacordare

Șaple. zile.
pe

iar la ora ac-

rezuL

și-a 
fostul 
deci-

.’ soană a decedat. Polițiș- 
1 tii hunedoreni spun că 
i majoritatea evenimente- 
l lor rutiere se înregis- 
i trează pe zona Hășdat— 
ț Peștiș, unde se circulă 
1 neatent, se efectuează 
> depășiri, deși există res- 
) tricții de viteză, până 
t la 50 km/oră, iar depă- 
/ șirea este interzisă în 
I ambele sensuri, pe a- 
1 ceasta zonă.

CONTROL RADAR

1 La un control radar e-
’ fectuat acum câteva zile, 
) pe raza municipiului 
1 Hunedoara, au fost de- 
< pistați conducând cu vi- 
i teză excesivă în locali- 
ț tate un număr de 74 
I conducători auto.
> Recordul de viteză în
ț localitate, deși limita ma- 
i ximă es1e 50 km/oră, a 
’ fost stabilit de către 
î Florin Nicolescu, din To- 
ț tești, aflat la volanul au- 
i toturismului 2-HD-4578, 
) care a circulat cu 88 km

de prioritate la trecerea. 
de pietoni, intrare în in- J 
tersecție pe culoarea ro- ț 
șie a semaforului și nu ț 
în ultimă instanță con- j 
ducerea sub influența al- ) 
cooltilui. k

RECORD DE BEȚIVI ț

LA VOLAN

între cei șase condu*  ț 
cători depistați la volan I 
sub influența băuturilor ’ 
alcoolice, la doi dintre J 
aceștia, în urma analize-1 
lor de laborator, alcoole- ( 
mia a atins 2 la mie. Prl- > 
mul se numește Ovidîu l 
Pupăză și este conducă-1 
tor auto, la S.M. Hune
doara, pe o mașină Be- 
laz (nu pe trotinetă) I Al 
doilea se numește Con
stantin Lupitu și a con
dus autovehiculul 3 HD 
6623.

Pentru faptele săvâr
șite, Poliția municipiului 
Hunedoara le-a întocmit 
dosare penale.

HUNEpOARA, centrul vechi, parcul.

Certificate 
de urbanism 

în ședința comisiei de 
avizare a Primăriei mu- < 
nicipiului Hunedoara, din 
data de 19 august a.c., au 
fost emise de primar ur
mătoarele certificate de 
urbanism : Asociația Non 
Profit Iancu de Hunedoara 
— transformări interioa
re; SG Unicorn Impex 1 
SRL — înlocuire tâmplă- 
rie; loan Botizan — ex
tindere apartament prin 
mansardare bloc; Mărgi
nean Nicolae — construc
ție anexă gospodărie; Bă- 
lușă loan — construcții 
garaj; Jireghie Emilia — 
modificare acces boxă.

Pagină realizată de : 
GEORGETA BlRLA- 
CORNEL POEKAR

j—

Identități pierdute, „expirate*  sau...
Momentul dobândirii ac

tului de identitate al unei 
persoane (conform legis
lației noastre, la vârsta 
de 14 ani) este așteptat și 
tratat, de regulă, cu aten
ția cuvenită. Apoi, gestul 
de a purta practic în per
manență buletinul asupra 
noastră devine aproape 
reflex.

Cu toate acestea, în mu
nicipiul Hunedoara, Biroul 
ue evidență a populației 
din cadrul Poliției muni
cipale depistează lunar, în 
medie, 5—6 persoane care 
nu dețin buletin de iden
titate Unul din cazurile 
mai recente este și cel 
al tinerei Lingurar Mân
druța, de 23 de ani (năs
cută și domiciliată în Ju

dețul Sălaj), care a fost 
depistată locuind fără for
me legale în municipiul 
Hunedoara și fără să fi 
avut buletin de identitate 
până la această vârstă 
(reamintim, 23 de ani I). 
Mai mult decât atât, ea a 
născut trei copii (doi în 
Hunedoara, unul în Sălaj), 
venirea lor pe lume ne- 
fiind, evident, înregistra
tă la Starea civilă, după 
cum precizează dl mr. 
Leanu Sălășan, de la Bi
roul de evidență a popu
lației.

De altfel, problema ce
lor fără identitate sau a 
celor cu valabilitatea ac
tului de identitate expi
rată nu se limitează doar 
Ia atât, ha ora actuală, nu 

mai puțin de 2000 de res- 
tanțieri sunt așteptați pen
tru preschimbarea buleti
nelor și aproximativ 200 
de adolescenți care au 
împlinit vârsta de 14 ani 
și care nu sunt puși în le
galitate în această privin
ță. Potrivit celor afirmate 
de interlocutorul nostru, 
la acestea s-ar adăuga și 
persoanele care locuiesc 
fără forme legale, în urma 
schimbării de domiciliu și 
neanunțarea acesteia la 
poliție. Ga să nu mai a- 
mintim de cazurile de pier
dere a buletinului de iden
titate, deloc neglijabile ca 
număr (60—70 pe lună).

Din păcate, problema 
persoanelor „restanțiere" 
s-a generalizat în tot ju-

inexistente
dețul Hunedoara, situân- 
du-1 pe un nedorit loc doi 
la nivelul țării. Aceasta — 
în pofida eforturilor lucră
torilor Biroului de eviden
ță a populației: „Am bă
tut de 2-3 ori la ușa celor 
vizați, aplicând și sancțiu
nile prevăzute de noua 
Lege 105/’96, dar tot fără 
rezultat...", menționa dl 
mr. Sălășan.

O bună parte din toate 
acestea ar putea fl evitate 
printr-un efort minim al 
cetățeanului de respectare 
a legii, la urma urmei; sau 
pur și simplu prin scăde
rea dezinteresului aces
tuia față de una din cali
tățile primordiale ale ce
tățeanului — identitatea sa.

Autorizații de 
construcție

Tot marți, 19 august, în 
cadrul aceleiași ședințe 
s-au eliberat autorizații 
de construcții pentru i 
Ghenescu loan, construc
ție casă — Peștișu Mare; 
Nagy Ladislau — construc
ții anexă gospodărie — 
Peștișu Mare; Mureșan 
Constantin — modificare 
apartament — str. Batiz, 
nr. 2; SG Pârvulescu SNG, 
branșament apă canal — 
str. Moldovei; Ploscar Mir
cea, construcție casă — 
str. Lătureni; Delapeta 
Mircea, amenajare spațiu . 
— str. Avram Iancu 7/2 și 
Bodean Ovidiu, construc
ție casă — str. ®. Vladi- 
mirescu, nr. 55.
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Festivalul internațional de folclor „Sarmizegetusa” — 
un eveniment cultural eu ample rezonante

cosiHzeaNfl
„Cât mai aproape de autentic, de specificul național"

— Apreciind „la rece", 
cum se spune, cea de-a 
patra ediție a Festivalului 
internațional de folclor 
„Sarmizegetusa", vă ru
găm să ne prezentați câ
teva considerații asupra 
lui. In primul rând, ce 
a presupus pregătirea, or
ganizarea festivalului ?

— Pornind de la con
tactul cu secțiile naționa
le ale I.O.V. (Organizația 
Internațională de Folclor), 
care desemnează forma
țiile participante, cores
pondența de-a lungul a 
6-7 luni cu aceste forma
ții și până la ultimele a- 
mânunte privind desfă
șurarea spectacolelor pre
supune o muncă fantas
tică și, în unele situații, 
destul de delicată. Dar, 
având experiența a trei 
ediții până acum, ne-am 
străduit să facem totul 
cât mai bine, organiza
torii festivalului fiind Mi
nisterul Culturii, Prefec
tura și Consiliul Județean, 
Inspectoratul pentru Cul
tură și Centrul de Creație 
Populară ale județului Hu
nedoara. Evident, festi
valul s-a desfășurat sub 
egida I.O.V., beneficiind 
de sprijinul personal și 
prezența timp de 3 zile 
la Deva a dlui Alexander 
Veig], secretarul general 
al I.O.V., fapt care spune 

ceva despre puterea orga
nizatorică, despre munca 
pe care o depune această 
seeție națională de la 
Deva.

