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VREMEA

Vreme predominant fru
moasă, cil cerul variabil.

Vântul va sufla în gene
ra] slab.

Temperaturile minime 
vor oscila între 12—17 
grade O, iar cele maxime 
între 22—27 grade O. 
(Zlndrei Iursicsin)
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IN VALEA JIULUI

minunată țară, cu potențial deosebit0

economia și cu viața
Datele înfățișate 

către dl. Wagner, preșe
dintele Comisiei Națio
nale de Statistică cât și 
evoluția principalilor in. 
dicatori economici ai eco
nomiei județului nostru 
reflectă promovarea unei 
politici debusolate și fa
limentare, pusă ,.e li
chidări de firme, în nu
mele îndeplinirii grilei

Atunci unde mai este 
rolul de barometru al 
pieței?

Dar să revenim la da. 
tele statistice. Acestea 
ne indică faptul că pro
ducția industrială a țării 
a scăzut în iulie 1997 cu 
10,7 la sută față de a- 
ceeași lună a anului tre
cut. Ce amploare va lua 
scăderea vom vedea
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„Aveți o
Aflandu.se de mai multe 

zile ‘u județul nostru pen- ..... _ ---- , —> unei
de 

agri- 
Win-

tru a pune bazele 
colaborări fructuoase 
viitor în domeniul 
culturii, dl. Rainer 
drisch a avut amabilitatea 
să poarte cu noi o discu
ție în legătură cu cele 
văzute și constatate- pre
cum și cu intențiile ce 
le are în perspectivă. în 
context, pentru început, 
a ținut să-și exprime sin
tetic impresia afirmând 

„Aveți o minunată 
cu potențial deose- 
Pornind de aici a 

refe- 
potcnțialul e-

conomic și turistic îndeo- 
. sebi, în acest domeniu a- 

vând multe șanse de a 
ne lansa apreciind toto. 
dată înțelegerea perfectă 
și ospitalitatea din partea

vizita sa. Cu sinceritate a 
spus că din cele văr 
zute, cel mai mult a sim
țit o mare durere pentru 
capacitățile productive (a- 
dăposturile de animale ale

Discuție cu dl. ing. RAINER WINDTSCH, 
fermier, consilier al ministrului Agriculturii 

din landul Hessen — Germania

gazdelor (respectiv Di
recția Generală pentru 
Agricultură și Alimentație 
a județului Hunedoara) 
eare a făcut un program 
interesant ș’

mai amplu program 
alimentare cu apă 

și canalizare
Am discutat de curând, 

cu prilejul recepției " și 
punerii în funcțiune a unor 
importante lucrări din ca
drul obiectivului „Alimen
tarea cu apă potabilă a 
municipiului Petroșani din 
sursa Polatiște"- cu dl. 
ing. Sorin Szilagyi. direc
tor cu dezvoltarea al Re
giei Autonome a Apelor 
Valea Jiului. Se arată 
mulțumit de ritmul și ca
litatea lucrărilor la acest 
important obiectiv.

— Volumul investiției 
este realizat în proporție 
de C0 la sută, urmând să 
fie terminat în cursul a. 
nulul 1998 —- sublinia dl. 
Sorin Szilagyi. însă gri. 
ijile noastre și ale con
structorilor nu se termi
nă. deoarece suntem ra
cordați la un mai amplu 
și mai important obiectiv 
investițional; „Programul 
de modernizare a sistemu- 

jlni de alimentare cu apă 
și canalizare a Văii Jiului”. 
Prin valoarea șl amploa. 

^rea sa, este cel mai mare

I ... _

program de acest fel din 
țara noastră.

— Și care este valoarea?
— 54 de milioane 

dolari.
— Cine dă atâția bani, 

die director?
— Programul este fi

nanțat de Banca Europea
nă, printr-un împrumut 
rambursabil de 25 de mi
lioane do dolari, Uniunea 
Europeană (prin Progra
mul PHARE) asigură un 
credit nerambursabil de 
10 milioane de dolari. Con
siliul județean Hunedoara 
acordă trei milioane de 
dolari- iar Guvernul ajută 
eu 16 milioane de dolari. 
Cred că sunt 54 de mili
oane.

— în cât timp este pre
văzut a se realiza acest 
program șl care-i sunt 
concret coordonatele?

fostelor CAP șl AEI) ne
folosite în zootehnie, înțe
legând că ceea ce s-a stri
cat c greu de reparat, ne
cesitând un risc și un în
semnat efort financiar 
pentru a o lua de la în
ceput cu repopularea a. 
cestor spații. e

Consideră, totuși- că este 
posibil și există șansa de 
a se asocia un anumit nu" 
măr de gospodării — fa
milii, care să formeze a- 
devărate nuclee de pro
ducție cu câte 100 porci 
la îngrășat și 20 de scroafe 
de reproducție, sau cu 
bovine, având și o supra
față minimă de 20 de ha 
teren arabil comasat. O 
asemenea asociere ar prin
de bine, mai ales pentru 
tineretul care trebuie să 
se stabilească la sate, cu 
reale șanse de succes. Dl. 
Windrisch a avut euvlntc

d0 admirație pentru 
menii din gospodăriile zo
nei montane, pe care le.a 
vizitat, spunând că aceș
tia sunt niște 
idealiști- pentru 
cesc foarte mult 
tigă mai nimic, 
torul fiind de 
(recunoscut de 
Germania) că : 
face ceva dacă 
din afacerea 
având în vedere, ca 
xemplu concret, chiar 
experiența fermei 
Important este să te gân
dești permanent la pro
ductivitate, să crești ani
male — vaci, care dau cu 
HOO litri lapte mai mult 
ca acum, sau porci 
să consume, pentru 
lași spor în greutate, 
10—20 kg furaje mai 
țin- numai așa ajungând 
la rentabilitate, la profit. 
In discuție a sugerat ca 
— în același timp oferin- 
du-se să și ajute concret 
acțiunea respectivă — oa
menii noștri asociați să 
poată cumpăra tractoare 
de 45 CP (folosite) 
Germania, mai ieftine, 

pot utiliza încă cu

adevărațl 
i că mun
ți nu câș. 
interlocu- 
principiul 

altfel în 
se poate 
nu câștigi 
respectivă, 

e- 
Șî 

sale.

impuse de către orga
nismele financiare inter, 
naționale- prin progra
mele ASAL și FESAL, al 
închiderii unităților ne
rentabile așa.zise găuri 
negre, precum și al eco
nomiei de piață. Desigur 
că sunt bune șl măsurile 
de restructurare, numa1 
așa existând șansa să fie 
însănătoșită economia, să 
se adapteze Ia cerințele 
pieței. A merge orbește 
după indicațiile ce ne 
vin din afară, fără a 
avea o strategie proprie 
de dezvoltare. înseamnă 
a merge din rău în mai 
rău, a lăsa în funcțiune 
doar ce servește Occiden
tului și nu ce ne este ne
cesar nouă. A ne con
duce numai după ideea 
că piața reglează totul, 
nu este decât o utopie- 
având în vedere că, peste 
capul unor țări mari și 
industrializate. OPEG-u), 
constructorii de aeronave 
și alte forme monopoliste 
se întâlnesc și stabilesc 
periodic care cât produce 
și ce prețuri se practică.

17 
se 
Și 

cu 
în

DUMITRI' GHEONEA

(Coniinuaro în pag. a 2-a)
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după lichidarea celor 
firme și a altora ce 
găsesc pe listele FPS 
Ministerului Reformei, 
pondere însemnată
producția industrială. La 
acest capitol este de 
semnalat că nici județul 
nostru, în perioada men
ționată, nu face excepție, 
scăderea înregistrată fiind 
însă de 7-6 procente. O ; 
semnificativă scădere se J 
constată în special Ia 
carne tăiată- în abatoare, 
cantitatea reprezentând 
abia 48.2 la sută față 
de anul anterior, ceea 
ce are firește implicații 
negative asupra nivelului 
de trai al populației, o- 
glindind în același timp 
o reducere drastică a e- 
fectivelor de animale. O 
serioasă cădere a existat 
și la alte produse, între 
care se regăsește și ci
mentul.

Nici în privința investi- |

NICOLAE TillCOlI
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Moștenitorul unei averi fabuloase 
lipit un anunț pe ușa apartamentului :

„Ccreți.mi tot ce doriți, numai bani 
nu. Țin foarte mult la unicul dar lăsat 
de regretatul meu tată".

Ample acțiuni premergătoare „Zilei Pompierilor
Din comunicatul de pre

să al Grupului Județean 
de Pompieri din 21. 08.
1997. am reținut că în 
perioada 8—13 septembrie 
a.c. se organizează în toate 
localitățile și agenții eco. 
nomicî „SAPTAMANA 
PREVENIRII INCENDII
LOR". Vă rugăm să faceți 
precizări în legătură cu 
desfășurarea acestei ac
țiuni.

—- înainte de a trec0 Ia 
detalierea acestor acțiuni 
doresc să informez opinia' 
publică că începând din 
acest an pompierii mili
tari șl civili din România

au patronul lor spiritual, 
pe Sf. Ierarh „1OSIF CEIs 
NOU DE EA PARTOS”. 
a «arul prăznuire are Iog 
în fiecare an la 15 sep
tembrie în toate biseri-

dumneavoastră în cele șase 
zile premergătoare zilei 
de 13 septembrie — Ziua 
Pompierilor din România 
— președinții comisiilor 
de apărare împotriva in-

Interviu cu maior MARCEL NEAG, 
Șeful Inspecției pentru Prevenirea Incendiilor 

din cadrul Grupului Județean de Pompieri

cile ortodoxe din Romă, 
nia. Toate activitățile din 
această perioadă le desfă
șurăm sub 
spiritual.

Așa cum 
comunicatul

acest patronaj

rezultă și din 
enunțat de

cendiilor din agenții eco
nomici. instituții precum 
și cei de pe lângă consi
liile locale, municipale, 
orășenești și comunale, 
acolo unde nu sunt orga
nizate astfel de comisii,

responsabilii cu p.s.l., 
pectiv șefii f.c.p., cu 
cordul și în prezența 
ducătorilor vor desfășura 
acțiuni care trebuie 
vizeze în principal 
aspecte.

în primul rând 
rea tradițiilor de 
ale pompierilor militari și 
civili din țara noastră, 
inclusiv a tradiției pom
pierilor civili din unitatea 
respectivă precum și sem-

Intcrviu consemnat de 
VALENTIN NEAGU

res- 
a- 

con-

să 
două

evoca - 
luptă
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I ROMÂNIA
JUDETLL HUNEDOARA

| CONSILIUL JUDEȚEAN

} Convocare
. în temeiul art. 65. alin. 2, 3 și 5 din Legea ad. 
Iministrației publice locale nr. 69/1991, astfel cum a 
Ifost modificată ți completată prin Ordonanța de 

urgență nr. 22/1897 a Guvernului României, se con- 
Ivoacă Consiliul județean Hunedoara în ședință ex- 

trao.dinară. la sediul acestuia, pentru data de 10 
Iseptembrie 1997, ora 10-00, cu următoarea ordine de 

zi:

(Urmare din pag. 1)

țiilor lucrurile nu stau 
mai bine. Ca dovadă, 
față de primul semestru 
din 1996, în 1997 investi, 
țiile la nivelul țârii s-au 
redus cu mai mult de 30 
de procente- ceea ce a- 
rată că guvernanții
puterea nu mai pun mare 
preț pe a mai construi 
ceva, ci preocuparea lor 
de bază acum este aceea 
a demolărilor cu 
preț, fără a mai
ceva în loc. Slăbirea sec
torului privat se vădește 
și în aceea că și aici 
ponderea investițiilor s-a

Și

Cum mai stăm cu
economia

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bu
getului prepriu al județului Hunedoara pe anul 1997.

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea buge
tului de venituri și cheltuieli pe anul 1997 al unor

I instituții pu-lice de sub autoritatea Consiliului jude
țean Hunedoara.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
poartelor de activitate ale regiilor autonome dc

I autoritatea Consiliului județean Hunedoara pe se- 
■mestrul I 1997.

orice 
pune

de
ra- 
sub

diminuat cu peste 10 pro
cente în perioada amin
tită De asemenea, în 
privința cifrei de afaceri 
se constată că aceasta 
este diminuată cu peste 
30 de procente față de 
cea din semestrul I al 
anului 1996.

Mergând mai departe 
pe firul economiei noas
tre „stabilizate macro'*,  
lată că nivelul ratei in
flației în iulie 1997 a fost 
de 159,8 la sută față de

și cu viața
iulie 1996. Guvernanții și 
p.iterea mai cred- cu nai
vitate am spune, că 
privința nivelului de 
se va ajunge în luna 
cembrie a.c. aproape 
cel din ianuarie 
Palide argumente 
pot sta în picioare
condițiile când de la o 
zi la alta valul prețu
rilor ne duce pe tobogan 
ca un tăvălug, spre ui
mirea și neputința ale
șilor poporului, care au

în 
trai 
de- 
de 

1997. 
mai 

în

promis o viață maj bună, 
dar doar pentru ei. Din 
economia subterană și 
din corupție, punctul forte 
al redresării economiei 
în concepția lor, s-a ales 
praful. Investitorii străini 
— din America, Japonia 
și de pe unde s-a mai 
umblat de la nivel înalt, 
pentru a-j atrage — au 
dat buluc să ne vadă și 
să ne salute din 
că cele 8 miliarde 
promise în anul 
încă nu au sosit.
o ținem tot așa cu eco
nomia și cu viața, nu e 
greu de intuit încotro ne 
îndreptăm și pnde vom 
ajunge.

mers- 
dolari 
trecut 
Dacă

i 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
I’telor de activitate ale instituțiilor publice 

autoritatea Consiliului județean Hunedoara.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parti
cipării județului Hunedoara, ca membru fondate», 
Ila constituirea ..Asociației Județelor de Munte din 

România**.
| 6. Proiect de hotărâre privind înființarea, orga-
Jnizarea și funcționa ea Agenției de Dezvoltare Eco*  
inomico.Socială a Județului Hunedoara (ADEII).

