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VREMEA

Vremea se menține re
ce, dar predominant fru-

moașă. Cerul va fi va-! 
riabil. Dimineața pe a- ‘ 
locurj se va produce bru- < 
mă. Vânt moderat din ? 
nord. Minimile vor oscila 
între 2—7 grade G, iar < 
maximele între 13—18 *! 
grade C. (Lucian Nistor). '

V.WZ/.W.W.V.VAW/AWAW/AWMV.VAVA

ÎNJUDEȚUL HUNEDOARA.

aaDouăzeci de mii
de persoane și-au luat

adio de la minerit

Deși numărul color care 
frecventează în acest an 
grădinițele și școlile din 
țară a scăzut cu 130 000 
tată de anul trecut, Școala 
(jenerală din Vața de Jos 
i în eput noul an școlar 

’cu an efectiv mai mare de 
elevi. Pentru ce, 220 de 
«>j>fî se pare că acest an 
școlar a început sub auspi
cii destul de bune, ținând 
seama de cele spuse de 
<11. Sabin Selagea, direc
torul instituției. Manuale 
au primit toate cele 13 
unități școlare de pe raza 
comunei (cca jumătate din
tre ele fiind noi): lucrările 
de igienizare corespunză-

Disciplina la ea acasă
toare s-au efectuat în pe
rioada vacanței la 9 școli, 
iar celelalte (de la Tătă- 
răștii de Criș, Brotuna, 
Târnava de Criș și Vața 
de Jos) au fost .supuse u- 
nor reparații mai ample, 
suma totală cheltuită fiind 
de 59 de milioane de lei; 
aprovizionarea cu lemne 
este în curs de desfășu
rare, așa încât cel puțin 
în primul trimestru sălile 
de clasă nu Vor duce lipsă 
de căldură.' îmbucurător

ar fi șl faptul că, deși 
pentru mulți dintre elevi 
distanțele până la școală 
sunt destul de mari (mai 
ales când se străbat pe 
joș) iar greutățile finan
ciare sunt așa cum sunt, 
părinții își trimit totuși 
copiii la școală — cu ..niște 
eforturi supraomenești", e 
drept, apreciază dl. direc
tor.

La Școala Generală din 
Vața de Jos cuvântul de 
ordine se vrea a fi disci-

plina: „împreună cu în
tregul colectiv al școlii 
am încercat să-i determi
năm pe copil să se poar- 
te-n școală la fel ca și 
acasă... Și în munca asta 
nu e vorba de nici o mă
sură coercitivă, ci de o 
vorbă frumoasă, caldă, de 
sensibilizarea copilului", 
mărturisea interlocutorul 
nostru. Așa se și explică 
probabil de ce băncile, a- 
celeași de peste douăzeci 
de ani, mobilierul în ge
neral continuă să se păs
treze în bune condiții, 
spre mulțumirea și lipsa 
de îngrijorare a conducerii 
școhi. GEOKGETA ihrla

Ieri, 25 sep* -;ibrie, lo 
Direcția Generală de Mun
că și Protecție Socială a 
Județului Hunedovi s-a 
desfășurat o conferință de 
presă a cărei temă prin
cipală a reprezențat-o a_ 
plicarea Ordonanțelor Gu
vernului nr. " și 22.

Potrivit datelor prezen
tate de către dl. Eugen 
Maniac, director, general 
adj. în cadrul D.G.M.PJS. 
Hunedoara, până în pre
zent, numărul persoanelor 
care au beneficiat de pre
vederile celor două ordo
nanțe a atins cifra de 
19 967 de persoane, dintre 
care ponderea 
mare o deține 
troșani, cu 15 
RAC Deva, cu 
rența reprezentând-o, 
cea mai mare parte, 
sonalul disponibilizat 
la societățile comerciale 
desprinse din Regia Cu
prului.