— Menționați, pc par
cursul festivalului, în mai 
multe rânduri,. sprijinul 
pe care l-ați primit în lo
calitățile unde acesta s-a 
desfășurat...

— In general, am fost 

Discuție cu dl prof. VASILE MOLODEȚ, 

directorul festivalului

ajutați de foarte multă 
lume: primarii municipii
lor Hunedoara (Remus 
Mariș). Orăștie (Iosif Bla- 
ga) și Brad (Aurel Be- 
nea), ai orașelor Călan 
(Petru Bora), Hațeg (loan 
Glodean) și Simeria (Ni- 
colae Mateș), al comunei 
Orăștioara de Sus (Nicolae 
David), care împreună 
cu consilierii dumnealor 
au făcut ca în localitățile 
respective totul să se des
fășoare bine și foarte bi
ne. De asemenea, ne-au 
sprijinit Inspectoratul Ju
dețean de Poliție, Unita
tea de Jandarmi Deva- 
Orăștie, formațiunile de 
gardieni publici; „Trans- 

urban" Orăștie, care ne-a 
asigurat toate transportu
rile, „Germisara" Geoa- 
giu-Băi (prin directorul 
Nicolae Cătănici); ne-au 
sponsorizat Banca Comer
ciala Română — Filiala 
Deva, ..Artex" Deva ș.a.

— Cât despre desfășu
rarea spectacolelor pro- 
priu-zise.»

— Pornind de la des

chidere și până la cere
monia de închidere, for
mațiile participante au 
dovedit multă înțelegere, 
atât față de condițiile at
mosferice, cât și față de 
lungimea traseelor la pa
rade. In ceea ce privește 
evoluția lor scenică, toate 
au prezentat cu măiestrie 
cântece și dansuri din fol
clorul lor național; fieca
re ansamblu a venit cât 
mai aproape de autentic, 
de specificul său național 
In toate localitățile am 
întâlnit spectatori mulțu
miți, chiar dacă nu erau 
avizați. Și nu pot să nu 
remarc ospitalitatea cu 
care au fost întâmpinați 

peste tot participanții la 
acest festival.

— Așadar, cea de-a pa
tra ediție s-a încheiat; ce 
urmează ?

— Pentru noi, festiva
lul din 1999, ediția a V-a, 
începe din această toam
nă. Dacă anul acesta au 
fost prezente țări din 3 
continente, la ediția ur
mătoare vom încerca să 
avem 5 continente repre
zentate, concomitent cu 
dorința de a implica mai 
mulți factori în organiza
rea festivalului.

De asemenea, ar trebui 
să ținem seama de neajun
surile care s-au făcut sim
țite la această ediție și să 
încercăm să punem Ia 
dispoziția oamenilor In 
mod egal condițiile de ca
zare, spre exemplu; să ne 
gândim la problemele teh
nice, de scenă, care să 
fie unitare și care vor pre
supune, bineînțeles, efor
turi de achiziționare a in
stalațiilor necesare. Im
portant rămâne însă ca a- 
cest festival să fie, în 
continuare, benefic, atât 
pentru noi, care cunoaș
tem o parte din culturi 
altor popoare, iar Româ
nia este cunoscută de al
ții, cât și pentru forma
țiile invitate, care intră 
în contact și stabilesc re
lații unele cu altele.

' XJ

^Formațiile hunedorene—| 
| la înălțime
♦ * i;

• Impresiile împărtășite de invitații la 
festival au fost unanime în a sublinia os
pitalitatea românilor, felul deosebit în 
care au fost primiți peste tot, căldura pu-

i Conștiente de obligațiile impuse de un festival •' 
■ț internațional și de calitatea lor de gazde, formațiile li
♦ hunedorene au evoluat Ia adevărata lor valoare, au 1 
« fost la înălțime. De aceea, merită să fie menționate. |1 
| Au participat ansamblurile folclorice „Getusa" și j 
I „Silvana" Deva, „Doina Grișului.. Brad, „Doina Mu- f 

T reșului" Orăștie, „Bucura" Hațeg, „Hațegana" Hune- ii 
I doara, călușerii din Orăștioara de Sus și Pricaz, dan- |l
♦ șurile pădurenești din Ruda-Ghelari, fanfara Ghc-l!
1 lari. Prezența lor a fost salutată și aplaudată de pu- * 
| blic, apreciată de formațiile străine. țț

Călușerii din Pricaz la parada inaugurală a fes- i 
tivalului. Foto PAVEL LAZA

O frernm|l<‘ maghiară a ținut «’ti im->rtalizczc 
pe pelicaJ* prezenta Iu Itevn.

S-au stins cu câtva timp în urmă ulti
mele acorduri muzicale ale ediției a IV-a 
a Festivalului internațional de folclor 
„Sarmizegetusa". Dar de virtuozitatea dan
satorilor, de perfecta lor sincronizare, de 
dinamismul și pasiunea cu care au evo
luat, de coloritul variat al costumelor, de 
îmbinarea armonioasă dintre melodie, 
ritm și ținută oamenii care au avut bu
curia să urmărească spectacolele își vor 
aminti mereu.

Cum ar putea fi uitați egiptenii cu pi
ruetele lor pe care doar privindu-le te a- 
puca amețeala, thailandezii care alături 
de costumele, instrumentele și melodiile 
tradiționale foloseau și mimica pentru a 
exprima bogăția sentimentelor muzicii și 
dansului Thai. Sau dansatorii din Țara 
Bascilor, la care bărbăția se împletea cu 
eleganța mișcării și care în fiecare loca
litate au prezentat alte dansuri în alte 
costume. Apreciați pentru întreaga lor 
prezență au fost și bulgarii, despre care 
cunoscătorii afirmă că se comportă ca 
niște profesioniști deși sunt amatori, per
formanță atinsă pentru că dansează de la 
6 ani. Și ansamblul croat, deși la prima 
sa „ieșire" internațională, a câștigat su
fragiile publicului prin diversitatea cos
tumelor și jocurilor. La fel de apreciate, 
mai ales pentru dinamismul și virtuozi
tatea lor, au fost și cele două formații 
maghiare. Ga să nu mai vorbim de greci, 
ale căror fete cu unduirile lor i-au cuce
rit pur și simplu pe spectatori, la fel cum 
s-a întâmplat și cu cele două grupuri de 
italieni, aplaudați pentru bogăția progra
mului prezentat.

Am fost bine primiți, publicul 
român e minunat

blicului din localitățile hunedorene. Re
prezentând Societatea amatoare de cultu
ră și artă „Gik Banat-Pionir” Drenjanin 
(Iugoslavia), dnii Radovan Moldovan, pre
ședinte, și Ivan Oprian, coregraf, se de
clarau „prea mulțămiți de cum ne-au aș
teptat și primit. Ne pare bine că am fost 
la festival. E prima dată că suntem la un 
așa festival mare și sperăm să mai fim. 
E bine să se întâlnească tinerii din toate 
țările. Și dacă nu știu vorbi între ei, cu 
cântecul și jocul se înțeleg". Gei doi in
terlocutori au mai adăugat că auzind mu
zica inima le tresaltă, se veselesc. Și la 
fel au gândit toți participanții, după spu
sele organizatorilor, serile încheindu-se 
târziu cu petreceri la care participau toa
te formațiile, realizându-se acea „înțele
gere" pentru care oamenii n-au nevoie de 
vorbe.