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pro- 
Igramului de reorganizare a Regiei Autonome a Apei 

Valea Jiului, de sub autoritatea Consiliului județean 
I Hunedoara.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea progra- 
imului de reorganizare a Direc'iei Județene de Dru

muri și Poduri RA de sub autoritatea Consiliului

(Urmare din pag. 1)
rapoar- 
de sub

I județean Hunedoara.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea pre*  

■ luării în administrarea Consiliului județean Hune*  
jdoara a unei părți dintr.un imobil.

Președinte,
gheorghe barbu

Cel mai amplu program 
de alimentare cu apă
(Urmare din pag. 1}

— Termenul este anul 
2000, poate sfârșitul anu
lui 2000, iar obiectivele 
principale sunt: reabilita 
rea a 105 kilometri de 
alimentare cu apă; reabi
litarea a 36 de kilometri 
de rețele de canalizare; 
contorizarea consumului la 
populație, prin montarea 
a 7000 de apometre; rea
lizarea a trei stații de 
tratare a apei; construirea 
a patru rezervoare de apă, 
fiecare cu capacitatea de 
200 mc; execuția a trei 
stații de pompare; reali
zarea unei stații centrale 
de epurare a apelor u- 
zate: organizarea unui sis
tem de monitorizare a a- 
limentării cu apă a Văii 
Jiului, care se prevede 
a fi cel mai modern din 
sud — estul Europei.

- Am înțeles că lucră
rile sunt începute.

Da, unele au dema
rat în acest an, altele 
se află în faza prezentării 
ofertelor pentru licitarea 
construcțiilor, >ar câteva 
chiar în studiu de proiec
tare

—- Cine sunt construc
torii care, lucrează la a- 
cest program de asemenea

importanță și dimensiune? 
Deocamdată- aceiași 

care finalizează obiecti
vele la Complexul investi- 
tional „Polatiște", care, 
așa cum se știe, a fost 
realizat deja în proporție 
de 80 la sută, urmând ca 
în 1998 să xie terminat 
integral, cetățenii Petroșa- 
nlului putând beneficia de 
apă potabilă 24 de ore din 
24. Deci: TIM Cluj — 
Sucursala Petroșani (di
rector ing. Teodor Con
trași, ACOMIN Deva (di
rector ing. Carol Hertlj- 
S.C Hidroconstrucția S.A. 
București — Sucursala Râu 
Mare Retezat (director ing. 
loan Radu). Vor apărea, 
desigur, și alț’i. Mențio
nez că noi RAAVJ cola
borăm bine cu construc
torii. caro, la rândul lor, 
cooperează bine între ei.

Cel mai amplu, mai 
important și mai scump 
program de alimentare cu 
apă și canalizare in Valea 
Jiului, care s-a adoptat 
vreodată- se află pe mâini 
bune și la terminarea lui, 
în anul 2000. oamenii din 
această zonă a țării vor 
dispune de condiții optime 
în acest sector al vieții so
ciale.

nificația spirituală a Sf. 
Ierarh — patronul pom
pierilor. Apoi să se treacă 
în revistă, sub formă de 
bilanț, activitatea de pro
tecție împotriva incendii
lor din domeniul respec
tiv

Legat de primul aspect 
aș dori să reamintesc că 
an de an sărbătorim la 
13 Septembrie Ziua 
Pompierilor din România, 
pentru că în această zi 
în 1848 pompierii militari 
din București - sub coman
da căpitanului PAVEL ZA- 
GANESCU — s-au opus 
cu arma în mână oștirii 
otomane sosite să înă
bușe revoluția din Tara 
Românească. Acolo și-au 
dat viața aproape 100 
militari în termen precum 
și două cadre

Evocăm totodată și fap
tul că în perioadele ur
mătoare pompierii militari 
au dovedit înâlte trăsături 
de luptători, în Războiul 
de independență (1877— 
1878), în perioada celor 
două războaie mondiale

VINERI, 5 SEPTEMBRIE

6,00 România: ora 6 fix!; 
9,00 TVR Cluj-N.; 10,05 
TVR lași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Gimnastica 
artistică. CM de la Lau
sanne (înreg.); 13,05 Se
cretele nisipului (r); 14,10 
Șeicul (r); 15,00 D.a.;
15.30 Em. în limba ger
mană; 17,05 Strada li
bertății (s); 17,35 Tribuna 
partidelor parlamentare; 
16.00 Club Hawaii (s);
18.30 D.a.; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 
21,00 Tezaur folcloric; 21,30 
Bună dimineața. Vietnam 
(f); 23,30 Jurnal.

Ample acțiuni premergătoare 
„Zilei Pompierilor"

dar și în multe cazuri în 
lupta directă cu focul 
mistuitor.

Sf. Ierarh ..IOSIF CEL 
NOU DE LA PARTOS" 
este patronul spiritual al 
pompierilor pentru fap
tul că printre alte multe 
minuni în 1650 pe vre
mea cât a fost Mitropolit 
al Banatului prin rugă*  
ciunile sale a oprit un 
incendiu „cu vâlvătăi până 
în cer**  pomindu-se o 
ploaie care „a stins tă
ciunii și s-au spălat toate 
urmele prăpădului'*.

— Cum concepețî dvs. 
trecerea în revistă a ac
tivității de pompieri îm
potriva incendiilor?

- Analiza sau bilanțul 
respectiv țrebuie să scoată 
în evidență pericolele de 
incendii sau explozii ce 
există în unitatea admi
nistrativă respectivă; ca
uzele care pot produce 
incendii; acțiunile ce s.au 
luat până la data bilan

țului- eficiența lor — mă
surile ce trebuie luate 
pentru perioada de toamnă 
și iarnă 1997 — 1998; alte 
aspecte specifice domeniu
lui analizat

Bilanțul respectiv trebuie 
să aibă în vedere în tota
litate, punct cu punct, 
„Cerințele esenț ale de 
protecție la foc a clădiri
lor civile" prevăzute în 
Hotărârea Guvernului Ro
mâniei nr. 51/92.

Suntem convinși că dacă ’ 
se analizează cu răspun
dere și atenție cerințele 
respective managerii își 
vor da seama de pericolele 
la care se expun în caz 
de incendii cu urmări deo
sebite-

— De ce esto necesară 
o săptămână întreagă ca 
să se facă toate acestea?

— Pentru ca în primele 
zile trebuie pregătite ac
țiunile și trebuie realizate 
noi amenajări la sediul 
formațiilor civile de pom

pieri, pregătirea unor e- 
xerciții demonstrative, or
ganizarea unor expoziții 
dP materiale specifice, 
substanțe stingătoare- ac*  
cesorii etc. Toate acestea 
pentru a avea eficiența 
scontată.

— Ce fac pompierii mi
litari pentru a sprijini 
această acțiune?

— Vom fi prezenți în 
zilele de 11—12 septem
brie în marile unități 
din județ, pentru a da un 
conținut mai bogat acțiu*  
niior respective, vom or
ganiza propriile activități 
în unitățile și subumtă**  
țile noastre militare, vom 
fi prezenți in mass-media 
cu materiale de interes 
general ș.a.

Nu trebuie să aștepte 
nici un președinte de co
misie de apărare să-l or
ganizăm noi activitate?, 
prezența noastră întregind 
activitatea nu subst:tuind.o

Sperăm că toți f-’etorv. 
care au răspunderi pe li
nie de protecție împotriva 
incendiilor se vor im
plica cu pasiune în orga
nizarea și desfășurarea a- 
cestei activități.

8,30 Canary Wharf (r); 9,00 
Dr. Quinn (r); 10,00 Uni
versul cunoașterii (r); 10,40 
Salty (r); 11,35 Sunset 
Beach (r); 12,30 Un secol 
de cinema (do/r); 13,30
TVR Cluj-N.; 14,00 Pele
rinaje; 14,30 Ce bine e 
acasă! (s); 15,10 Știri ban
care și bursiere; 15,30 D.a.; 
16,00 Secretele nisipului 
(s); 17,00 Gimnastică ar
tistică. CM (d); 19,00 Pen
tru dvs., doamnă!; 20,00 
Fantastic Star TVR Club 
(div.); 20,30 Robingo 2 
(cs); 21,40 Gimnastică ar
tistică. CM (d).

(ANTENA i]
6,30 Tele — Dimineața; 

9,50 Viața în trei (s); 10,30 
Iluzii (r); 11,20 Urmărire 
pe Rio Grande (f/r); 13,10 
Model Academy (s); 14,00 
Știri; 14,20 Lumină călă
uzitoare (s); 15,10 Diver
gențe din lumea sportului;

16,00 Club Hawaii (s);
16,50 Dragă profesore (s);
18,15 Telcrebus; 19,20 Știri;
19,30 Alondra (s); 20,30
Observator; 21,30 Febra 
Paștelui (f); 23,10 Știri.

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 MASH (s); 9,45
Tânăr și neliniștit (r); 10,3U 
Șoapte de iubire (r); 11,15 
Capcana timpului (s); 12,00 
Apocalipsul (s); 12,55 Știri; 
13,00 Divertis Show; 14,00 
Generații PRO; 15,00 Ma
ria ae Nadia (s); 16,00
Tânăr și nefinirtt I I; 16, - 
Șoapte de iubire (s); 17,30 
Film serial; 18,15 Sport 
la minut; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri;
20,00 Dosarele X (s); 21,00 
Dog Dav Afternoon (f);

23,00 Știri; 23,30 La limi
ta imposibilului (s).

(PRO-TV-DEVA)

6,00 — 7,00 Reluări; 
15,00 — 16,00 F.s Lege 
și ordine ep. pilot și di
vertisment; 18,15 — 19,00 
Ghici cine bale fa < să!? 
(țalkshow); 23,00 — 23 25
Știri locale. Invitatul săp
tămânii.

(DEVASAT+)
7,00 — 13,00 Reluări; 

17,00 Preciosa (s); 17,40 
D.a.; 18,10 Muzică; 18,30 
Radical Power; 19 00 Casa 
de nebuni (s); 19.3? Far
macia de gardă (s); 2U 60 
Film artistic — Coyote; 
21,30 Crescătorii de câini 
(d); 22,30 Muzică; 23,00 
Armă mortală (f.a.); 0.30 
Serial erotic; 1,30 Video
text.

C TVR 2 )
7,00 Itinerar turistic;
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„Aveți o minunată țară, cu potențial deosebit"

LAUSANNE, ELVEȚIA j
Campionatele Mondialei 

de Gimnastică i
De această dată, repre

zentantele noastre la 
Campionatele Mondiale 
de Gimnastică n-au avut 
un început bun, la cali
ficări evoluând sub o pu
ternică stare emoțională, 
cu multe ratări la bârnă 
și paralele. Din această 
cauză, echipa României 
s-a clasat pe locul 3, du
pă Rusia (primul loc) și 
China (locul 2), care au 
surpr is asistența cu evo
luții dintre cele mai bu
ne. în urma formației 
noastre s-au situat — în 
calificări, pe locurile 4. 5 
șt 6, Ucraina. Franța și 
§UA.

Aseară s-a desfășurat 
finala pe echipe, la fete 
(în timp ce ziarul nostru 
șe afla sub tipar). Echi
pa noastră a trebuit să 
înfrunte puternicele gim
naste ale Rusiei, Chinei, 
Ucrainei. Franței și SUA. 
Delegația noastră, în 
frunte cu antrenorul prin
cipal. Octavian Belu, su
porterii, toți românii spe
rau în cursul zilei de 
ieri ca reprezentantele 
noastre să se mobilizeze 
exemplar, așa cum au 
făcut-o de atâtea ori, la 
marile concursuri inter

MÂINE, ÎN PRELIMINARIILE C. M. |

Lieclite nstein —România |
întregul lot de fotbaliști convocat de se

lecționerul Iordănescu și-a încheiat pregăti
rile la Săftica. pentru meciul de mâine, sâm
bătă. 6 septembrie, din cadrul grupei a VIII-a 
a preliminariilor CM, Liechtenstein — Româ
nia Nu ar fi exclus ca în formația noastră 
să apară până la urmă și Hagi, care ține să-și 
mai adauge o selecție la cele 105 pe care le 
are până acum, în reprezentativa noastră de 
fotbal. în caz de victorie în meciul ce-1 sus
ține Galatasaray cu Fenerbahce, s-ar putea 
ca Hagi să ajungă în Liechtenstein cu un a- 
vion special și să intre si el în echipă, pen
tru o scurtă perioadă de timp.

Meciul se dispută mâine și va fi transmis 
si la TVR 1, de la ora 18,30.

Avancronică fotbalistică
tn etapa a V-a, repre

zentantele noastre in se. 
ria a doua din divizia 
B Corvinul Hunedoara 
ți Vega Deva joacă în 
deplasare; hunedorenii la 
Olimpia Satu Mare și 
devenii la F.C. Maramu-

Pentru ambele formații 
«nț. partide grele, deși 

fiecare ar dori să recu
pereze măcar câte un 
punți din cele pierdute 
«casa. La Corvinul, ata
cul continuă să fie in su
ferință și colac peste pu
păză și portarul Ceclan 
a intrat parcă intr-o e- 
clipsă de formă. Devenii 
se deplasează la Baia 
Mare, după un meci bun 
făcui la Inter Sibiu, un
de scorul de 1—0 pen
tru gazde nu reflectă 
desfășurarea focului, su
perioritatea manifestată 
de deveni, ocaziile rata

Rubrică realizată de SABIN CERBU

naționale și vor reuși re-l 
zultate de excepție, ca-! 
re să le aducă un Ioc câtl 
mai bun pe podium, și 
cu toate că va fi foarte 
greu să treacă în fața 
Rusiei sau a Chinei — 
ce se dovedesc a fi în- 
tr-o excelentă formă, 
poate chiar pe locul . I| 
sau doi. Din echipa noas-| 
tră trebu au să facă par- ■ 
te Gina Gogean, Simona 1 
Amânar, Claudia Prese- > 
can, Alexandra Marines-1 
cu, Corina Ungureanu ș ■ 
Mi reia Țugurlan. ■

Nici la băieți nu ne 
putem lăuda după cali
ficări. ajungând doar pe 
locul 7, la numai 4 ze
cimi de echipa SUA și 
Ia 7 zecimi de cea a Ger- 
mamei, formații pe care 
în mod normal ar fi tre
buit să le depășească, tn 
acest fel am ratat cali
ficarea în primele 6 e-# 
cb’pe. Urmează ca azi ■ 
Dorin Petcu, Marius Ur-| 
zică și Cristian Leric să g 
participe la concursul I 
celor mai buni 36 de gim-g 
naști. Sâmbătă și dum’-| 
nică, gimnaștii noștri vor. 
evolua in finalele pe a-| 
parate, la cal cu mâne-g 
re, sărituri și bară fixă.| 

I 
I 
I 
I
I

I 
I 
I I 
Ite și nu în ultimul rând 

că golul valabil inserts 
de Danciu in min. 63 a 
fost anulat de arbitrul 
Negoiță, la semnalizarea 
eronată a tușierului C. 
Groza. Pregătirile efec. 
luate în această săptă
mână de elevii lui Țur- 
lea, creșterea forței de 
joc în atac a echipei dau 
speranțe susținătorilor, 

suporterilor că Vega De. 
va va face o partidă bu
nă și la Baia Mare.