• Și thailandezilor le-a plăcut la noi, 
după mărturisirile câtorva dintre ei. Sin
gura „problemă" ivită a fost carnea de 
vită, servită la o masă, pe care au res- 
pins-o, pentru ei vaca fiind sacră. S-au 
bucurat mult de întâlnirea cu alte gru
puri, de primirea publicului pe care-1 
consideră simpatic. „Românii sunt dră
guți șl aplaudă — spuneau ei. Mai ales 
copiii sunt foarte drăguți". Și desigur ace
eași părere au și copiii noștri despre thai
landezii pe care î-au admirat fără rezer
ve și care spre deosebire de alte forma

ții au fost în foarte multe țări (Italia, Sco
ția, Anglia, Franța, Grecia, SUA, Ghi- 
na, Malaezia, Indonezia). Ei participă în 
cadrul acestui festival la manifestările 
din Ungaria, Gehia și Austria, timp de o 
lună fiind mesageri ai străvechii lor cul
turi în Europa.

• Conducătorul grupului din Țara Bas
cilor, Urkija Ibon, avea cuvinte frumoa
se despre „oamenii din România care 
sunt foarte plăcuți și ospitalieri. întreg 
grupul are o impresie plăcută despre aces
te locuri și despre festival. Grupurile pre
zente au un bun nivel artistic, au pre
zentat multă varietate. Nu am mai par
ticipat Ia un festival de asemenea nivel, 
doar la schimburi culturale cu formații 
grecești, catalane și bretone".

• Evoluția trupei „El-Tannoura" din 
Egipt pe scena Festivalului internațional 
de folclor „Sarmizegetusa" a fost, neîndo
ielnic, printre cele mai aplaudate și a- 
preciate de public. Antrenați pe vârf de 
munte, rotirea dansatorilor poate dura 
3 ore neîntrerupt. Dansul lor, asemănă
tor la un moment dat mișcării neîntre
rupte a soarelui și a planetelor ce se în
vârt în jurul Iui, are semnificații ce ex
primă, în fapt, o filozofie de viață. Mah
mud Eissa, coordonatorul acestei presti
gioase trupe de dans, consideră că toate 
festivalurile de acest gen au de transmis 

ceva „Mesajul nostru' se referă la o ple
doarie pentru artă- de asemenea, este im-l 
portant ca acest festival (apreciat drept' 
foarte bun) să stabilească, peste tot unde se 
desfășoară, noi contacte între participanții'

• Grupul de dansuri folclorice „Kava- 
la" din Grecia s-a aflat la orimn parti
cipare la un festiva) internațional de gen. 
Dansurile tradiționale grecești interpre
tate de tinerii studenti amatori sunt „de
senate" coregrafic de Papadăki Dimitra 
(Tulica, pentru prietenii din Hunedoara), 
„jumătate româncă (nunedoreancă), ju
mătate grecoaică", după cum ne mărtu
risea. „Sunt foarte fericită că dorința mea, 
ca primul festival internațional la care 
participăm să fie aici. în România, s-a 
împlinit... Românii au ospitalitatea lo» 
binecunoscută; eu le-am povestit despre 
ea colegilor mei și mă bucur că ei. cu a-, 
ceasta ocazie, au simtit-o din plin, din 
partea tuturor celor ne '•are i-au întâlnit"*;

• Laureat al mai multor concursuri șfj 
festivaluri folclorice naționale și interna-1 
ționale, ansamblul de dansuri „Ungaresca" 
din Szombathel.y (Ungaria) s-a aflat pen
tru a treia oară în România, în . urma 
„contractului de prietenie" eu ansamblul 
folcloric „Hațegana" aj Casei de Cultură'; 
din Hunedoara. D,r' torul ansamblului 
maghiar, Horvath Janos considera că cel 
mai important mesaj ];1 acest festival a 
fost că „fiii diferitelor țări, pe lângă de
monstrațiile și prezentarea tradițiilor fol-1 
dorice, au legat protonii și au avut po
sibilitatea să se cunoască mai bine".

Pagină realizată de 
VIORICA ROMAN, 
GEORGETA B*RLA

ANUL IX • NR. 1956.
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LUNI, 25 AUGUST
h

TVR 1
13,00 Secretele nisipului (r); 14,10 Șei- 

cul (r); 15,00 D.a; 15,30 Em. în 1b. ma
ghiară; 17,05 Specialitatea casei (s); 17,35 
Timpul Europei; 18,00 Tele-cstival Camei 
Planet; 19,00 Sunset Beach (s); 19,50 Agen
da muzelor- 20,00 Jurnal; 21,00 Baywatch 
(s); 22,00 în fața dvs; 23,00 Canary Wharf 
(s); 23,30 Jurnal; 23,50 Revista de istorie; 
0,30 Rock Live la Zilele Ursus.

T V R 2
13,00 Tribuna partidelor parlamentare; 

, 13,30 Conviețuiri; 14,30 Ce bine e acasă! 
(s); 15,10 Știri bancare și bursiere; 15,30 
D.a; 16,00 Secretele nisipului (s); 16,50 U- 
ruguay — Țara Fluviului de Argint; 17,00 
Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea (s); 
19,00 Exercițiu de admirație (do); 
20,00 Stagiune estivală la Teatrul Național 
de Televiziune: „Tache, Ianke și Cadâr" 
de V.I. Popa; 22,10 Portret de scriitor;
22.30 Ultimul tren (dezb.); 23,30 Autograf 
pentru prezent; 0,00 TVM Mesager-. 0,30 
Mari dirijori la București.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Un câine cu 

imaginație (r); 10,00 Viața în trei (s); 10,35 
Printre rânduri (r); 11,25 Crimă cu pre
meditare (f, p.l/r); 13,10 Model Academy 
(s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare 
(s); 15,05 Tărâmul fărădelegii (w. SUA 
’46); 16,50 Iluzii (s); 17,40 între prieteni;
18,20 O echipă fantastică (d.a); 18,45 Te- 
iereous; 19,20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 
Observator; 21,30 Pasăre de noapte (f. 
SUA *93);  23,05 Știri; 23,15 Matrix (s, ul
timul ep.); 0,05 Kassandra (s).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11.15 Capcann timpului (s); 12,00 Confrun
tările celui de-a] II-lea Război Mondial 
(do); 12,55 Știri; 13,00 Procesul etapei (r);
14.30 Lumea filmului; 15,00 Matlock (s); 
«6,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte 
ide iubire (s); 17,30 Zona Crepusculară (s); 
«6,20 Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! 
<cs); 19,30 Știri; 20,00 Febra junglei (L 
SUA 1991); 22,15 Știri; 22,25 Fam. Oundy 
(s); 22,55 Viața ca în filme (s); 23,20 Știri; 
«3,45 La limita imposibilului (s); 0,30 Ge
nerația PRO; 1,00 Hard Time (f.er.).

MARȚI, 26 AUGUST
T V R i

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj- 
ffapoca; «0,05 TVR Iași; 11,00 TVR Timi- 
|oara; 12,05 Credo (r); 13,05 Secretele ni
sipului (r); 14,10 Șeicul (r); 14,55 Bursa 
Invențiilor (r); 15,05 D.a; 15,30 Ecclesiast 
*87; 16,00 Em. în lb. maghiară; 17,05 Spe
cialitatea casei (s); 17,35 Medicina pentru 
toți; 18,00 Tele-estival Camei Planet (d); 
«9.00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Cine știe? (w. Italia 1967); 23,10 Canary 
Wharf (s); 23,35 Jurnal; 23,50 Universul 
cunoașterii; 0,30 Planeta Cinema.

| T V R 2
I 7,00 Itinerar turistic; 8,30 Canary Wharf 
(r); 9,00 Echipa de intervenție (r); 10,00 
Cu ochii’n 4 (r); 10,45 Cultura în lume 
(r); 11,35 Sunset Beach (r); 12,30 Savannah 
(r); 13,15 Biserica satului; 13,30 Convie
țuiri; 14,30 Ce bine e acasă! (s); 15,10 Știri 
bancare șl bursiere; 15,30 D.a; 16,00 Se
cretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 
Puterea, pasiunea (s); 19,00 Opțiuni; 20,00 
ttfaigre*  și „prăjina" (f.p.); 21,35 Românii 
de lângă noi: aromânii; 22,00 Lecția de 
ascultare; 22,30 Ce-1 de făcut? (dezb.);
23.30 Arhive românești; 0,00 TVM Mesa
ger; 030 Meridianele dansului.

ANTENA 1
j 6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Viața în trei 
|s); 10,15 Iluzii (r); 11,05 Pasărea de noap
te (f/r); 12,35 Medalion-, 13,10 Model A- 
kademy (s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină călău
zitoare (s); 15,10 Viață dublă (s.p.); 16,10 
Madison (s); 16,50 Iluzii (s); 17,40 Dosa
rele Antenei 1; 18,45 Tclerebus; 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 
Doar cei puternici înving (f.a. SUA *93);

23,10 Știri; 23,20 înscenarea (s.p. Anglia 
'92, ep. 1); 0,10 Kassandra (s).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11.15 Capcana timpului (s); 12,00 Răpiri 
misterioase (s, ep. 1); 12,55 Știri; 13,00 
Profesiunea mea — cultura; 14,30 D.a; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s); 17,30 
Arca lui Noe (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 familie (s); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri- 23,30 La limita im
posibilului (s); 0,15 Generația PRO.

MIERCURI, 27 AUGUST
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Sensul tranziției (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
14,55 Bursa invențiilor (r); 15,05 D.a; 15,30 
Ecoturism; 16,00 Pro Patria-, 17,05 Spe
cialitatea casei (s); 17,30 Itinerar moldo
vean; 17,35 Mag. sportiv; 18,00 Tele-esti
val Camei Planet; 19,00 Sunset Beach (s); 
20,00 Jurnal; 21,00 Mândrie și prejudeca
tă (s); 22,00 în flagrant; 23,05 Canary 
Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Cultura în 
lume; 0,30 întâlnirea de la miezul nopții.

T V R 2
7,00 Itinerar turistic: Weser; 8,00 D.a;

8.30 Canary Wharf (r); 9,00 Cine știe?
(f/r); 11,00 Medicina pt. toți (r); 11,35
Sunset Beach (r); 12,30 Piața Spaniei (r);
13.30 Em. în lb. maghiară; 14,30 Ce bine 
e acasă! (s); 15,10 Știri bancare și bur
siere; 15,30 D.a; 16,00 Secretele nisipului 
(s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiu
nea (s); 20,00 La limită (thriller SUA ’95);
21.35 Videocaseta muzicală; 22,00 Itinerar 
cultural; 22,30 Credo; 23,30 Editurile de 
la A la Z; 0,00 TVM Mesager; 0,30 Pa
gini de Bach și Bartok.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Viața în trei 

(s); 10,20 Iluzii (r); 11,10 Doar cei puter
nici înving (f/r); 12,45 Medalion; 13,10 
Model Academy (s); 13,35 D.a; 14,00 Știri;
14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 Via
ță dublă (s); 16,10 Madison (s); 16,50 I- 
luzii (s); 17,40 Totul despre Guvern; 18,45 
Tclerebus; 19,20 Știri; 19,30 Alondra (s);
20.30 Observator; 21,30 Cei trei mușche
tari — Milady se răzbună (f.a. Fr. 1961);
23.15 Știri; 23,25 înscenarea (s); 0,15 Kas
sandra (s).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!- 9,00 Sport 

la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11.15 Capcana timpului (s): 12,00 Răpiri 
misterioase (s); 12,55 Știri; 13,00 Am în
tâlnit și români fericiți; 13,30 Lecția a- 
mericană; 14,00 Generația PRO; 14,30 D.a; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s); 17,30 
Război în viitor (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 Vul
turul roșu (f.a. SUA ’93, p.I);'21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 2330 La limita im
posibilului (s).

JOI, 28 AUGUST
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Ce-i de făcut? (r^ 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
15,00 D.a; 15,30 Pompierii vă informează!; 
15,45 Lege și fărădelege; 16,00 Conviețu
iri; 17,05 Specialitatea casei (s); 17,35
Bank-note; 18,00 Tele-estival Camei Pla
net; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 
20,40 Festivalul national de muzică ușoa
ră „Mamaia ’97"; 22,15 Dr. Quinn (s); 23,10 
Festivalul național de muzică ușoară „Ma
maia ’97"; 0,00 Jurnal. 0,15 Un secol de 
Cinema: Anthony Quinn.

T V R 2
7,00 Itinerar turistic; 8,30 Canary Wharf 

(r); 9,00 Planeta Cinema (r); 10,00 în fla
grant (r); 11,00 America sălbatică (do/r);
11.35 Sunset Beach (r); 12,30 Mândrie Și 
prejudecată (r); 13,30 Em. în lb. germană;
14.30 Ce bine e acasă! (s); 15,10 Știri ban
care și bursiere; 15,30 D.a; 16,00 Secre
tele nisipului (s); 17,00 Ceaiul de la ora 
5... (div.); 19,00 Mag. cultural estival; 20,15 
Infernul (f, Fr. ’91); 21,40 Itinerare spi

rituale; 22,00 Club 2020-, 22,30 Time-Out;
23.30 Media-CIub; 0,00 TVM Mesager; 0,30 
Maeștrii. Tenorul Corne] Rusu.

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

(r); 10,25 Iluzii (r); 11,15 Cel trei mușche
tari — Milady se răzbună (f/r); 13,10 Mo
del Academy (s); 14,00 Știri; 14,20 Lumi
nă călăuzitoare (s); 15,10 Viață dublă (s); 
16,50 Iluzii (s); 17,40 Invitați la Antena 1;
18.20 D.a; 18,45 Telerebus; 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 
Strigăt de copil (dramă SUA *85);  23,10 
Știri; 23,20 înscenarea (s); 0,10 Kassandra.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

Ia minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Beverly 
Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 Față-n față cu 
Ilie Șerbănescu (r); 14,00 Sport extrem;
14.30 D.a; 15,00 Matlock (s, ultimul ep.); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte 
de iubire (s); 17,30 Hercule (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doc 
tor în Alaska (s)-_ 21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 
23,00 Știri; 23,30 La limita imposibilului 
(s); 0,15 Generația PRO.

VINERI, 29 AUGUST
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR lași; 11,00 TVR Timi
șoara; 12,05 Media-club (r); 12,35 Din 
viața rromilor; 13,05 Secretele nisipului
(r) ; 14,10 Șeicul (r); 15,00 D.a-, 15,30 Em. 
în lb. germană; 17,05 Specialitatea casei
(s) ; 17,35 Tribuna partidelor parlamentare; 
18,00 Tele-estival Came] Planet (d>- 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 20,40 Fes
tivalul național de muzică ușoară „Mama
ia ’97“ț 22,15 Amprenta unei iubiri (f. 
SUA ’94); 23,50 Festivalul național de 
muzică ușoară „Mamaia ’97"; 0,30 Jurnal; 
0,40 Lady Emanuolle (f.er. 'italia ’90).