Minerul Certej dispu
tă meciul său din etapa 
a 5-a din seria a lll.a a 
Diviziei C, în deplasare, 
la Severno Turnu Seve
rin. Atât gazdele, cât și 
oaspeții n-au început stră. 
lucit campionatul. Să ne 
producă o surpriză fru
moasă Minerul, să se în
toarcă cu un punct ? Bine 
ar fi!

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I

(Urmară din aag. Q

dament bun la noi. Apoi, 
oamenii trebuie să se con
vingă singuri de nevoia 
creșterii unor animale de 
rasă, implicânau-i neapă
rat și pe primari în ac
țiunile de promovare lar
gă a agroturismului. Tot
odată, interlocutorul con
sideră că este greșită ati
tudinea de a aștepta mereu 
ajutoare, ci trebuie încu
rajată puternic inițiativa 
locală a oamenilor- bine, 
înțeles și cu un sprijin fi

DE LA NATO LA UE,
DISCRIMINĂRILE CONTINUĂ

Departamentul pentru 
Integrare Europeană (DIE) 
a prezentat Guvernului un 
document în care se ana
lizează avizul Comisiei Eu
ropene privind aderarea 
României la Uniunea Eu
ropeană.

Alexandru Herlea, mi
nistrul Integrării Europe
ne, a afirmat că prin a- 
cest document se încearcă 
„să se contracareze , unele 
dintre efectele avizului". 
„Cred că există premise 
serioase de a spera într-o 
amendare sau o evoluție 
pozitivă a poziției UE față 
de posibilitatea aderării 
României la UE", a spus 
Herlea.

El nu a contestat „carac
terul definitiv" al avizului 
CE, considerând însă că 
acesta cuprinde „inexacti
tăți" referitoare la evolu

PREȘEDINTELE CONSTANTÎNESCU 
LA VILNIUS

Președintele Emil Con- 
stantinescu s-ar putea în
tâlni, la sfârșitul săptămâ
nii, la Vilnius, cu premie
rul rus Viktor Cernomîr- 
din și cu președinții Ucrai
nei, Poloniei, Ungariei și 
Finlandei, Leonid Kucima, 
Aleksandr Kwasniewski, 
Arpad Goncz și, respectiv, 
Martti Ahtisaari.

Președintele Constanti- 
ncscu va participa. în zi
lele de 5 și 6 septembriet 
la Vilnius, la conferința 
internațională cu tema 
„Coexistența națiunilor și 
relațiile de bună vecinăta
te — garanție n securității 
și stabilității în Europa".

Programul conferinței 
cuprinde patru sesiuni : 
„Impactul relațiilor de 
bună vecinătate asupra se
curității șl stabilității în 
Europn Centrală și de Est",

O NOUĂ COMISIE PENTRU 
MODIFICĂRI LA LEGEA FONDULUI 

FUNCIAR
Liderii Coaliției majori

tare au stabilit constitu
irea unei comisii pentru 
analizarea modificărilor la 
Legea fondului funciar.

Președintele PNȚCD, Ion 
Diaconescu, a declarat că 
această comisie, care se va 
pronunța până marți, va 
fi formată din experți ai 
partidelor din coaliție.

Comisia va fi formată 
din Vasile Lupu, Gheorghe 
Cristea — din partea PN
ȚCD și Triță Făniță, Ioan 
Olteanu — PD.

Vicepreședintele PNȚCD 
Vasile Lupu a declarat că 
PD a solicitat o ultimă 
consultare în privința mo
dificării Legii fondului fun

nanciar de la stat sau 
minister, acesta fiind a- 
cordat în condiții avan
tajoase. Trebuie făcuți 
pași mici și siguri. Cu 
animale s-a lucrat pămân
tul și în Germania, dar 
treptat s-a trecut la me
canizare completă.

Ca să se obțină rezul
tate, trebuie pornit încă 
de la școală, dezvoltarea 
turismului nefiind de con
ceput fără să știi o limbă 
străină, nu neapărat ger. 
mana. O vizită a specia
liștilor români în Germa
nia ar fi binevenită, a.

ția economică și socială a 
țării noastre. Până la re
uniunea de la Luxemburg, 
din decembrie, când se va 
lua decizia finală. Româ
nia își va continua demer
surile pentru aderarea la 
UE. inclusiv prin elabo
rarea acestui document re
prezentând „o altă sursă 
de informare esențială" 
pentru UE. Herlea a pre
cizat că documentul Gu
vernului român va fi re
mis țărilor membre ale 
Uniunii Europene după ce 
ministerele cu atribuții în 
domeniu își vor da acor
dul.

Herlea a afirmat că, în 
problema vizelor, Româ
nia se află „într-o situație 
înjositoare". El a adăugat 
că întregul Guvern va tre
bui să acționeze „pentru 
corectarea discriminărilor".

„Rolul instituțiilor inter
naționale și ai organizații
lor în formarea securită
ții și stabilității Europei". 
„Reconcilierea națiunilor 
europene după cel de-al 
doilea război mondial și 
perspective de cooperare" 
și, respectiv, „Influența 
cetățenilor și,«.a organiza
țiilor non-guvernamentale 
asupra coexistenței națiu
nilor și bunej vecinătăți".

Șeful statului român va 
participa, vineri, la un 
dejun oferit de președinții 
Lituaniei și Poloniei și ia 
o recepție organizată de 
primarul orașului Vilnius. 
Șefii de stat și de guvern 
prezenți la conferința de 
la Vilnius vor asista, de 
asemenea, la un concert 
susținut de Filarmonica 
Națională.

ciar înaintea votului final 
din Senat.

Liderul PD, Petre Ro
man, a declarat că trebuie 
reglementate anumite situ
ații privind regimul sil
vic în cazul proprietății 
private.

El a exemplificat cu si
tuația pădurilor tinere, ca
re nu trebuie exploatate 
și care devin proprietate 
privată.

De asemenea, Petre Ro
man a spus că varianta 
de modificare a legii tre
buie să precizeze faptul că 
aceasta nu dă drept de 
proprietate, fiind doar o 
modalitate de a afla câte 
suprafețe de pământ sunt 

ceștia putându-se convinge, 
la fața locului, despre ceea 
ce se poate realiza con
cret

După discutarea progra
mului pilot stabili» la 
nivelul județului nostru 
trebuie trecut cu curaj 
la înfăptuirea lui, roadele 
putându-se constata peste 
câțiva ani. Evident, acest 
proiect est11 necesar să 
fie susținut și financiar, 
In Germania Ministerul 
Agriculturii susținând 30 
la sută din valoarea unor 
astfel de proiecte. Este 
bine ca la asemenea pro

solicitate și câte hectare 
sunt disponibile.

„Este periculos ca oanTe- 
nii care cer pământ să a- 
jungă la concluzia că îl șl 
obțin", a arătat Roman.

Liderul PD a mai spus 
că sunt multe persoane ca
re nu au primit nici cele

SANSE REDUSE PENTRU DNA 
ALBRIGHT

Autoritățile iraniene au 
minimalizat importanța vi
zitei pe care secretarul de 
stat american, Madeleine 
Albright, urmează să c e 
fectucze în Orientul Mij
lociu, afirmând că șansele 
de reușită ale misiunii sa
le sunt foarte reduse, in
formează Reuter.

Agenția națională de 
presă iraniană, IRNA. a 
precizat că. odată cu apro
pierea momentului înce
perii vizitei. entuziasmul 
anumitor guverne din re
giune scade, ca urmare a 
faptului că obiectivul mi
siunii luj Albright este 
numai de a conserva inte
resele americane în re
giune.

Albright se va deplasa,' 
în cursul acestei prime 
vizite pe care urmează să 
o efectueze în Orientul 
Mijlociu după preluarea 
funcției de secretar de 
stat. în Israel, teritoriile 
palestiniene, Egipt, Iorda. 
nia, Siria și Arabia SaUdi- 
tă. Vizita a fost programa
tă să înceapă marțea vii
toare. Purtătorul de cu
vânt al lui Albright. Ja
mes Rubin, a declarat că 
scopul acestei vizite este 
de a scoate negocierile de 
pace israeliano-palestinie- 
ne „din abisul în care se 
află".

IRNA a precizat. însă, 
că opoziția majorității gu
vernelor arabe față de or
ganizarea unei conferințe 
economice a statelor nord-

GYULA HORN NU VA DEMISIONA
Acuzațiile aduse premie

rului ungar, Gyula Horn, 
de către o comisie de an
chetă privind trecutul co
munist al înalților dem
nitari ungari, nu pun în 
pericol poziția acestuia la 
conducerea guvernului de 
la Budapesta, relatează 
Reuter.

„Nu au fost publicate 
informații care să nu fl 
fost cunoscute în mod pu
blic în perioada alegerilor 
din 1994 și. în consecință, 
nimeni nu poate declanșa 
o campanie politică împo
triva lui", a afirmat ana
listul politic Tibor Vidos.

Comisia, formată din 
trei judecători i-a cerut 
lui Horn să demisioneze, 
după ce stabilise că el a 
făcut parte din trupele 
paramilitare care au repri
mat revoltele antistalinis- 
te din 1956. Ancheta a mai 
stabilit și că. în calitate 
de oficia] al Ministerului 
de Externe, Horn a primit, 
în perioada 1985—1990 ra

iecte, pe lângă producă
torii agricoli direcți și 
specialiști, să fie antrenați 
tinerii, pentru ca ei să 
înțeleagă că și munca aici, 
in România, le poate a- 
duce rezultate și satisfac
ții, să nu mai fie stă
pâniți de ideea de a lucra 
doar în străinătate.

Fără a intra și în alte 
detalii, am consemnat do
rința sinceră și interesul 
deosebit al dlui Windrisch 
pentru a dezvolta colabo
rarea româno — germană 
în domeniul agriculturii și 
al agroturismului.

10 ha conform Legii 18/ 
1991. „Acești oameni sunt 
la fel de îndreptățiți ca și 
cei cu 50 ha", a arătat Ro
man, adăugând că „această 
permanentă contrapunere 
pe care o operează unii 
este păgubitoare".

afneane și din Orientul 
Mijlociu, cu participarea 
Israelului, în luna noiem
brie, în statul Quatar, este 
în contradicție cu intere
sele americane. Agenția 
citată a precizat că înmul
țirea violențelor în terito
riile palestiniene și răs
pândirea lor și în alte zo
ne. reprezintă, de aseme
nea. o amenințare pentru 
interesele americane și vii
torul tratativelor de pace 
din regiune.

„Recentele evenimente 
petrecute în sudul Libanu
lui nu numai că au tul
burat calmul din această 
regiune și din nordul te
ritoriilor palestiniene, dar 
au împins, de asemenea, 
regimul sionist spre un 
blocaj politic și de secu
ritate". a precizat IRNA. 
„în același timp, apropie
rea dintre Iran și celelalte 
state arabe, precum și re
centa vizită la Teheran a 
președintelui sirian. Hafez 
al-Ăssad. au convins-o pe 
Albright să efectueze a- 
ceastă vizită", a adăugat 
agenția citată.

„Totuși, analiștii poli
tici nu întrevăd șanse de 
succes pentru această pri
mă misiune a lui Albright 
în Orientul Mijlociu, de
oarece eforturile el se vor 
concentra în jurul satis
facerii solicitărilor adm 
nistrației de la Tel Aviv 
și conservării intereselor 
americane în regiune".

poarte ale serviciilor se
crete privind activitatea 
unor disidențj aflați sub 
urmărire.

„Nu consider că aș avea 
vreun motiv legal sau mo
ral pentru a demisiona", 
a afirmat Horn, care a o- 
cupat funcția de ministru 
de Externe în cadrul ulti
mului guvern comunist al 
■Ungariei. „Atât electoratul, 
care mi-a acordat un man
dat de parlamentar. cât 
și Parlamentul care m-a 
desemnat pentru funcția 
de premier, au fost con- 
știenți de trecutul meu", 
a declarat el.

Comisia a fost creată pe 
baza unei legi aprobate 
în 1994 membrii acesteia 
având acces la dosarele 
serviciilor secrete. Comi
sia analizează trecutul mat 
multor sute de oficiali, 
printre care se numără 
parlamentari, miniștri, ju
decători. ofițeri și funcțio
nari publici
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Ghiar dacă ne mai tre
buiesc multe, de un lucru 
nu ducem lipsă. Avem din 
abundență programe. Că 
sunt programe de inves
tiții, de restructurare, de 
reabilitare sau de dezvol. 
tare, aproape toate suferă 
din păcate de același ma
re neajuns : lipsa resurse
lor pentru punerea lor în 
aplicare.