T V R 2
7,00 Itinerar turistic; 8,30 Cea mai fru

moasă zi (do/r); 9,00 Dr. Quinn (r); 10,00 
Universul cunoașterii (r); 10,40 Cartea cu 
povești (f, ultima p./r); 11,35 Sunset Beach
(r) ; 12,30 Un secol de cinema (r); 13,30
TVR Cluj-N.; 14,00 Pelerinaje; 14,30 Ce 
bine e acasă! (s); 15,10 Știri bancare și 
bursiere; 15,59 La izvorul dorului...; 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 
18,00 Puterea, pasiunea (s)- 19,00 Pentru 
dvs, doamnă!; 20,00 Fantastic Star TVR 
Club; 21,00 Robîngo 2 (cs); 21,10 Sub cu
pola circului; 22,00 Portret postum; 22,30 
Nocturna sportivă; 0,00 TVM Mesager.

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

(s) : 10,30 Iluzii (r); 11,20 Strigăt de copil 
(f/r); 13,10 Model Academy (s); 14,00 Știri;
14.20 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 Di
vergențe — convergențe din lumea spor
tului; 16,00 Club Hawaii (s); 16,50 Dragă 
profesore (s); 18,15 Telerebus-. 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 
Cu o noapte în urmă (co. SUA ’88); 23,10 
Știri; 23,20 Taina inimii mele (dramă SP.).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Apoca
lipsul (s); 12,55 Știri; 13,00 Divertis Show; 
14,00 Ge îrația PRO; 14,30 D.a; 15,00 Ma
rin de Nadia (s, cp. 1); 16,00 Tânăr și ne
liniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s); 17,30 
Xena, prințesa războinică (s); 18,15 Sport 
Ia minut; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 
Ști] și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Do
sarele X (s); 21,00 Un cântec la cerere 
(thriller SUA 1971); 23,00 Știri; 23,30 La 
limita imposibilului (s). 0,15 Zona Cre
pusculară (s); 0,45 Generația PRO; 1,00 
Râul roșu (f. SUA 1918).

SÂMBĂTA, 30 AUGUST

T V R 1
7,00 Bună dimineața... de la Timișoara 

și Bucureștii; 8,30 Alfa și Omega; 9,05 
Salty (s); 9,55 Tip-top, Mini-top; 10,35 
Partida de cărți italiană (co. It. *72);  12,30 
Mork șl Mindy (s); 13,90 America sălba
tică (do); 13,30 Ecranul; 14,15 Mapamond; 
15,00 D.a; 15,30 Mag. muzical; 16,00 Stele 
în manej. Gală internațională de circ; 
17,00 Universul straniu al lui Arthur O. 
Clarke (do); 17,30 Alo, tu alegi!; 18,00 
Hollyoaks (s); 18,30 D.a; 19,00 Telcenci- 
clopedia; 20,00 Jurnal; 20,40 Festivalul 

național de muzică ușoară „Mamaia *97";
22,15 Savannah (s); 23,10 Festivalul na
țional de muzică ușoară „Mamaia ’97"; 
0,05 Detectivul din L.A. (s); 1,00 Sâmbă
tă noaptea... dans (II).

T V R 2
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;

9.30 Ajută-te singur!; 10,00 Mondo-blitz; 
11,00 TVR Cluj-N.; 13,00 Actualitatea cul
turală; 13,30 Misterele S.P. (s); 14,30 Ce 
bine e acasă! (s); 15,10 Bursa invențiilor;
15.30 D.a; 16,00 Secretele nisipului (s); 
17,00 Șeicul (s); 18,00 Serata muzicală TV; 
19,00 Cazuri și necazuri în dragoste (div.); 
20,00 Regele ultimelor zile (f. Ger. ’94, 
p *);  21,35 Mozaic sportiv; 21,50 Regele 
ultimelor zile (f, p.H); 23,25 Sâmbătă 
noaptea, dans! (1); 0,00 TVM Mesager. ■

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Alondra (r); 8,10 Tele- 

Dimineața; 10,00 D.a; 10,25 Viata în trei 
(s); 10,50 Aventurile păsării spațiale (s);
11,15 Dragă profesore ți); 13,00 Viață săl
batică (s); 13,30 Orașele lumii (do); 14,00 
Știri; 14,20 Polițiști în misiune (s)- 15,35 
Madison (s); 16,30 Club Hawaii (s); 17,10 
Misiune la Chicago (s); 18.00 Spitalul U- 
niversitar (s); 18,55 Nici o clipă de plic
tiseală! (S); 19,20 Știri; 19,30 Sirenele (s);
20.30 Observator; 21,00 Luptătorul pădu
rii (f.a. SUA *95)  22,40 Știrile nopții; 22,50 
Dragoste cu năbădăi (s); 23,20 Hollywood 
Top Ten; 0,45 Aphrodisia (s).

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

aventuri ale lui Flipper (s);‘ 10,00 Râul 
roșu (f/r); 12,10 Profesiunea mea — cul
tura (r); 12,55 Știri; 13,00 Yankeii (dramă 
SUA ’79); 15,15 Rugby. Africa de Sui 
Australia; 17,05 Motociclism MP al 
gliei; 17,30 Walker, polițist texan (s); 18,15 
Adevărul gol-goluț (s); 18,45 Te uiți și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Pretenden- 
ții (dramă SUA ’92); 22,00 Străzile crimei 
(s); 23,00 Știri; 23,15 Nemuritorul (s); 0,15 
Generația PRO; 0,35 Sport la minut; J-00 
Madame Savant (f.er.).

DUMINICA, 31 AUGUST
T V R 1

7,00 Bună dimineața... de la Cluj-N.!;
8.30 Lumină din lumină; 9,05 De la Ape- 
nini la Anzi (s); 9,35 D.a; 10,00 Aia, bala, 
portocala!; 11,00 Viața satului-, 12,30 Ce 
vrăji a mai făcut nevastă-mea, Samantha? 
(s); 13,00 National Geographic (do); 14,15 
Atlas; 14,45 Videomagazin; 17,00 Star 
Trek (s): 18,00 7 zile în România; 18,30 
D.a; 19,00 Robingo (cs); 20,00 Jurnal; 20,45 
Festivalul național de muz. ușoară „Ma
maia ’97". Gala laureaților (d); 22,15 Piața 
Spaniei (s); 23,10 Fotbal Divizia A: FC 
Național — Steaua (rez.); 23,45 Concert 
extraordinar Luciano Pavarotti.

T V R 2
8,00 Lupii acrului (s); 9,00 Pas cu pas;

9.30 Ferestre deschise...; 10,00 Leonard 
Bernstein (s); 11,00 TVR Iași; 13,00 Me
moria exilului românesc-. 13,30 Misterele 
S.P. (s); 14,30 Ce bine e acasă! (s); 15,10 
Bursa invențiilor; 15,30 D.a; 15,55 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Serata 
muz. TV; 19,00 Sensul tranziției; 20,00 
Cum vă place... (div.); 21,00 Repriza a 
treia. Div. A: FC Național — Steaua (d); 
0,00 TVM Mesager; 0,30 Varietăți. ,

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Misiune la Chicago (r>;

8.30 Nici o clipă de plictiseală! (r); 9,00 
D.a; 10,00 Animal Show (s); 10,30 Un câi
ne cu imaginație (s); 11,00 Muz. populară;
11.30 Controverse istorice (do); 12,00 Spi
rit și credință; 12,30 Vedeta în papuci; 
13,05 Caleidoscop (div.); 14,50 Spitalul U- 
niversitar (r); 15,35 Hollywood Top Ten
(r) ; 16,50 Club Hawaii (s); 17,15 Alertă 
pe plajă (s); 18,00 Printre rânduri; 18,55 
Muppets Show (s); 19,20 Știri; 19,30 Giu
lia (s); 20,30 Observator; 21,00 Crimă cu 
premeditare (thriller SUĂ 1990, p.II); 22,40 
Știri sportive/ Știrile nopții; 23,00 Dra
goste cu năbădăi (s); 23,25 Frumusețe a- 
menințată (dramă SUA ’91).

PRO TV
7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9,00 

Super Abracadabra; 10,30 Mașina timpu
lui (thriller SUA 1979); 12.30 ț) căsnicie 
perfectă (s); 12,55 Știri; 13,00 News Radio
(s) ; 13,30 Banditul (s); 15,00 Lumea fil
mului; 15,30 Gillette — lumea sportului; 
15,45 Un cămin pentru Annie (î. SUA ’93);
17.30 Norocosul (s); 18,30 Beverly Hills 
(s); 19,30 Știri. 20,00 Trăiește clipa (co. 
SUA ’86); 21,55 Știri; 22,00 Foiomodelc (s); 
23,00 Știri; 23,30 Procesul etapei.
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(i 
nu avați abonament, solicitați factorilor poș- î 
taii sS vă facă. !

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se j

! I Abonament la ziarul
1

„CUVÂNTUL tIBER"
..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel

! apropiat de dumneavoastră.
| IAR ABONAMENTUL este calea cea
» avantajoasă de a intra în posesia lui.
| Din păcate, cheltuielile continue sporite 
I cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile» 
I intr-o economie de piață demolatoare, ne o« 
I bligă să majorăm si noi prețul ziarului.
< Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
I LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
! LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.
* Avantajul abonamentului este în conti-
* nuare evident, de șapte exemplare primite gra- 
| tuit pi lună față de cumpărarea cu bucata, 
J adică iumâtate din prețul abonamentului.

* NU UITATI1 REÎNNOITI ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă

| tali să vă facă.

| fac le ghișeele oficiilor poștale din județ și la 
‘ factorii poștali — numai cu bani în numerar 

—, iar la Rodîpet, la sediul din Deva. In 
la telefoa-

mai

mai

. OFERTĂ
I Excepțională » 

- CELE MAI MICI 
PREȚURI DE PE

•» —

;MURAL CASA
Mural quarto

JJESSE

iVOPSELE.CAVABILE PENTRU^OGflÂVEEfc 
1MODERNE - .IMPORT ITALIA
CU ACESTE PRODUSE PUTETI Sl SINGUR 

JZUGIJĂyitEGONOMISIND BANI Șl TIMP'

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCA 

ȘI PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 20. 08 1997

I
i numerar si prin virament. Relații 
' nele 213607. 233178.
I RĂMÂNEȚI CU NOI! 

HÂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.
• omto 9 9^9 9 MM» 9 MM» 9 9

I
*
I

I
«I
I

ORGANISME DE CERTIFICARE 
A CALITĂȚII

în Franța, minunatele 
valori materiale șl Cultu
rale, rod ai unei munci 
de calitate, stau astăzi 
mărturie a trăiniciei, pa
siunii și conștiinței pro
fesionale puse la temelia 
a tot ce s-a Înfăptuit.

Bunurile agro — ali
mentare sunt un domeniu 
în care francezii își eta
lează munca pasionată 
pentru calitate, creând 
continuu sortimente cu 
caracteristici superioare în 
folosul oamenilor, cărora 
li se garantează, prin di
ferite modalități, menți
nerea continuă a unui 
nivel superior de cali- 

prin certificări ale 
te ia de către orga

nisme specializate.
înființate pe baza unor 

reglementări cu rang de 
lege, organismele „certifi- 
catoare" deții ca pro
prietate ..eticheta" cu care 
marchează certificarea 
calității, trebuind să dea 
garanții de independentă 
și imparțialitate față de 
toate întreprinderile pro
ducătoare. de industriali
zare sau comerț ce pot 
pretinde utilizarea etichetei 
și pe de altă parte justi
ficarea în permanență a 
mijloacelor necesare pen
tru asigurarea controlului 
de calitate și promovarea 
fabricării de produse care 
au ca obiectiv o etichetare.

în Franța, organismul 
certificator poate fi pro
prietarul mai multor eti
chete care «ă se aplice 
diferitelor produse, iar o- 
mologarea etichetelor a- 
gricole se face prin deci
zia comună a Ministeru
lui Agriculturii și Secre
tarului de Stat de pe 
lângă Ministerul Econo
miei, Finanțelor și Buge
tului. după avizul Comi
siei Naționale pentru e- 
tichetare, tuenționându-se 
în jurnalul Oficial al Re
publicii Franceze.

Un astfel de organism 
certificator este Și Cen
trul de dezvoltare a cer
tificatelor de calitate la 
produsele agricole și ali

mentare (CERQUA) din 
Paris. Organism privat, el 
activează în baza unor re
glementări ca Legea nr. 
64/1360 din 31 decembrie 
1964. privind mărcile de 
fabrică, comerț și servicii, 
decretul nr. 65—45/13 ia*  
nuarie 1965. referitor Ia 
etichete agricole și con
diții de omologare, Legea 
78—23/10 ianuarie 1978, 
pentru protecția și infor
marea consumatorilor de 
produse și servicii. Decre
tul 83—507/17 iunie 1983, 
referitor la etichetele a- 
gricole, acordând marca 
pentru calitate superioară 
„LABEL BOUGE" (eti
cheta roșie), omologată de 
Ministerul Agriculturii și 
Ministerul Consumului, 
după avizul Comisiei Na
ționale de etichetare.

Certificarea calității 
superioare prin „Labei 
Rouge" se face pentru di
ferite alimente și produse 
agricole care posedă un 
ansamblu de caracteristici 
fixate prealabil și stabi
lind un nivel de calitate 
superioară. Certificarea 
calității este făcută de Cen
trul de promovare a pro
duselor alimentare de că
lită*?  superioară — PAQ 
—, organism pluridiscipli
nar cu vocație națională 
care este constituit din 
secțiuni pe produse, re
prezentate fiecare In Con
siliul de Administrație, în 
funcția da realitatea sa 
economică.

Controlul menținerii ni
velului de calitate se face 
periodic, aplicându-se pe
nalizări gradate pentru
prima și a doua abatere 
depistată, iar la a treia 
•e ridică dreptul de folo
sință a etichetei „LABEL 
ROUGE".
Dr MIHAIL RUDEANU, 
director O.l PC Hunedoara

— Deva
N.R. Pe când și Ia noi 

asemenea legi, decrete, 
strădanii și pasiuni pentru 
calitatea produselor șl pro
tecția consumatorilor? Nu 
se poate, nu se vrea, nu 
se știe? Nu se știe...

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

î. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, Str. Libertății, Bl. D1 parter, (Zonă gării) 
Penjry yânzări en-gross • reduced Substanțiale 

și transport gratuit.
VSșfăm la dispoziție zilnic între orele 8- 19 și sâmbăta 

între 9 -13. Telefon: 054-216160

I 
I 
I
I 
I
I
I

Anunță 
următorului

BANC POSTS.A.
Sucursala JudețeaDĂHunșdoara

vânzarea prin lieitație publică a 
activ:

— Ferma zootehnică, situată în localitatea 
Balomir, județul Alba, formată din 3 grajd u*  
de bovine, un grajd porcine. 3 fânare, un sai
van. un siloz, un cântar si un pod bascul (fostul 
CAP).