Programe 
românești, 

bani americani
încercând să găsească 

surse de finanțare pentru 
programele de investiții e- 
xistente. Primăria Hune
doara a încheiat în cursul 
acestei săptămâni un pro- 
tocul de intenții cu re
prezentanții unei societăți 
de finanțare americane 
_Lemna“. Firma america
nă, specializată în finan
țări ale unor programe de 
reabilitare de mare anver
gură în toată Europa, a- 
sigură credite pe durată 
lungă de timp cu dobânzi 
mici și cu o perioadă de 
grație de 3 ani. Prin pro
tocol s-au precizat finan. 
țări pentru lucrări de dez

im La poarta siderurgiei hunedorene.
Foto : PAVEL LAZA

voltare și modernizare a 
sistemului de alimentare 
cu apă a orașului — 4,5 
milioane dolari —, lucrări 
de reabilitare a rețelelor 
de distribuție a apei -- 
1 milion de dolari — pre
cum și pentru instalația 
de epurare a apelor me
najere de la Buituri-Chi- 
zid — 2 milioane dolari. 
A fost discutată problema 

finanțărll construirii unei 
gropi de gunoi ecologice, 
firma americană arătân- 
du-și disponibilitatea pen
tru aceasta.

Conform celor declarate 
de dl ing Constantin Bu- 
zea. viceprimarul Munici
piului Hunedoara, posibi
litatea contractării acestor 
credite de primărie de
pinde de acordarea unor 
garanții guvernamentale. 
Dl viceprimar speră ca în 
etapa următoare, în urma 
demersurilor care se vor 
face, să fie obținute aces
te garanții necesare obți
nerii finanțării.

Cinematograful-sufocat de ofensiva
sărăciei

Aparent alăturarea sără
ciei lângă noțiunea rasa
tă a televiziunii prin ca
blu pare nenaturală atunci 
când se apreciază un fe
nomen al societății româ
nești a momentului. Și to
tuși bătrânul cinematograf 
suferă deopotrivă de pe 
urma concurenței reduta
bile a televizorului cu zeci 
de programe, pe de-o par
te, și de amploarea pau
perizării, pe de ană parte. 
Televizorul color a ajuns 
să țină departe de sălile 
cinematografului „lumea 
bună“ ce preferă satisfa-

și a televiziunii prin cablu
cerea chemării spre vizio
narea unor producții ci
nematografice, la propriul 
domiciliu, în fotoliu în 
timp ce prețul unui bilet 
la cinema pune „mâna în 
piept" celor mai nevoiași 
consumatori de filme la 
cinematograf.

Așa se face că la Cine
matograful „Flacăra" din 
Hunedoara, din 3 000 de 
plătitori de bilet câți e- 
rau zilnic înainte de ’89, 
mai trec astăzi pragul cel 
mult 200. Din dialogul pe 
care l-am avut cu dna 
Anica Romila, casieră și 

dl Petru Todea, proiecț’o- 
nist, a reieșit că principalii 
clienți ai cinematografului 
de 400 de locuri sunt ti
neri și foarte tineri, atrași 
în principal de comedii 
sau filme de acțiune. Din 
punct de vedere al pro
ducțiilor prezentate, inter
locutorii apreciază că ci
nematograful poate oferi 
la vizionare cele mai re
cente producții pe plan 
mondial. A fost precizat 
și faptul că în ciuda să
răciei și a concurenței te
leviziunii un film bun es
te încă onorat așa cum se 

cuvine de cinefilii hune- 
doreni, sala supraplină a- 
mințind în aceste cazuri 
de vremurile „bune" de 
altădată. în cursul anului 
trecut s-a reușit finaliza
rea unei investiții prin 
care cinematograful și-a 
amenajat o centrală ter
mică proprie, care să a- 
sigure pe perioada sezo. 
nului rece un confort ter
mic satisfăcător în sală. 
Se intenționează pe viitor 
achiziționarea unor calori
fere moderne, care să cont; 
pleteze puterea de radia*  
ție a celor existente.

ii—

O NOUĂ PROMOȚIE 
DE ASISTENȚI

MEDICALI — LA UN 
PAS DE ABSOLVIRE
Cele cinci clase de absol

venți ai Școlii Postliceale 
Sanitare Hunedoara mat 
au doar un pas până la 
obținerea diplomei de a- 
sistent medical. După exa
menul scris din 1 septem
brie (constând intr-un test 
grilă, cu o sută de între
bări din disciplinele Nur
sing, Interne și Chirur
gie). începând de astăzi 
elevii. își vor susține lu
crarea de diplomă. Abia 
după aceasta se vor in
tensifica grijile și căută
rile pentru mult râvnitul 
loc de muncă. Până ai 
tunci însă baftă în conți 
nua;e 1

In ședința Consiliului 
local al municipiului Hu
nedoara, desfășurată joi, 
28 august, pe ordinea de 
zi au figurat câteva im
portante proiecte de hotă
râri, patru dintre acestea 
fiind aprobate și unul a*  
mânat. Proiectele, devenite 
hotărâri, se referă la: aso
cierea Consiliului local la 
înțelegerea dintre Ministe
rul Muncii și Protecției 
Sociale — Program PHA- 
RE-SESAM și Asociația 
Nonguvernamentală „Ian- 
cu de Hunedoara" pentru 
realizarea Proiectului SE

PÂNĂ LA SFÂRȘITUL
ANULUI VIITOR — 80 DE LOCUINȚE 

SOCIALE PENTRU TINERI
Realizarea proiectului 

SESAM din cadrul pro
gramului PHARE-SESAM 
al Uniunii Europene des
fășurat în municipiul Hu
nedoara prin Asociația 
Nonguvernamentală „Ian- 
cu de Hunedoara" recla
mă implicarea mai multor 
factori locali. Așa cum a- 
rătam anterior, recent 
membrii Consiliului local 
au aprobat asocierea aces
tuia la „înțelegerea, pe 
bază de contract, dintre 
MMPS — Program PHA
RE-SESAM și Asociația 
Nonguvernamentală „Ian-

SAM în municipiul Hune
doara; lista nominală cu 
prioritățile stabilite în ve
derea repartizării de lo
cuințe noi unor categorii 
de persoane, prevăzute de 
Ordonanța nr. 19/1994 a 
Guvernului României; pla
nurile urbanistice de de
taliu „Stație carburanți — 
D.N. 68 B“ și „Magazin 
piese auto și ABG — ex
tindere stație de autobuz 
existentă", bd. 1848- orga
nigrama și numărul de 
personal din aparatul pro
priu al Primăriei munici
piului Hunedoara.

cu de Hunedoara" în per
spectiva atingerii princi
palului obiectiv al proiec
tului SESAM: reintegrarea 
socială a tinerilor prove- 
niți din casele de copii și 
din alte instituții de ocro
tire rezidențială.

în acest scop, se propu
ne reabilitarea unui bloc 
de locuințe (garsoniere) — 
bl. G 9, situat în str. Eli
berării — care în prezent 
este într-o stare avansată 
de degradare și transfor
marea acestuia în locuințe 
sociale pentru absolvenți 

și tineri ?n curs de absol
vire (peste 16 ani) din in
stituțiile amintite. Pe pe
rioada celor 18 luni,, cât 
va dura derularea proiec-’ 
tului, U.E. PHARE-SESAM 
va contribui cu o sumă 
totală de 104 990 ECU 
(cca. 787,5 milioane Iei), 
iar instituțiile locale — 
Consiliul Județean Hune
doara și, respectiv, Con-

Din agenda 
Consiliului local

siliul local al municipiului 
Hunedoara — cu suma de 
41999 ECU (cca. 315 mi
lioane lei) fiecare. De ase
menea, pe lângă instituții
le precizate, pentru susți
nerea proiectului, Asocia
ția „Iancu de Hunedoara" 
a încheiat o convenție par- 
tenerială și cu alte insti
tuții și societăți comercia
le: Direcția Generală Ju
dețeană de Muncă și Pro
tecție Socială Hunedoara- 
Deva, Inspectoratul Școlar 
al județului Hunedoara,

Spitalul Municipal Hune
doara, Bankcoop — filiala 
Hunedoara și S.C. „Ale
xandra" SRL Hunedoara.

Pentru început, vor fi 
identificați și supuși an
chetelor sociale tinerii din 
anii terminali din casele 
de copii ale județului; a- 
poi, odată cu transforma
rea celor 80 de garsonie
re ale blocului G 9 în lo

cuințe sociale, va fi ame
najat și parterul acestuia, 
sub forma unor spații cu 
diverse destinații: micro- 
cantină socială, spălăto
rie, cabinet medical, mini- 
ateliere de prestări servi
cii. După încetarea finan
țării PHARE-SESAM, asi
gurarea resurselor finan
ciare necesare continuării 
proiectului va reveni, con
form contractului, Consi
liului local Hunedoara, pe 
o perioadă de cel puțin 3 
ani.

O INVESTIȚIE DE 1,2 MILIOANE 
DOLARI AMÂNATĂ DIN NOU

Prin asociere cu Consi
liul local Hunedoara, so
cietatea comercială „MOL 
România" SRL, falangă a 
firmei MOL din Ungaria, 
intenționează amorsarea 
unei investiții reprezentând 
construirea și exploatarea 
unei stații de carburanți 
în orașul de pe Cerna. A- 
portul firmei MOL, apre
ciat la cca. 1,2 milioane 
dolari, reprezintă cea mai 
importantă investiție străi
nă propusă Hunedoarei 
până acum. Contribuția 
primăriei se rezumă la cei 
3000 de mp teren puși la 
dispoziție.

Din cele declarate de dl 
ing. Iosif Dragotă, șef Bi
rou Urbanism și Amena
jarea Teritoriului din ca
drul Primăriei Hunedoara, 
am reținut că până în pre
zent a fost aprobat planul 
urbanistic de detaliu al 
investiției, fiind admise 
forma și amplasamentul 
stației de benzină.

Principalul motiv care a 
determinat amânarea sem
nării acordului dintre pri
mărie și reprezentanții 
firmei este generat de a-

Pagină realizată de
GEORGETA B1RLA și ADRIAN SALAGEAN

numit .lăuze din contrac
tul de asociere propus pri
măriei de către investitor, 
„Sunt trei puncte în con
tractul de asociere unde ' 
noi consideram că trebuie , 
avute negocieri, preci
zează dl ing. Constantin i 
Buzea, viceprimarul mu- 1 
nicipiului Hunedoara. Este 
vorba despre clauza prin 
care am fi obligați, de în
dată ce legislația va per- J 
mite, să vindem -terenul ’ 
concesionat investitorului. ! 
De asemenea, am dori să i 
avem acces la principalii 1 
indicatori economici ai a*  
facerii, pentru o calibrare ; 
corectă a cotei-părți ce ne 
revine. Și apropo de aceas- i 
tă cotă-parte, noi vom ne- 1 
gocia un procent mai ma i 
re decât cel oferit de fir*  I 
ma MOL din veniturile 1 
nete ale afacerii. Contăm 
ca această alianță econo
mică să întoarcă anual Sn 
primărie minim 80—100 1
milioane de lei".

Negocierile cu reprezen- , 
tanții firmei MOL vor fi , 
reluate astăzi la Primăria ’ 
Hunedoara.

-r-
'.-1
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| Cel puțin pentru ama- 
' torii de teorie, critică șl
I istorie literară, Ion Ne-

goițescu este o persona- j litate distinctă în cultu-I ra și literatura română.
» Fără a apela la clișee,
I ierarhizări sau evaluări
, (gratuite), cazul autoru-
Ilui acestei cărți — pen

tru că este un caz —
I* trebuie văzut din perspec

tiva unei existențe care 
» s-ar preta perfect unui 
I subiect de roman. Meni- 
« bru fondator al vestitu- 
I lui Cerc literar de la Si- 
» biu,. acuzat de subminare 
Ia literaturii socialiste, 

fără drept de semnătură 
î in revistele literare, arcs. 
I tat și întemnițat (1961— 
' 1964), redactor la revista

• «■••«■•••a a • • • • ••••«•••• • X • • a • «'..... AiVty.... A •

I Luceafărul, aderent la 
* Charta ’77, din nou ares- 
I tat (când declară greva 
J foamei), expatriat, profe

sor la Universitatea din 
» Munster, colaborator al 
| unor posturi de radio cu 
* emisiuni în limba româ- 
I nă ș.a.m.d. Născut la Cluj 
, în 1921 (m. 1993) și ab- 
} solvent al Universității

din același oraș, Ion Ne-

Igoițcscu a demonstrat în 
tot ce a scris (poezie, pro- î ză, eseu, critică sau isto- 

i rie literară) o cultură 
' solidă și un spirit de ob- 
| servație și de analiză în- 
, tru totul originale. Volu- 
| mul SCRIITORI MO

La ediția din acest 
an a Festivalului in
ternațional de folclor 
Sarmizcgetusa, au par
ticipat apreciate an
sambluri din Bulgaria, 
Croația. Egipt, Grecia, 
Italia, Iugoslavia, Thai
landa, Țara Bașcilor, 
Ungaria Și din jude
țul nostru. Publicul 
hunedorean i-a primit 
cu căldură și simpa
tie pe interpreți. în 
scenă s-au legat prie
tenii care vor dăinui 
peste' ani.

• l.

Foto: ANTON SOCAC1

NECESARELE REEDITĂRI
DERNI este, între altele, 
și mărturia celor spuse 
puțin mai înainte. Intran
sigent și .tăios în afir
mații făcute (însă) cu de
plină responsabilitate și 
indubitabile considerații 
analitice, autorul se „dez. 
lănțuie" într-o pledoarie 
superbă și convingătoare 
în favoarea unei litera
turi ai căror reprezen

Ion Negoițescu: SCRIITORI MODERNI

Editura Eminescu, Col. „Eseuri"

tanți analizați-comentațl 
se numesc, totuși I, Ma- 
cedonski, Hogaș, Bacovia, 
Duiliu Zamfirescu (poet), 
Agărbiceanu, Iorga etc. 
Măcar în acest volum — 
o antologie, de fapt — 
Ion Negoițescu nu caută, 
sau nu dorește să impună 
autori, ci... riscă, hi felul 
său, să vorbească despre 
cei mai mereu amintiți, 
studiați și analizați ca 
puncte de referință. Insă, 
conștient de sine, el nu 
se teme de căi bătători
te, ci, dimpotrivă, con
tribuie cu, elemente de

analiză noi care să evi
dențieze și mai mult 
personalitatea sau laturi 
ale personalității unora 
dintre ei. Exemplele sunt 
grăitoare: Bolintineanu
și sonurile poeziei mo
derne (p. 7), în care se 
dezvăluie ligamentarea, 
să spun așa, dintre cla
sic și contemporan-mo- 
dern, ceea ce, să recu

noaștem, nu e chiar atât 
de lesne de demonstrat...; 
Valorile stilistice în nu
velele lui Agărbiceanu 
(p. 151), un autor, după 
părerea mea, prea puțin 
comentat ' șl pe nedrept 
nereeditat; Realism și 
fervoare formală la Pavel 
Dan (p. 199), alt autor 
ardelean rămas aproape 
necunoscut tinerei gene, 
rații, un prozator de for
ță și un narator de adân
cime și farmec; sau acest 
titlu ușor prețios și pre
tențios pentru lungimea 
eseului: Viitorul litera

turii române (p. 225) — J 
toate aceste titluri, plus > 
altele evident, preluate I 
din volumul Scriitori mo- 2 
derni, apărut în anul | 
1966. A doua parte, sau • 
al doilea capitol al cărții, | 
păstrează titlul eseului ' 
publicat în 1968 : Poe- | 
zia lui Eminescu (p. 235)> »
o doctă incursiune în J 
creația marelui poet, și | 
poate una dintre cele mal » 
interesante șt mai... scurte | 
exegeze eminesciene. Și, ' 
în sfârșit, al treilea ca- I 
pitol E. Lovinescu (p. •
299), la momentul apa- j 
riției, 1970, constituind I 
după a mea știre unul ' 
dintre nu prea multele | 
demersuri din acel timp • 
pentru reabilitarea, sau | 
repunerea în drepturi a J 
unuia dintre criticii noș- i 
tri literari importanți de I 
...culoare simbolistă. Ion J 
Negoițescu ne fixează că- | 
teva puncte temeinice * 
de reper privitoare la î 
cunoașterea criticului și ' 
mentorului de la binecu- | 
noscutul de-acum cenaclu » 
Zburătorul: Ideile este- | 
tice și critice, O luptă | 
literară 1905—1943, Evo- J 
luția și valoarea criticii | 
lovinesciene. Cred că Ne- * 
goițescu reușește un por- | 
trei „de profesie" al cri- J 
ticului fără doar și poa- | 
te foarte clar conturat. •*

DUMITRU IIURUBA |

i

I

I

$
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PLECAȚI BĂRBAȚII. . . 
Plecați sunt bărbații cu toții 
în pădurile secolului 
să dibuie lemnul cu suflet curat 
pentru stâlpii pridvorului 
Unui viitor mai bărbat.

Bătrânele, moșnegii, 
cu icoanele anilor împovărați 
spun rugăciuni îngenuncheat! 
lângă vămile râurilor 
să se facă uitați.

în împărăția lucernei abia dată în floare 
fetele se-mbracă mirese cu vaporoasă zare 
și se cunună-n amiază cu flăcăii din soare. 
Copiii se adună în cete pe pustiile uliți 
și cotrobăie cerul după Steaua Polară 
cu brațele compasuri 
și privirile suliți.

Seară de seară, nevestele 
rezemate de zaplaz 
cu colțul năframei în gură 
închipuie lumini venind de departe 
și cad în extaz...

Plecați sunt bărbații cu toții
în pădurile secolului...

CONSTANTIN GIIEORGIIE 
NAIDIN

LA CIGMĂU 
Părintelui Ion Filip 

Să înnoptăm, părinte, la Cigmău, 
Sub cerul supraîncărcat de stele, 
Și unde vise, oricât de rebele, 
Le face faptă Bunul Dumnezeu.

Să înnoptăm în satul bântuit 
De-arome-amețitoare de fânețe. 
Cu presimțirea altei diminețe 
Și sufletul de bine cotropit.

Să înnoptăm în satul lui Budai, 
Vrăjiți de-o amintire — Țiganiadă, 
Cu romii — personaje Ia paradă 
tn cântecul de greieri în alai...

Să înnoptăm în binele suprem, 
In satul stabilit de Providență, 
Să fie a frumosului cadență, 
Ferit de-Apocalipticul blestem...

Să înnoptăm, și-n ceasul, de amurg, 
Să ascultăm evlavioși, părinte. 
Cum inserarea, fără de cuvinte, 
Stă la taifas secret cu Demiurg... 
Cigmău, 20 aug. 1997.

DUMITRU IIURUBA

SÂ NE AMINTIM

în aceste zile de înce
put de septembrie ne a- 
mintim de câțiva scriitori 
și oameni de cultură, as
tăzi dispăruți. în 5 sep
tembrie 1858 s-a născut 
scriitorul ALEXANDRU 
VLAHUȚAț mort în 1919); 
în 6 septembrie 1817 a 
văzut lumina zilei scriito
rul și omul politic MI
HAIL KOGALNICEANU

(mort 1891), iar în 1819, 
scriitorul NICOLAE FI- 
EIMON (m. 1865); la 11 
septembrie 1875 și-a fă
cut intrarea în luthe po
etul ȘT. O. IOSIF (m. .
1913). Aceste personali- ’
tăți marcante ale litera- a
turii, culturii și vieții po
litice românești au lăsat 
în urma lor o operă re
marcabilă, au deschis 
drumuri pentru cei ce 
i-au urmat. (V.R.).

1940 - ANUl CELOR MAI MARI LOVITURI ÎNDURATE DE ROMÂNIA
In lucrarea intitulată 

„Dictatul de la Viena", a- 
părută în 1996, la Editura 
Albatros (ediția a Il-a, re
vizuită și adăugită), regre
tatul istoric A. Simion 
prezintă cititorilor împre
jurările vitrege, precum și 
manevrele politice, perfi
de, ipocrite și cinice prin 
care România a fost obli
gată să îndure cele mai 
grele lovituri din secolul 
XX, prin amputarea unor 
mari părți din teritoriul 
său. Folosind numeroase 
date,, informații și docu
mente inedite, autorul in
troduce treptat-treptat ci
titorul în lumea și atmo
sfera deosebit de complexă 
și ambiguă a cancelariilor 
diplomatice în care se 
torceau ș! se țeseau firele 

întortocheate ale 'politicii 
marilor puteri înainte, în 
timpul și după al doilea 
război mondial.

După Acordul de la 
Miinchen, din septembrie 
1938, care dădea mână li
beră hitlerismului spre es
tul și sud-estul Europei, 
și apoi după Pactul de 
neagresiune sovieto - ger
man din 23 august 1939, 
România a rămas total 
izolată de aliații săi tra
diționali, care nici pe de
parte nu-și mai puteau o- 
nora garanțiile promise 
odinioară, in aceste cir
cumstanțe de-a dreptul 
dramatice, cu un cinism 
inimaginabil, profitând în 
maniera cea mai brutală 
și meschină: — la 28 iu
nie 1940 Uniunea Sovieti
că a ocupat Basarabia și 

partea de nord a Bucovi
nei, adică 50 000 km pă
trați, cu aproximativ 
3 700 000 locuitori, din care 
peste 2 200 000 români (vezi 
pag. 175—176); — Ungariei 
hortiste, prin Dictatul de 
la Viena, din 30 august 
1940, i s-a dat Ardealul de 
Nord, în suprafață de 
42 610 km pătrați, cu o 
populație de 2 388 774 lo
cuitori, dintre care 50,2 la 
sută au fost români (vezi 
pag. 363); — iar la 15 sep. 
tembrie 1940, delegații bul
gari civili au pătruns în 
Cadrilater (vezi pag. 304). 
(Precizând că după Dicțio
narul lui Lazăr Șăineanu, 
Ed. Scrisul Românesc, 1929 
— Cadrilaterul avea 8 362 
hm pătrați, o populație de 
340 000 locuitori, din care 
10 000 români).

Ceea ce scoate autorul 
în evidență cu privire la 
manevrele din culisele bâl
ciului politic este ipocri
zia, lipsa de sinceritate, 
meschinăria și duplicitatea 
celor două mari puteri to
talitare: Rusia comunistă 
(URSS) și Germania fas
cistă, care se sprijineau în 
săvârșirea rupturilor 'din 
trupul țării noastre, dar în 
acelqși timp se și spionau 
și erau îngrijorate ca nu 
cumva una să ia mai puțin 
decât cealaltă — zona ro
mânească petroliferă fiind 
aceea asupra căreia erau 
îndreptate privirile celor 
doi mari satrapi totalitari.

Prin unele amănunte, 
deosebit de semnificative, 
autorul demască șiretenia 
și tupeul cu care Molotov 
răspundea obiecției că

2/3 din populația Basara
biei este alcătuită din ro
mâni, spunând că „...nu e 
vorba de români, ci de 
moldoveni, care de altfel 
așteptau cu nerăbdare 
momentul de a-și exprima 
satisfacția pentru realipi- 
rea la Uniunea Sovietică" 
(pag. 169).

Lupta asiduă, consec
ventă și demnă ce a des
fășurat-o delegația română 
in frunte cu ministrul de 
externe Mihail Manoilescu 
și Vaier Pop în tratativele 
de la Turnu Severin, Bu
curești și Viena s-a izbit 
necontenit de ambiția fa
natică a adversarilor, care 
doreau cu orice preț 2/3 
din teritoriul Ardealului. 
Ea a luat sfârșit prin sen
tința, fără drept de apel, 

hotărâtă de Hitler, . prin 
ministrul său de externe 
Ribbentrop, care-l sfătuise 
pe Manoilescu să accepte 
arbitrajul, căci în caz con
trar vom fi atacați de Un
garia și de Rusia „...și va 
fi sfârșitul României" (pag, 
340).

Rememorând derularea 
actului grobian și brutal 
al arbitrajului de la Vie
na, același ministru român, 
care a leșinat când i s-a 
arătat harta cu zona ce
dată — ca un pumnal în
fipt în inima Ardealului, a 
spus; „El (arbitrajul — n.n.) 
este o scenă dintr-un film 
de groază din lumea ban
diților de drumul mare“ 
(pag. 375).

Prof. DUMITRU SUSAN
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LUNI, 8 SEPTEMBRIE
TVR 1

10.30 Lumină din lumină (d); 12,00 Pa
gini simfonice celebre; 12,40 Mag. știin
țific; 13,00 Secretele nisipului (s/r); 14,00 

k’5tiri; 14,10 Șeicul (s/r); 15.00 D.a. ; 15,30 
>Em. în limba maghiară; 17,05 Strada 11- 
țfcertătii (s); 17,35 Timpul Europei; 18,00 
tVele-estival Camei Planet; 19,00 Sunset 
•Beach (s); 20,00 Jurnal ; 21,00 Baywatch 
•fs); 22,00 în făta dvs.; 23,00 Canary Wharf 

■,4s); 23,30 Jurnal; 23,50 Revista de istorie; 
■©,30 Rock Live la zilele „Ursus".

TVR 2
13,00 Tribuna partidelor parlamenta

re; 13,30 Conviețuiri; 14,30 Ce bine e a- 
fcasât <s); 15,05 Reflecții rutiere (r); 15,30 
S).a. ; 15,55 Itinerar macedonean; 16,00 
{secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s);
M8.00 Puterea, pasiunea (s); 19,00 Exerci
țiu de admirație (do) ; 20,00 Teatru TV : 
i „Invitație ia castel" de Jean Anouilh ; 
te2,00 Magazin cultural; 22,30 Ultimul 
)<ren; 23,30 Autograf pentru prezent; 0,00 
'■VM Mesager; 0,30 Muzică clasică.

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața; 9,00 D.a.; 9,10

Giulia (s/r); 10,30 Dragoste, minciuni și 
cântece de leagăn (f/r); 12,20 Lumină că

■lauzitoare (s); 13,10 Huckleberry Finn (s, 
C,p. 1); 14,00 Știri; 14,20 Tata și Dave (f.a. 

.Australia); 16,00 Iluzii (s); 17,00 O echipă 
•fantastica (s, da); 17,30 Telerebus: 18,00 
-Alondra (s); 19,00 Observator; 19,45 Ri
viera (f.a. SUA); 21,30 Viitorul începe azi 
ițs); 22,30 Milionarii de Ia miezul nopții;
0,00 știri; 0,15 Aphrodisia.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața I ; 9,00

Sport la minut; 9,15 M.A.S.II. (s); 9,45
, Tânăr și neliniștit (s/r) ; 10,30 Șoapte de 
iunire (s/r); 11,15 Procesul etapei (r);
12.30 Lumea filmului (r); 13,00 Media Fest 
(d); 14,30 D.a; 15,00 Maria (s); 16,00 Tânăr 
Șl neliniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s);
17.30 Zona Crepusculară (s); 18,20 Sport 
la minut; 18,35 Cine este șeful ? (s); 19,00 
Știi și câștigi 1 ; 19,30 Știri; 20,00 Agentul 
Smart se întoarce (co. SUA); 22,00 Fami
lia Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 
23,00 Știri; 23,20 Revista presei; 23,30 
Concert MediaFest (d).

MARȚI, 9 SEPTEMBRIE
TVR 1

6.00 România: ora 6 fix 1 ; 8,30 D.a./r; 
9,00 TVR Ciuj-N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
lași; 11,00 TVR Timișoara; 12,05 Credo 
(r); 13,05 Secretele nisipului (s/r); 14,00 
Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 Bursa inven
țiilor (r); 15,05 D.a. ; 15,30 Ecclesiast *97;  
•6,00 Em. în limba maghiară; 17,05 Stra
da Libertății (s); 17,35 Medicina pentru 
toți; 18.00 Tele-cstival Camei Planet (d); 
■9,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
«Bandiții de Pe râu (w. Italia/Spania) ; 
(22,40 Zbor frânt. Iulia Hașdeu; 23,00 Ca
nary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Uni
versul cunoașterii; 0,30 Planeta Cinema.