Preț de pornire: 165 000 000 lei.
Licitația are loc în data de 29 august 1997, 

ora 11, la Judecătoria Alba Iulia, biroul execu
torilor judecătorești.

Informații suplimentare la tel. 054/219591.

Agent comercial 44. a- 
gent de asigurare 9, agent 
pază și ordine 21, agent 
reclamă publicitară 30, a- 
nalist 2. arhitect 2, arhitect 
clădiri 5, barman 30, bo
binator aparataj electric 1, 
brutar 11, bucătar 11, ca
meristă hotel 4, cioplitor 
montator piatră marmură 
3, cofetar 5, confecționer 
tricotaje după comandă 15, 
confectioner — asamblor 
articole din textile 40, 
consilier economic 1, con
tabil 5, croitor 62, croitor 
— confectioner îmbrăcă
minte după comandă 29, 
cusător piese din piele Ș» 
înlocuitori 1, cusător piese 
la încălțăminte 31, depa
nator de aparate radio 
și TV redresoar» șj am
plificator 1, desenator teh
nic 1. dispecer 1, dulgher 
pentru construcții 15, eco
nomist în industrie 1, e- 
lectrician automatizări și 
forță 1, electrician de în
treținere și reparații 7, 
electrician electroalimen- 
tare 16, electronist L fa- 
ianțar 3, farmacist 1. fe
meie de serviciu 1, fri- 
gotehnist 1, inginer con
strucții civile, industriale 
și agricole 5, inginer con

strucții instalații 1, ingi
ner de cercetare în con
strucții civile, industriale 
și agr. 1, inginer electro*  
mecanic 2, inginer indus*  
tria alimentară 1, inginer 
mecanic 2, îngrijitor ani
male 4, îngrijitor clădiri 
2. instalator aoă. cana] 
10. instalator frigotehnist 
2, jurisconsult 1. lăcătuș 
mecanic 24, măcelar 1, 
maistru în industria tex
tilă- — pielărie 1. maistru 
mecanic 1. mecanic auto 
1, muncitor necaiificat 19, 
operator chimist la fabri
carea altor produse or
ganice 2> operator la fa
bricarea mezelurilor 2, 
ospătar (chelner) 17, pă
ți ser 1, paznic 24, secretar 
1, șef depozit L șlefuitor 
lustruitor 1, șofer autobuz 
5, șofer autocamion 1, 
șofer de autoturisme și 
camionete 2, strungar uni
versal 5, sudor autogen 14, 
sudor electric 7. tehnician 
arhitect 1, tâmplar ma
nual 9, tâmplar universal 
17, tinichigiu carosier 3, 
tractorist 3, vânzător 51, 
vopsitor auto 1, zidar pie
trar 4, zidar rosar — ten- 
cui tor 21, zugrav, vopsi
tor 15.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE — 670

GRUPUL ȘCOLAR SPORTIV 
DEVA

SOCIETATE COMERCIALA 
CU CAPITAL PRIVAT

Angajează:

• PROASPĂT ABSOLVENT al Facultății 
de Construcții —. cunostizite PC

• SECRETARA — liceu 1995-19P7.
Informații tel./fax 226149; 092/281325.

(7957)

Organizează în zilele de sâmbătă, 23. 08. 
și duminică, 24.08. 1997, ora 9, concurs 
de selecție la gimnastică, pentru da*  'e I—IV 
și la atletism, pentru clasele V —'<Tl.

Relații suplimentare la tel. 217015.

S.C. „MUREȘUL" S.A. ȘOIMUȘ

Achiziționează animale, bovine și porcine, 
la preturi negociabile, cu plata la 6 zile. In
formații tel.: 625886; 668191.

FUNDAȚIA "VASILE GOLDIS ” ARAD 
organizează concurs de admitere pentru 

LICEUL SANITAR
Absolvenții acestuia primesc calificarea de SORĂ MEDICALA si țoale drepturile tw stivați, 

de liceu în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995.

Concursul de admitereva ayea Joc în perioada 8-9 septembrie a.c. și se va dcițășua astfel:

- 8 septembrie - 9.00 - Limba Română -Lucrare scrisă

- 9 septembrie - ora 9.00 - Matematică - Lucrare scrisă

Număr locuri: 30

Înscrierile se 6c 'm perioada 18.08 - 06.094997 între orde 9.00 -16.00 în Campusul Univerarîații, 

la secretariatul Facultății de Stomatologie

7“ T.’TT.T

' : ‘ .v—__—.............. „_____ ______
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mica publicitate
• Vând parcele intravi

lan pentru construcții vile 
și 8000 mp teren arabil, 
zona depozit l’ECO Tel. 
228346. (186578)

• Vând apartament 2
camere, decomandat, ul
tracentral, preț negociabil. 
Tel. 613781. (186557)

• (JZO Balcan vinde 
din stoc: făină import 
Ungaria 31. 55 — 2320
plus TVA, BL 80 —
2140 plus TVA, făină
din producție pro'
prie, tip 505 — I860
plus TVA;

Preturile sunt fran-
co depozit Deva.

Pentrr. contracte 
peste 50 de tone 
transportul este gra
tuit. Relafii la tel.: 
051/711752. Tclemobil: 
002381889

• Vând fișet metalic, 
pupitru oai. ioc distrac
tiv 200 HM, grilaje me
talice. Tel. (.6 091.
Ș (7625)

• Vând garsonieră, 
Orăștie, sau schimb cu 
similar Deva. Informații 
lei 227785.

(7643)

• Vând apartament,
din cărămidă, ultra
central, etaj II, 3 
camere decomandate, 
2 băi, două balcoane, 
garaj, boxă, pod, o- 
raș Hațeg. Informații 
tel. 770367 socția
Foto și 770735. (GRT)

• Vând convenabil
orgă Roland E 12. 
Orăștie, tel. 054/ 
641943, intre orele 
19—20. (7413)
• Vând urgent casă,

preț convenabil. Informații 
Orăștie, Mureșului, bl. 187 
36. (7126)

• Vând prune în data
do 24 august, ora 8 (3
livezi — 5 tone), I)ăncu 
Maie. 167. (7423)

• Cumpăr coarne cerb, 
8—® mărci/kg. Tel. 059/ 
449926, orele 8—10; 20—23.

(MP)
• Vând apartament 4

camere, central, multiple 
îmbunătățiri. Hunedoara, 
tel 724655. (6826)

• Vând casa în Silvașul
de Sus, grădină, pomi 
fructiferi, 71G706. (6827)

• Vând casă (P plus 2) 
lA>zi|ie centrală. Hune
doara. Tel. 051/716250.

(6828)
• Vând convenabil, gar

sonieră, Hunedoara, bdul 
Dacia, nr. 23, bl. G I, ap. 
32 (6831)

• Vând urgent aparta
ment cu două camere, 
bucătărie, baie, hol, stare 
perfectă, preț G000 DM 
sau echivalentul în Iei, 
Hunedoara zonă centrală, 
pentru privatizare. Tei. 
718611 sau 092/281368.

(6832)
• Vând Dacia, 1984,

Ungaria, înmatriculată, 
Oltcit Ungaria, înmatricu
lat Tel. 716761. (6833)

■ Vând apartament 3 
camere, două băi, Orăștie, 
Mureșului, bl. 16/105, preț 
convenabil. (7428)

• Vânji apartament două 
camere decomandate, preț 
negociabil. Tel. 627045.

(7636)
• Vând apartament două 

camere, central, AI. Tran
dafirilor. gaz, 80 fin
M. Deva. Tel. 059/212702.

(7651)
• Cumpărăm porci pen

tru sacrificare. Informații 
tel. 211143, 2322’4. (7603)

e Vând apartament două 
camere, utilaje coafură 
— frizerie. Ilia, tel. 336.