TVR 2
7JX) TVM. Telematinal ; 8,00 D.a. (r); 

B/15 Canary Wharf (s/r); 8,50 Echipa de 
intervenție (s/r); 9,45 Memorialul durerii 
<do/r); 10,45 Cultura în lume (r); 11,35
Sunset Beach (s/r); 12,30 Savannah (s/r); 
■3,15 Biserica satului; 13,30 Conviețuiri;
14.30 Ce bine c acasă (s); 11,55 Știri; 15,05 
Timpul Europei (r); 15,30 D.a.; 16,00 Se
cretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 
Puterea, pasiunea (s); 19,00 Opțiuni: 20,00 
Magazin sportiv. Fotbal: România — Is
landa (tineret) (d): 22,30 Ce-i de făcut?;
23.30 Arhive românești; 0,00 TVM. Mesa
ger; 0,30 Meridianele dansului.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața ; 9,00 D.a. (r); 9,40 

Viitorul începe azi (s/r): 10,30 Riviera 
(f/r|; 12,10 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 
Huckleberry Finn (s); 14,00 Știri; 14,20 
Cea mai bună alegere (dramă SUA); 16,00 
iluzii (s); 17,00 O echipă fantastică (s.da); 
■7,30 Telerebus; 18,00 Alondra (s); 19,00 
Observator; 19,45 Un adevăr dureros 
(thriller SUA); 21,30 Legea lui Burkc (s); 
2230 Milionarii de la miezul nopții-, 0,00 
Știri; 0,15 Aphrodisia.

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

Sport la minut; 9,15 M.A.S.II. (s); 9,45
Tânăr și neliniștit (s/r) ; 10,30 Șoapte de 
iubire (r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12.00 Misiunea Galactica (f. SUA, p. I); 
13,00 MediaFest (d); 14/10 D.a. . 15,00 Ma
ria (s); 16JI0 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Șoapte de iubire (s); 17,30 Arca Iui Noe 
(s); 18,15 Sport Ia minut; 18,35 Cine este 
șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi I ; 19,30
Știri ; 20,00 Chicago Hope (s, ultimele
ep.); 22,00 Familia Bundy (s): 22,30 Viața 
ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 Concert 
MedjaFest (d); 0,00 Profesiunea mea — 
cultura (r).

MIERCURI, 10 SEPTEMBRIE
TVR 1

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 Timișoara; 12,05 Sensul 
tranziției (r); 13,05 Secretele nisipurilor
(s/r); 14,00 Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 
Bursa invențiilor (r); 15,05 D.a.; 15/10 
Tribuna partidelor parlamentare; 16,00 
Pro Patria: 17,05 Strada Libertății (s); 
17,35 Mag. sportiv; 18,00 Tele-estival Ca
mei Planet; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 
Jurnal ; 20,30 Fotbal : România — Islan
da (d., rep. a Ila); 21,20 Mândrie și pre
judecată (s, ultimul cp.); 22,15 în flagrant; 
23,05 Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23.50 
Cultura în lume-. 0,30 întâlnirea de la 
miezul nopții.

TVR 2
7,00 TVM. Telematinal ; 8,00 D.a. (r) ;

8.30 Canary Wharf (s/r); 9,00 Bandiții
de Pe râu (f/r); 10,40 Videosateliț; 11,00 
Autograf pentru prezent (r); 11,35 Sunset 
Beach (s/r); 12,30 Piața Spaniei (s/r); 
13/10 Em. în limba maghiară; 14,30 Ce 
bine e acasă I (s); 14,45 Știri; 15,05 Medi
cina pentru toți (r); 15,30 D.a.; 16,00 Se
cretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 
Puterea, pasiunea (s); 19,00 La orizont,
stagiunea muz. ’97/’98; 19,25 Fotbal : Ro
mânia — Islanda (d., rep. I); 20,30 Crea
turile întunericului (f. SUA); 22,10 Bicen- 
tehar Bonizctti; 22,30 Candoarea visului._ 
Visul candorii ? ; 23,30 Destin bucovi
nean; 0,00 TVM. Mesager; 0,30 Mari di
rijori la București.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața ; 9,00 D.a. (r) ; 9,10 

Legea lui Burke (s/r); 10,30 Un adevăr 
dureros (f/r); 12,20 Lumină călăuzitoare 
(s); 13,10 Huckleberry Finn (s); 14,00 Știri; 
14,20 O zi norocoasă (dramă SUA); 16,00 
Iluzii (s): 17,00 O echipă fantastică (s) ;
17.30 Telerebus; 18,00 Alondra (s); 19,00 
Observator; 19,15 Macbeth (f. ist. An-

■ glia); 21,30 Doctor Bramwell — o femeie 
ambițioasă (s, ep. 1); 22,30 Milionarii de 
la miezul nopții; 0,00 Știri.

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

Sport la minut; 9,15 M.A.S.II. (s); 9,45
Tânăr și neliniștit (s/r) ; 10,30 Șoapte do 
iubire (s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Misiunea Galactica (f. SUA, p. II); 
13,00 MediaFest (d); 14,30 D.a.; 15,00 Ma
ria (s); 16.00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Șoapte de iubire (s); 17,30 Război în vii
tor (s); 18,15 Sport Ia minut; 18,35 Cine 
este șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi 1 ;
19.30 Știri- 20,00 Amintiri despre o crimă 
(f. SUA); 22,00 Familia Bundy, (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 
Concert MediaFest (d).

JOI, 11 SEPTEMBRIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix ! ; 8,30 D.a./r; 
9,00 TV R CIuj-N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
Iași; 11,00 TVR Timișoara; 12,05 Ce i de 
făcut ? (r); 13,05 Secretele nisipului (s/r); 
11,00 Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 15,00 D.a.;
15.30 Pompierii vă. informează f; 15,45
Lege și fărădelege; 16,00 Conviețuiri; 17,00 
Știri; 17,05 Strada Libertății (s); 17,35
Bank-Note; 18,00 Tele-estiva) Camei Pla
net (d); 18,50 Tragerile Loto; 19,00 Sun
set Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Dr. 
Quinn (s); 21,55 Pariul Trio; 22,00 Cu 
ochii'n 4; 22,45 Reflecții rutiere; 23,00 Ca
nary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Un 
secol de cinema.

TVR 2
7,00 TVM. Telematinal ; 8,00 D.a. (r))

8.30 Canary Wharf (s/r); 9,00 Planeta Ci
nema (r); 10,00 în flagrant (r); 11,00 A- 
mcrica sălbatică (do/r); 11,35 Sunset
Beach (s/r); 12,30 Mândrie și prejudeca
tă (s/r); 13,30 Em. în limba germană; 14,30 
Ce bine e acasă I (s) ; 14,45 Știri; 15,05 
Mag. sportiv (r); 15,30 D.a.; 16,00 Secre
tele nisipului (s); 17,00 Ceaiul de Ia ora 
5... ; 19,00 Mag. cultural estival; 20,00

Laura, umbrele verii (f. Franța); 81,35 
Scriitori de azi; 22,00 Club 2020; 22,30
Em. sportivă; 23,30 Media-Club; 0,00 
TVM. Mesager.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața ; 9,00 D.a. (r) ; 9,40 

Doctor Bramwell (s/r); 10,30 Macbeth
(f/r); 12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 
Huckleberry Finn (s); 14,00 Știri; 14,20 
Ia-ți Rolls-uJ și pleacă (co. Franța); 16,00 
Iluzii (s); 17,00 D.a. ; 17,30 Telerebus; 18,00 
Alondra (s, ultimul ep.); 19,00 Observa
tor; 19,45 Comportament indecent 1 (thril
ler SUA). 21,30 Cronici paranormale (s, 
SUA/Canada, ep. 1); 22,30 Milionarii de 
la miezul nopții; 0,00 Știrile nopții.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața I ; 9,00

Sport Ia minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9.45
Tânăr și neliniștit (s/r) ; 10,30 Șoapte ds 
iubire (s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Beverly Hills (s/r); 13,00 Media
Fest (d); 15,00 Maria (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 Șoapte dc iubire (s) ;
17.30 Hercule (s); 18,15 Sport la minut; 
18,35 Cine este șeful ? (s); 19,00 Știi și 
câștigi!; 19,30 Știri; 20,00 Melrose Place 
(s); 21,00 Doctor în Alaska (s); 22.00 Via
ța ca în filme (s, ultimul ep.); 22.30 Gala 
decernării premiilor PRO Victoria; 23,00 
Știri; 23,30 Concert MediaFest (d).

VINERI, 12 SEPTEMBRIE
TV R 1

6,00 România: ora 6 fix ! ; 8,30 D.a./r; 
9,00 TVR Cluj-N. ; 10,00 Șliri; 10,05 TVR 
Iași; 11,00 TVR Timișoara; 12,05 Media 
Club (r); 12,35 Conviețuiri; 13,05 Secre
tele nisipului (s/r); 14,00 Știri; 14,10 Șei
cul (s/r); 15,00 D.a. ; 15,30 Em. în limba 
germană; 17,05 Strada Libertății (s); 17,35 
Scena politică; 18,00 D.a. ; 18,30 Treptată 
treptat (s); 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 
Jurnal; 21,00 Tezaur folcloric; 21,30 Ini
mă neagră (f. Italia); 23,10 Coordonate 
culturale; 23,30 Jurnal; 23,50 Concert ex
traordinar Placido Domingo — Julio Igle
sias; 0,50 Cyber-Tracker 2 (f. SF SUA).

TVR 2
7,00 TVM. Telematinal ; 8,00 D.a. (r) ;

8.30 Canary Wharf (s/r); 9,00 Dr. Quinn 
(s/r); 10,00 Universul cunoașterii (r); 10,40 
Salty (s/r); 11,35 Sunset Beach (sr); 12,30 
Un secol de cinema; 13,30 TVR Cluj-N. ; 
14,00 Pelerinaje. Nicolae Grigorescu (III);
14.30 Ce bine c acasă ! (s); 15,05 Bank-
Note (r); 15,30 Dji. ; 16,00 Secretele nisi
pului (s); 17,00 Șeicul (s); 17,50 Știri; 18,00 
Puterea, pasiunea (s); 19,00 Pentru dvs., 
doamnă 1 ; 20,00 Fantastic Star Club; 21,00 
llobingo 2; 21,40 V'idcocaseta muzicală ; 
22,00 Bicentenar Schubert (II); 22/10 Noc
turna sportivă; 0,00 TVM. Mesager.

ANTENA I
6,30 Tele-Dimineața ; 9,00 O echipă

fantastică (d.a./r); 9,40 Cronici paranor
male (s/r); 10,30 Comportament indecent 
1 (f/r); 12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 
D.a.; 14,00 Știri; 14,20 Model Academy 
(s); 14/50 Divergențe — convergențe din 
lumea sportului; 16,20 Club Hawaii (s); 
17,00 Dosarele Antenei 1; 17,30 Telerebus; 
18,00 Alondra (s); 19,00 Observator; 19,45 
Dixie își Schimbă obiceiurile (co. SUA);
21.30 Nash Bridges (s.p. SUA, scria a Il-a, 
ep. 1); 22,30 Milionarii de la miezul nop
ții; 0,00 Știri; 0,15 Aphrodisia: 0,40 Geor
gia (dramă SUA).

— *
PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața ! ; 9,00
Sport la minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tâ
năr și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte dc iu
bire (s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00 

' Gala decernării premiilor PRO Victoria
(r) ; 13,00 Media-Fest (d); 14,30 D.a.; 15,00
Moria (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s) ;
16,45 Șoapte de iubire (s); 17/10 Xcna,
prințesa războinică (s); 18,15 Sport la mi
nut; 18,35 Cine este șeful ? (s); 19,00 Știi 
șl câștigi ! ; 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X
(s) ; 21,00 Raising Cain (f. SUA); 23,00 
Știri; 23,30 Concert Media-Fest; 1,30 Har
per (f. fant. SUA); 3,40 Generația PRO.

SÂMBĂTA, 13 SEPTEMBRIE
TVR 1

7,00 Bună dimineața... de la Timișoara 
și București; 8,30 Alfa și Omega; 9,00 
Știri; 9,05 Salty (s); 9,55 Ferlli-vă de mă
găruș I ; 10,55 Vanilie roz (f. Franța); 12,30 
Mork & Mindy (s); 13,00 America sălba
tică (do); 13,30 Ecranul: 14,00 Știri- 14,15 
Mapamond; 14,45 Mag. umoristic; 15,00 
Fotbal: Farul — Rapid (d); 16,50 Mag. 
muzical; 17,00 Universul straniu al lui 
Arthur C. Clarke (do); 17,30 Alo, tu alegi 1; 
18,00 D.a.; 18,30 Hollyoaks (s); 19,00 Tele- 
enelclopedia; 20,00 Jurnal; 20,35 Săptă

mâna sportivă; 21,00 Savannah (s); 22,00 
Varietăți internaționale; 23,00 Știri; 23JD5 
Piațn Spaniei (s); 0,00 Detectivul din LA 
(s, ultimul cp.); 1,00 Arena A.S.

TVR 2
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;

9.30 Aju:ă-te singur ! ; 10,00 Mondo-Blitz; 
11,00 TVR Timișoara; 13,00 Actualitatea 
culturală; 13,30 Misterele Sankf Peter- 
sburgului (s); 14.30 Ce bine e acasă I (s): 
15,00 Șliri; 15,10 BuVsa invențiilor; 15,30 
D.a. ; 15,50 La izvorul dorului; 16,00 Se
cretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18.00 
Serata muzicală TV; 19,00 Cazuri și ne
cazuri în dragoste; 20,00 Dragoste de ma
mă (f. Anglia1, p. I); 21,50 Mozaic sportiv- 
22,05 Dragoste de mamă (ultima parte) ; 
0,00 TVM. Mesager; 0,30 Jazz Alive.

ANTENA 1
7,00 Știri; -7,10 Nash Bridges (s/r); 8,10 

Tele-Dimineața; 10,20 D.a. ; 10,50 Dragă 
profesore (s); 12,30 Nici o clipă de plicti
seală (s); 13,00 Viață sălbatică (s); 13,30
Orașele lumii (do); 14,00 Știri; 14,20 Mo
del Academy (s); 14,45 Polițiști în misiu
ne (s); 16,00 Poveștile prietenilor mei ;
16.30 Club Hawaii (s); 17,10 Intre prie
teni ; 18,00 Spitalul Universitar (s); 19,00 
O servator; 19,45 Scandalul Heidi Fleiss 
(dramă SUÂ); 21,30 A treia planetă de la 
soare (s, ep. 1); 22,00 Beavis & Butthead 
(s); 22,30 Dragoste cu năbădăi (s); 23,00 
Hollywood Top Ten; 0,10 Aphrodisia (s); 
0,30 Dingo (f. Tranța/Australia).

PRO TV
7,00 D.a.; 8,10 Povestea zilei; 8,30 Su 

perboy (s); 9,00 Noile aventuri ale Io
Flipper (s); 10,00 Harper (f/i); 12,00 Pro
fesiunea mea — cultura (r); 12,55 Știri ; 
13,00 Sufletul Clarei (dramă SUA); 14,45 
Motor Sport Magazin; 15,10 Motociclism;
15.30 Shakedown on the Sunset Strip (dr. 
SUA); 17,15 Walker, polițist te^an (s); 
18,00 Gala decernării Premiilor Media
Fest; 18,45 Te uiți și câștigi ! ; 19,30 Ș<k 
20,00 Stop ! Or My Mom Wili Shoot I (co. 
SUA); 22,00 Divertis Summer Time; 23,20 
Străzile crimei (s, ultimul ep.); 0,15 Sport 
Ia minut.

DUMINICA. 14 SEPTEMBRIE
TVR 1

7,00 Bună dimineața ! ; 8,30 Lumina 
din lumină; 9,00 Știri; 9,05 De la Apenini 
la Anzi (s); 9,35 Legenda Albei ca Zăpa
da (d.a.); 10,00 Arlechino; 11,00 Viața sa
tului; 12,30 Ce vrăji a mai făcut nevastă- 
mca, Samantha ? (s); 13,00 National Geo
graphic (do); 11,00 Știri; 14,15 Atlas; 14,45 
Videomagazin 17,00 Star Trek (s); 18,00 
D.a; 18,30 7 zile în România; 19,00 Robin- 
go; 20,00 Jurnal; 20.35 Duminica sportivă- 
20,50 Tragerile Loto; 21,00 Cea mai I 
gata pisică din lume (co. SUA); 22,40 1’- 
riul Trio; 22,45 Știri; 22,50 Concert extra
ordinar Luciano Pavarotti.

TVR 2
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;

9.30 Ferestre deschise... ; 10,00 Leonard 
Bernstein prezintă: Concerte pentru tine
ret (s); 11,00 TVR Iași; 13,00 Memoria e- 
xilului românesc; 13,30 Misterele Sankt 
Petersburgului (s); 14,30 Ce bine e acasă 
(s); 15,00 Fotbal: Sportul Studențesc — 
Univ. Craiova (d); 16,45 Muzică populară; 
17,00 Șeicul (s); 17,50 Știri; 18,00 Serata 
muzicală TV; 19,00 Sensul tranziției: Școa
la; 20,00 Da, pentru Europa I — spectacol-, 
21,00 Repriza a treia ; 0,00 TVM. Mesa
ger; 0,30 Varietăți internaționale.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Poveștile prietenilor mei 

(r); 7,40 Dragă profesore (s/r); 9,10 D.a.; 
10,00 Animal Show (s); 10,30 Un câine cu 
imaginație (s); 11,10 Controverse istorice 
(do); 11,40 Spirit și credință; 12,10 Vede
ta în papuci; 12,50 Caleidoscop (div.); 
14,10 Alertă pe plajă (s); 14,55 O femeie 
— un bărbat și jumătate; 15,20 Hollywood 
Top Ten (r); 16,30 Club Hawaii (s); 17,45 
Dragoste cu năbădăi (s); 18,15 Printre
rânduri; 19,00 Observator; 19,45 Propu
nerea (dramă Anglia); 21,00 Burlacul (s, 
cp. 1); 22,00 Giulia (s); 23,00 Sirenele (s); 
0,00 Știri; 0,10 Chloe (f.a. Franța).

PRO TV
7,00 Desene animate; 8,30 Fiica ocea

nului (s); 9,00 Super Abracadabra; 10,25 
Corsarirf Negru (f. Italia); 12,30 O căs
nicie perfectă (s); 12,55 Știri; 13,00 News 
Radio (s); 13,30 Banditul (s); 15,15 Lumea 
filmului; 15,45 întotdeauna PRO; 16,15 
Divertis Summer Show (r); 17/10 Noroco
sul (s); 18,20 Beverly Hills (s); 19/10 Ști
rile PRO TV. 20,00 Do the Right Thing 
(f. SUA); 22,00 întotdeauna PRO; 23,00 
Știri; 23,20 Revista presei; 23,30 Procesul 
clape! (talkshow).
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• Un miliard de lei se va aloca suplimen
tar la categoria I pentru tragerea specială LOTO 
6/49 din data de 14 septembrie 1997, 
dedicată zilei de 15 septembrie „ZIUA 
RIEI NAȚIONALE".

tragere
LOTE-

lei. 
lei.

Prețul unei variante 
La „NOROC" prețul

desimple va fi 
rămâne același:

300
200

începând cu luni 8 
deschis ÎN LOCALITATEA DOBRA O AGEN
ȚIE LOTO — PRONOSPORT simbol 20—80 
M, la solicitarea Primăriei și a numeroșilor 
participant din această zonă a județului. (98)

septembrie a.c., s-a

I.T.S.H. HUNEDOARA — DEVA

Anunță concurs pentru ocuparea postului

• CONTABIL ȘEF

la Căminul Spital Brănișca, în data de 22 sep
tembrie 1997.

Condiții: studii superioare economice, ve
chime peste 5 ani.

Informații suplimentare la sediul I.T.S.H., 
A. Șaguna, nr. 1.

S.C. „CETATE" S.A. DEVA

Str. Mureșului, nr. 4.

Vinde en gros

• PASTE FĂINOASE
Informații suplimentare la telefoanele: 

213356, 217937. (2462)

S.C. DEVATRANS S.A. DEVA
Invită toate persoanele care beneficiază 

gratuități pe transportul urban (veterani
I (jc

la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr. 2.

de 
de

I 
I
I
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I
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ORGANIZEAZĂ

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI |
DEVA

UNIVERSITATEA POPULARA

SC PYffOSTOP 8 fi Oradea
începând cu data de 1 oct. 1997, următoa- »

I 
I
1

î
î« I « I♦
i1
î
J rele cursuri de calificare și pregătire profesio- 
j nală:
2
î
2i «1
2
2
2
1 
i « I
I«
♦ pentru care trebuie următoarele acte la în- 
♦scriere: xerocopie certificat naștere, căsătorie, 
«studii, 2 poze tip buletin, un dosar cu șină.
1
2i
I

I♦I

— contabilitate
— operatori calculatoare
— secretariat computerizat
— coafură
— cosmetică
— stenodactilografie
— laboranți CT
— fochiști
— macaragii
— tâmplari
— ospătari
— bucătari
— croitorie

O

1»

— limba engleză
— limba franceză <
— limba germană '
— gimnastică ritmică '
— gimnastică aerobică ’
— balet copii >
— curs intensiv preșcolari — Ib. engleză *

ț (regim de grădiniță) f
— instrumente de suflat: taragot, saxofon, t

j clarinet
—- chitară
— percuție
— curs ajutător Ib. engleză — germana ■

i 
r A 
î
I

_____________________ î
S.C. „CHIMICA" S.A. ORAȘTIE J

data de 8 septem- • 
'centare dc 1

•I «
I 
î 
i 
r »

------- r----------------_ ------------------------ 24 J
♦ (intrarea în municipiul Orăștie dinspre Deva î

**

1II« ___ ________ ___  __„___ „______
1 pentru elevii ce studiază aceste limbi (clasele 
î II—VIII).
2 înscrierile se fac zilnic la sediul Casei de
2 Cultură intre orele 9—16, începând cu data 
ide 4. 09. 1997.
ț Alte informații la tel. 216882.
•
«
2i«I«
♦ brie 1997.
♦ facere a următoarelor produse:
■1
1
j tice;
j — țevi și fitingtiri pentru instalații,
2 cele mai miei prețuri.
« Magazinul se află in incinta stației de car-
♦ buranți a societății, strada Codrului, nr.
4-

jb.N. 7).

t

Deschide, începând cu i
un ma— ' ’ ” 'dentare r

— piese auto: Dacia, Aro, Oltcit;
— bunuri de larg consuni din mase plas-

la

s

I

Reprezentanta DEVA : ' --țț

I INSTALEAZĂ
f' Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

.la efracție și incendiu
■" Sisteme de televiziune cu circuit închis 
r ■ Sisteme de control al accesului prin cartele. 
z?3 Sisteme de interfome și videointerfonie 
.-T’ Alarme auto
r/z Geamuri termoizolatoare și securizante

■ v ■ Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA si SVA.

S.C. CASIAL S.A. DEVA

începând din 25 august 1997, S.C. CASIAL 
SJL Deva produce si poate livra ciment tip 
II B-S 32,5 
nale de:

SR 1500/96, Ia prețuri promoție*

280.000
320.000
Aceste prețuri nu conțin TVA.
Pentru vânzarea prin magazinul propriu 

prețul este de:
336.300 lei/t vrac
386.804 Iei^t saci, respectiv 19340,2 Iei/

r

lePt vrac 
lei/t saci./J

I 
)5
ț mercial.

I
 IMPORTANT !

Cimentul are aceleași utilizări ca tipul D 
A-S 32,5 R SR 1500/9- (fost Pa 35) și un 

ț preț de livrare mai mic cu 17 la sută, 
ț Programul de livrare este NON STOP, de 
ț luni, ora 7, până sâmbăta, ora 7. 

i
autorizați.

ț Concursul 
ț brie 1997. ora 
ț meria, Șoseaua Națională, nr. 136.l

sac.
Aceste prețuri conțin TVA și adaosul en-

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL M.R. 
SIMBRIA

Angajează prin concurs trei FOCHIȘTI

are loc în data 
11,00, la sediul

de 24 septem- 
unității din Sl-

1MC0MEX • LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

ARCTIC 
GĂIEȘTI

| PHILIPS NEI 1 DAEWOO GOLDSTAR

Vă oferă la cele mai mici prețuri :
• IELLVI/.OARE COLOR • I RIGIDIRE, COXGFLATOARE Șl VITRINE 
rRCGORH K I • MAȘIM Di SI’ALAI • ARAGAZ' CU 3. 4 Șl 5 OCHIURI 
'• BUTELII DE ARAC AZ • ROII YRF: ELECTRICE • VIDEO 1’L‘AYERE Șt 
Video recorder! • aspiratoare • mixere-șt roboți de 
BtiCA’XRI! •STORC\I OARE DE 1 RUCTE • COAQAREȘI MOCHETE-

Și mul ic altele !!!______  ___________
loti locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

t PLATA ÎN 12 RATE
CU AVANS NUMAI 1 O %

Magazinul nostru - orăștie, str. bălcescu, nr. 11, tei. 647496[

yr. . . . .—:----- ■•■T.’T—
'fc*. *.*•*•••*»*»*»*«•»*»*»*•*«*«*»•»*•*»*•*•*•*•*•*• “•'
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UNICAPITAL S.A
.Societate de Valori Mobiliare
(autorizație C.N.V.M, 200/1995)

•Membra a Bursei (te Valon București
• Membra ^sistemului de tranzacționare electronica RASOAQ
Membra aĂsocjatiei Naționale a S ocietaeiloi de Valon Mobiliare
Membra a Sacjetatii Naționale de Compensare Decontare s> Oepozrtare

INTERMEDIAZĂ 
VANZAREAJ.CUMPĂRAREA DE ACȚIUNI

PE.
Plata RASOAQ

Bursa dexValori București
Piețe organizate $l supravegheate pe care se tranzactioneaza in deplinânegaOtafâ. 

acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare in Masa

BIROURI UNICAFITAL S.A
Magazinul QUASAR-DEVA -Bulevardul DECEBAt Bl. R paner

Țel.: 054/ 211.261

'Magazin u[ qua$ar;huhe*ioara - Bulevardul DACIA NrWfQ'
~ Tel.: 054/723.1 39

i

. i ■■■■
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• Cu ocazia zilei de 
naștere pentru Ciprian 
fizamfiroaiei părinții îi 
urează ,>La inulți ani!**  
Angelica și loan. (2162)

VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament trei 
camere, Gojdu, E 2, etaj 3, 
multiple îmbunătățiri, zo
nă liniștită. Tel. 218116.

(7783)
• Vând apartament trei

camere decomandat, ul
tracentral, etaj 1, preț 
negociabil. Informații zil
nic la tel. 219125. (7788)

• Vând apartament două
camere zona Lido> preț 
70 000 000 negociabil. Tel. 
224954. (2288)

• Vând recamăcr în
bună stare. Deva, tel. 
218442. (Grt.j

• Spray contra ejacu
lării rapide. medicamente 
potență, frigiditate, afro- 
disiacc. 01 — 6376273 ; 
018 — 606134.

• Vând la preț avan
tajos trei jocuri Jolly 
Card, mașină modelat 
IMM) pâine, nouă. Infor
mații zilnic la tel. 731538.

(7797)
• Vând apartament

parter, central, numai pri
vatizare. Tel. 222389, De
va. (7774)

• Vând apartament două 
camere, nou, decomandate
lângă piața rușilor). Tel. 

625341 (7809)
• Vând în condiții foarte 

avantajoase 2 buc. cap
ftractor, Raba cu semire- 

norcă 17 t> TVA recupe
rabil, posibilități rate. 
{Efectuez transport 17 t 
infern. Tel. 092281904

(2300)

• Vând garsonieră și 
apartament 2 camere 
centrale. Deva, tel. 718956.