(7956)
• Vând SRL, frigider, 

televizor alb —.negru, ra
dio Selena. Tel. 233026

(7648)
• Vând Dacia 1410

Sport, stare tehnică foarte 
bună, preț avantajos. Tel. 
230316, (7649)

• Vând talon Dacia cu
carte, preț 600 DM. Tel. 
642196, scara, (7650)

• Vând garsonieră con
fort sporit, etaj 1, ultra
central. Informații tel. 
611906, după ora 16. (7651)

• Vând Lada combi, 
stare perfectă, tel. 661169, 
preț 7 000 000, negociabil.

(7659)
• Vând casă, anexe și

grădină în Banpotoc, nr. 
17. Informații la tel. 
673236. (7657)

• Vând remorcă apicolă
nouă, 48 familii. Informa
ții tel. 215771, după ora 
89. (8237)

• I and casă cu cinci
camere și anexe gospodă
rești apă. gaz. grădină 
80 ari, cot». Băcia, nr. 
850. (7490)

• Vând garsonieră etaj
1, Renault 10. Simeria, 
informații sir. Ciocârliei, 
nr. 18. ‘ (8792)

• Vând garsonieră, ma
șină de spălat Automatică, 
ladă frigorifică, boiler. 
Informații Deva, str. Do
robanți, bl, 29 B, ap. 6, 
etaj 1. (7487)

• Vând cameră video,
casetă mare, stare irepro
șabila, preț 3 000 000 lei. 
Tel. 660181. (7669)

• Vând autoturism Da
cia 1310, an fabricație 1986, 
cutie 5 trepte. Tel. 217031.

(7197)
• Pierdut cod fiscal 

SC Universal Studio SRL 
Orăștie. Se declară nul.

(7422)
• SC Agromec Orăștie,

pierdut chitanță fiscală 
seria 493215. declară
nulă. (7125)

• Pierdut ștampilă ro
tundă aparținând SC loan 
D Alisa Exim SRL Deva. 
Se declară nulă. (7658)

• Pierdut certificat de 
acționar la SC Casial 
Deva, pe numele Slabu 
Marian, Se declară nul.

17651)
• închiriez spațiu comer

cial cu dotare $i anexe. 
Tel. 221581. (7489)

• Meditez engleza, orice
nivel, convenabil, efectuez 
traduceri. Tel. 621609, sea- 
1a (7191)

vici -- 14 locuri. Înscrieri 
și informații până la 26 
august, la școală. (7424)

ZAVAW.VAWWV.VftW.

• Vând casă 4 camere, 
tcrmoficare, soba teracotă 
completă, Orăștie, str. 
Crișan. nr II. (7427)

• Făină albă Un- 
;aria: BL 55 — 50 
:g/sac, BL 55 1/1 — 
5 kg/bax, BL 80 — 
0 kg/sac. Calitate 
arantată. Tel./Fax.- 
57/2811*6.

• Mira Preș SIIL an
gajează vânzători presă, 
preferabil soț — soție, 
garanții materiale. Sunați 
luni, 25 august, orel^j 10— 
18, tel. 219190. (7656)

• Execut ieftin cruci
marmură, mozaic, plata 
în rate plus transport, 
051/660537. (7493)

• Școala profesională 
Sibișel, lângă Orăștie, a- 
nunță examen de admi
tere 27—29 august 1997, 
pentru meseriile: tâmplar 
— 3 locuit: tractoriști — 
6 locuri; muncitori sil

• Școala Sanitară 
Postliceală Carol Da
vila București filiala 
Călan face înscrieri 
pentru anul de învă
țământ 1997—1998 la 
următoarele specia
lități: asistent genera
list; asistent igienă; 
asistent farmacie; a- 
sistent, asistență so
cială. înscrierile se 
fac zilnic la sediul 
școlii din cadrul Ca
sei de cultură, situate 
in Călan până la data 
de 20 septembrie. In
formații suplimentare 
la tel. 730601 sau 
730668, (7653)

• începând cu data 
de 25 august. Se va 
deschide un nou de
pozit de legume fructe. 
Situat în str. M. Emi- 
nescu, nr. 63.

• Economiști oferim ser
vicii de contabilitate pe 
calculator, tel. 230656.

• Economisiți timp, »•
pelând la serviciul nostru 
de obținere autorizații 
pentru funcționarea legală 
a firmei dumneavoastră. 
Tel. 222366. (7961)

• Casa de amanet La-
kris în localitatea Deva, 
bdul Dacia, nr. 35, ap. 68, 
oferă suine mari, primim 
imobiliare, autoturisme, 
aur, electronice etc. Tel. 
092/281368. (6832)

• Au trecut șase 
luni de când a plecat 
de lângă noi iubita 
noastră soție, mamă și 
bunică

prof. LEONTINA 
LADARIU

Slujba de pomenire 
va avea loc în ziua 
de 23 august, ora 12,45, 
la Biserica din cimi
tir. Nimeni, niciodată 
și nimic nu te va 
putea înlocui. Odilr 
neștc-tc în pace! Fa
milia. (7661)

• Se împlinesc 7 ani 
de când buna noastră 
verișoară și mătușă

OLIMPIA FURDUI 
(MAMA PI A) 

a plecat dintre noi.
O regretă Rodica 

Răzvan și Dorin Bena.
Dumnezeu s-o odih

nească! (33978/99.08)

• Familia Gheohea 
este alături de dna 
dr Tamara Călincscu, 
din Deva, în momen
tele grele pricinuite 
de moartea unicului 
fiu

dr. CAL1NESCU 
MIRCEA 

și îi transmite sincere 
condoleanțe. Odih- 
nească-se în pace!

• Maria, soție, fi
ica Simoiut, ginerele 
Sorin și nepotul Mi
hai anunță cU pro
fundă durere înceta
rea din vii'ță după o 
grea suLtință a celui 
care a test, cel mai 
hun soț, tată și bunic 
ing. MOCANU ION
Corpul neînsuflețit 

este depus la Casa 
mortuară Deva. Fu
neraliile au loc azi, 
22 august 1997, ora 
14, iar înhumarea la 
cimitirul din str. E*  
mincscu. Dumnezeu 
să-l odilineascăl

(7671)

SOCIETATEA COMERCIALA CASIAL S.A. DE\ A

.W.WAV.VAV.V.V

Anunță deținătorii de acțiuni la societate despre modificarea
■ țpitslului social și a numărului de acțiuni aferente certificatelor de 
jîționar, conform hotărârii AGA din 28. III. 1997, după cum urmează:
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IMCOMEX ■ LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI ■ DAEWOO GOLDSTAR J ARCTIC 
GÂltSTf

Vă oferă la cele mai mici prețuri :
• iElJÎVlZOARE COLOR • fRiGlDERE. CONGELATOAR.G * Șl VlTRlND 
□UGORIFICE • MAȘINI DE SPĂLAT • A-RAGA£i?CU 3. 4 ȘD5 OCHIURI 
’• BUTELII Dl' ARAGAZ • BOlLARH ELECTRICE • VIDEO !T*AYERE  Șl nrod RECORDER!" • ASPIRXTOARB • MIXERJfr $1 ROBOTI l>E 
fîCCĂTĂRlE • STOKCăIOARGDGFR.UCTB • CQVQ.'J’JJGraoUill Tll 

‘ Și multe.altele !!!____________________
Toii locuitorii județului Hunedoara pot Cumpăra aceste produși' și cu 

£ PLATA ÎN 12 RATE | 
CU AVANS NUMAI 1 O %

MAGAZINUL NOSTRU - ORĂȘTIE, str. BĂLCESCU, nr. 11.° tel. 64749<
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