(186592)
• Vând apartament 2 

camere ultracentral, de
comandat. tel. 613781.

(186591)
• Vând casă, încălzire 

centrală, gaz, grădină. 
Deva, ltosctti, 10. 221606.

(186589)
• Vând casă, grădină,

Bârsău, la șosea. Informa
ții la nr. 173. Tel. 627840 

'după ora 20. (7813)
• Vând Renault Fuego

sinscris, carte de identitate, 
■atare perfectă de funcțio
nare. Simeria, tel. 661967, 
după ora 16. (7812)

• Vând schimb aparta
ment 4 camere decoman-

|date> etaj 4, cu două ca
mere. Tel 221643 (7810)

• Vâud convenabil mo
bilă sufragerie și bicicletă 
Pegas pliantă. Tel. 221431.

(7804)
• Vând casă Simeria, 

Fabricii, 12, gaze, gră
dină. Tel. 660297, 616845.

(2296)
• Vând televizor alb- 

negru, stare bună, preț 
negociabil. Tel. 620609.

(2297)
• Vând Renault 25. Vând

Renault Rapid Diesel 
mic. Tel. 219082. (2301)

• Vând Volkswagen Pas- 
feat Diesel, consum 4<5 
uși față, parbriz, capotă, 
cabană. Tel. 211499.

(2292)
• Vând apartament trei

camere, parter, loc pri
vatizare. Deva, Bejan, 
bl. Gl> ap. 1 Informații Ia 
domiciliu. (8243)

• Vând dozator Sie

• •
X X XXX

cotidiană independent £
“ ‘ ‘ *** * * *» *« »* * * * *

mens 3 capete, 3,8 mili
oane. Tel. 223859. (7815)

• Vând apartament trei
camere, plus garaj, împă
ratul Traian, 35 000 DM. 
Tel. 227542. (2303)

• Vând mașină de cu. 
sut Singer. Tel. 21G974.

(2305)
• Vând apartament două

camere, Gojdu, tel. 213889, 
orele 16—20. (2301)

• Vând și montez par
brize auto. Deva, str. Dra- 
goș Vodă, nr. 11. Tel. 
225075. 225077. (2306)

• Vând remorcă apicolă, 
48 familii, preț informativ 
7 milioane, negociabil. 
Tel. 215771, după ora 21.

(8214)
• Vând apartament două

camere, Dacia,, intrări sepa
rate. Tel. 621938. (8345)

• Vând motocultor fa
bricat în Germania care 
face toate operațiunile în 
agricultură. Tel. 212163.

(7806)
• Vând urgent, garso

nieră, zona gării. . Deva*  
tel. 615588, după ora 16.

(7821)
• Vând apartament

două camere, parter*  în 
spate la Cointim. Tel. 
617393. (2307)

• Dozator bcre — suc 
1—5 capuri, garanție, con. 
venabil, 036/437569.

(3005)
• Vând urgent casă 

Cristur, nr. 110, preț a- 
vantajos. Tel. 671630.

(21G2)
• Vând urgent casă, gră

dină, ARO 10, remorcă, 
Turdaș. Informații tel. 
647140. (2354)

• Vând brutărie in
stare dc funcționare. 70 
milioane, negociabil. Tel. 
711955. (2159)

• Vând Toyota Corola 
sport, înmatriculată, stare 
excelentă. Tel. 724987.

(2157)
• Vând apartament 2,1/ 

2 camere, cu gaz, beci. 
Informații la tel. 724463.

(2164)
• Vând Dacia 1310 ber.

lină, an fabricație 1992, 
38 000 km< informații la 
tel. 621914. ' (3589)

( PIERDERI ți

• Pierdut certificat de
înmatriculare pe S.C. Fruct 
Ex Corn SRL Deva. 11 de
clar nul. (3588)

| ÎNCHIRIERE
• Închiriez apartament

două camere, Deva, ultra
central, nemobilat, etaj 
II, cu telefon. Informații 
056/205251. (6276)

• Închiriez har — te.
rasă dotat cu tot necesa- 
irul. ultracentral. Tel. 
716611. (2163)

• Ofer de închiriat spa
țiu comercial amenajat 
în Dobra. Informații Ilia, 
tel. 139. (7805)

• Ofer pentru închiriat 
apartament două camere, 
mobilat, Gojdu. Tel. G26355.

(2310)
• Caut pentru închinat

pe termen lung auto
camion TIR. Tel. 054/ 
647789. (7770)

• Caut spațiu de 
închiriat în Hunedoara 
sau Petroșani pentru 
activitate comercială 50 
—70 mp. Sunați la tel 
018623032, între orele 
7—9. (OP)

^ DIVERSE )
• Asociația familială rc-

X XXXXX.XXXXXXX â > aj X & XX

prezentată prin dna Morar 
Aurora din Lupeni a fost 
autorizată (13561/1997) 
practice activitate 
merț cu produse 
tare, cu un adaos 
cial cuprins între 
la sută.

s

șă 
de ce- 
alimen- 
comer. 
0—500 
(7808)

• Școala Sanitară 
Postliceală ,,Carol Da
vila**  București, fi
liala Călan, face în
scrieri pentru anul 
de învățământ 1997 
— 1998 la următoarele 
specialități: asistent
generalist; asistent 
igienă; asistent far
macie; asistent asis
tență socială. înscrie
rile se fac zilnic la 
sediul școlii din cadrul 
Casei de cultură, si
tuată in Călan. până 
la data de 20 septem
brie. Informații su
plimentare la tel. 
730601 sau 730668.

(7653)

• SC Aniola Corn SRL 
Deva anunță intenția dc 
majorare a adaosului co
mercial dc până la 100 la 
sută, începând cu data de 
6 octombrie 1997. (7803)

• Aveți probleme fi
nanciare? Nu disperați! 
Numai Casa d<> Amanet 
Aura vă oferă împrumuturi 
In condițiile Cele 
Avantajoase. Deva, 
Victoriei, 
Casa de 
232360. Hunedoara, 
G. Enescu. bl. 1, 
724130.

---- — ii

bl. 10. 
Cultură.

mai 
str. 

lângă
Tel. 
str. 
tel. 

(2274)

’ OFERTE DE 
. SERVICII
• SC Impex Ina SRL 

Deva angajează urgent, 
pentru complex alimentar 
»,Master**  din cartierul Do
robanți — Deva, vânză
toare. Condiții: absolventă 
de liceu (de preferință e- 
conomic, promoția 97), ne
fumătoare, domiciliul în 
Deva, aspect plăcut. Sala
rizare bună. ^Candidatele 
se vor prezenta în incinta 
complexului, în 7. 09. 1997. 
ora 10.00. (7823)

• Brutăria Neamț 
cu sediul în Deva, str. 
M. Viteazul, nr. 32, 
angajează vânzătoare 
calificate pentru ma
gazin alimentar. In
formații la sediu so
cietății. (7820)

• Școala specială Pă-

clișa scoate la concurs, în 
data dc 24 septembrie, un 
post de secretară și un 
post îngrijitor pe perioadă 
determinată. Informații Ia 
sediul unității. (186593)

(COMEMORĂRI)
• Soția. copiii, părinții 

și fratele anunță împlini, 
rea a șase săptămâni dc 
lacrimi și dor de la moar
tea fulgerătoare, Ia nu
mai 31 de ani. a scumpu
lui nostru 
CONSTANTIN MARCEL 

JIC
Parastasul va avea loc 

sâmbătă, ora 12,00, la Ci
mitirul Bejan. Nu te vom 
uita niciodată. (186591)

• Lipsiți de cân
tecul, de glumele -și 
de zâmbetul tău, te 
regretăm și te' plân. 
gem, dragă

FLORINE, 
dc doi ani dc zile. 
Parastasul de pome
nire sâmbătă. 6 sep
tembrie 1997, ora 11, 
la Cimitirul Ortodox 
Deva. Familia Avram. 
_______________ (7811)
• S-au scurs șase 

luni de Lacrimi și dor 
de când ne*a  părăsit 
bunul și duiosul 
ec. IANCU TODORONI 
Parastasul sâmbătă 
la ora 11 în cimitir. 
Te vom plânge și re
greta veșnic. Familia.

(7816!

OfecEsa, 1
• Colegii de la IPII 

Deva sunt alături de 
ing. Stratulat Angelica 
Ia greaua pierdere Pr‘" 
cinuită de decesul 
tatălui său

AUREL DRAGAN
Sincer0 condoleanțe. 

(7825)

Administrator I, agent 
comercial 15, agent de a- 
sigurare 9, agent pază și 
ordine 5. agent reclamă 
publicitară 30, analist 2, 
arhitect 3, arhitect clădiri 
5. barman 30, bobinator 
aparataj electric 1, brutar 3, 
bucăiar 9, cofetar 5 con- 
fecționer tricotaje după 
comandă 11, confecționer 
— asamblor articole din 
textile 36*  consilier econo
mic 1, contabil 6, croitor 
112, croitor — confecționer 
îmbrăcăminte după co
mandă 22, cusător piese 
din pielfe și înlocuitori 1, 
cusător piese la încălță
minte 29, depanator de 
aparate radio și. Tv, re- 
dresoare și amplificator 1, 
desenator tehnic 1> dispe
cer 1, dulgher pentru con
strucții 19, economist în 
industrie 1, electrician a. 
utomatizări și forță 1, e- 
lectrician de întreținere și

i Depozit
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• 39, bl. 47 parter, oferă la prețuri fără concn- 
| rentă:
J
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I

b-

magazin
Situat in incinta S.C. Polidava S.A. Deva, 

, nr. 257.

t w...

O pate de ficat în diferite sortimente, 
carne dc porc cu fasole boabe. în cutii metalice

„SILVA**  1/2 1 — 2564 Ici 
„REGUN“ 1/2 1 — 2281 Ici 
„SILVA**  0,33 1 — 2222 Iei 

„SILVA**  (neagră) 1/2 1 — 2900 lei

bere
bere
bere
bere
apă minerală B1BORȚENI 1,5 1 — 2601

hârtie igienică

S.C. „SCORPION COMPANY**  S.R.L.

Cu sediul în Hunedoara, beiul Dacia, nr.

t4

I

— Pui import Ungaria
— Pulpe pui
— Ficat pui
— Tacâmuri
— Ouă
—■ Ulei floarea soarelui
— Făină albă „BL 55“ ambalată la 1 kg 

Ia sac 50 kg.
Angajează operator — calculator, operator 

j facturi manuale.
Relații la sediul societății sau la telefoanele: 

j 717439; 232181, zilnic între orele 8,00—17,00. 
I--------------------------------------------------------------------
| DEPOZITUL EN GROS AROMA DIN DF.VA 

l Str. M. Eminescu, nr. 48 (localul fostei fa-
• oriei de mobilă) desface la cele mai avantajoase
• prețuri:
• • Zahăr • Orez • Făină albă • Griș
• • Mălai grisat • Sare • Oțet • Margarină _ 
« • Pateu ficat • Conserve carne • Apă mine- J. 
« raia „Perla 1
țSpirt sanitar • Votcă • Rom • Lichior—' ' 
t Șampanie • Vinuri din cele mai renumite pod- 
îgorii • Țigări Tg. Jiu și din import * Chi- 
jbrite • Dulciuri • Arome pentru sucuri la 
jdozator • îndulcitori (Asparlam, Zaharină) • 
*Acid citric și Citrat de sodiu * Porumb, sare 
î aromatizată și pungi pentru POP CORN • 
{Cești din porțelan și pahare sticlă pentru uni- 
w tați de alimentație publică * Pahare unică fo- 
J losință si lingurițe plastic.
J _ ................... " “ " '
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Harghitei**  • Alcool rafinat • ț

I
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IProgram zilnic: 8—16, sâmbăta: 8—13,30. i 

Informații la tel. 212057 (2461)* I

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCA 
SI PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI 

‘ HUNEDOARA
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE. LA DATA DE 4. 09 1997

reparații 2, electromecanic 
electroalimentare 16, fa- 
ianțar 3, farmacist 1> fe
meie de serviciu 1> fo
chist la căldări pentru în
călziri centrale 1, frigoteh- 
nist 1, inginer construcții 
civile, industriale și agri
cole 4, inginer constructor 
instalații 1, inginer de cer
cetare în construcții civile,' 
industriale și ag. 1, lngi. 
ner de cercetare în pre
lucrarea lemnului 1, in
giner electromecanlo t- 
inginer mecanic 2, îngriji
tor animale 4, îngrijitor 
clădiri 1, instalator apă, 
canal 8, instalator frigoteh- 
nîst 2, jurisconsult 1, lă
cătuș mecanic 17, maistru

în industria textilă — pie. 
lărie !• maistru mecanic 
1, mecanic auto 1, mun
citor necalificat 21, ope
rator calculator electronic 
și rețele 2, operator chi
mist la fabricarea altor 
produse organice 2, ope
rator la fabricarea meze

lurilor' 2, ospătar (chelner) 
26, patiser 3, paznic 24- 
secretară 1, șofer autobuz
6, șofer autosanitară 2, 
șofer de autoturisme și 
camionete 1’ strungar uni
versal 5, sudor autogen 2. 
sudor electric 7, tehnician 
arhitect 1, tâmplar manual
7, tâmplar universal 17, 
tinichigiu carosicr 2, trac
torist 2, vânzător 40, vân
zător bilete 4, vopsitor a. 
uto 1, zidar pietrar 4' zi
dar rosar — tencuitor 16. 
zugrav, vopsitor 15.

TOTAI'. LOGURT DE MUNCA VACANTE — 644

NOTAi Informații despre locurile de muncă va
cante comunicate de către Oficiul de Forțe de Munca, 
și Șoma} Hunedoara — Deva puteți primi de la 
Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și 
Documentare, Clubul Șomerilor Deva precum șl la 
Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Iluncdoara- 
Călări’ Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani- 
Lupeni, Vulcan- în silele de luni, marți, miercuri- 
joi, între orele 8,15 — 14,15,
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