Sumele alocate de MMPS 
pentru plata celor dispo- 
nibilizați, până la zi, a- 
tinge un total de 
liarde de ’->1, cu 
de 13 233 768 lei 
Ordonanța nr. 22
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ZIARUL „CUVÂNTUL LIBER" DEVA • 
ANGAJEAZĂ l

• OPERATORI CALCULATOARE cu ex-i

M

i periența în culegerea de texte și tehnorcdac-*
î tarea computerizată. *

Selecția se va face pe bază de probă de* 
î lucru în data de 6 octombrie, ora 10, la sediul* 
1 redacției din str. 1 Decembrie, nr. 35, Deva. * 

Relații la telefon 211275. *r 1V —+—A—A—A—A—A—A - A—A—A—A—A— A—*— ♦ — • —A — •— I
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Coi care doresc să participe vor trebui să răspundă | 
exact la următoarele două întrebări i

1. Care este 
rului „Cuvântul

2. De când
pagini ?

CONCURSUL CU PREMII 
„CUVÂNTUL LIBER"—

2000
Cu prilejul apariției, în data de 22 octombrie 1997, 

a numărului 2000 al ziarului „Cuvântul liber" Deva, 
redacția noastră organizează, în perioada 23 soptem- 
bric — 17 octombrie a.c., un concurs cu premii.
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în 22 octombrie,
I montului aniversc

opt
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data aparifiei primului număr al zia- | 

liber" Deva ?
apare ziarul „Cuvântul liber" Deva în |
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TALON NR. 4

Se acordă următoarele premii:
Premiul I — 300 000 lei
Premiul II — 200 000 lei
Premiul III — 100 000 Ici
Tragerea la sorji va avea loc luni, 20 octombrie 

a.c., la sediul redacției, iar premierea câștigătorului — 
' ‘ , cu prilejul {estivităjii consacrate mo-
aniversar.
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CURSUL VALUTAR

fiecare persoană, respectiv 
6 684 773 pentru Ordonanța 
nr. 9.

Graba cu care s-a ac
ționat în mai multe uni
tăți miniere, în special 
Ia cele din Valea Jiului, 
a dus la un nivel al ero
rilor de 39,2 la sută la 
calculul vechimilor. 
mai precizat în cadrul 
ferinței de presă de 
fapt ce a necesitat o 
verificare a datelor 
tru a se evita dificultățile 
Ulterioare.

Un studiu sociologic rea
lizat pe 10 740 de subiecți 
privind aplicarea actuale
lor măsuri în minerit con
cluzionează că 57 la sută 
dintre cei chestionați spun 
cil nu trebuia să se re
curgă la aceste măsuri. 
Prin programul de «con
versie a forței de muncă 
stabilit la nivelul 
țulul Hunedoara se 
vede, pentru aeest 
pregătirea profesională

s-a 
con- 
ieri, 

re_ 
pen-

jude- 
pre- 
an, 

a 
4A..J de persoane, ca o al
ternativă la măsurile pro-

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 7-a-
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dolar SUA 
marcă germană 
yeni japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 

franc francez 
lire italienP
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l
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100 
@ursurile Incluse în 

cotați! ale societăților bancare autorizate să efec-1 
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă |

Jnu implică obligativitatea utilizării cursurilor înl 
■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.|

V?I 
î»
I modalitățile de aplicare

Precizări privind

♦ ■

a Legii locuințelor
In numeroase scrisori și telefoane adre-

sate redacției noastre de către cetățeni din ;!.(sate redacției noastre ue cai re c-eiuțem mu 
I; județ, se cer lămuriri, precizări privind apli- ;■
■ Jcarea Legii 114^*96 (a locuințelor), conviețuirea ;j
■ [în blocuri, tarifele, cheltuielile comune, con.-!; 
•! tribuția cetățenilor la reparații, taxele de an- >
■ Iticipație, fondul de rulment, relațiile fumi- ; 
■Izori-consumatori și chiar in legătură cu trans- ! 
■!formarea regiilor de interes local în societăți!

Î! comerciale. !
Pentru a primi explicațiile necesare, ne-am ! 

I adresat dlui ing. Dorin Pisoiu, director corner-! 
;! cial al RAGCL Deva. Răspunsurile la aceste! 
] I întrebări vor fi publicate intr-un amplu mate-! 
•! rial în ziarul „Cuvântul liber" de marți, 30! 
! î septembrie a.c.
WAVZW.W.W/MWAT.WAVAY.WWAVA'

■
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PURTĂTOR

PE
CUVÂNT

Ziarul „Cuvântul liber" Deva angajează, 
prin concurs:

• REDACTORI
Condiții de participare Ia concurs;
— tineri până Ia vârsta de 30 de ani;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;
— de preferință persoane cu studii supe

rioare.
Concursul va avea loc în ziua de 27 oct. ) 

a.c., ora 10, la sediul redacției din Deva, bdul | 
1 Decembrie, nr. 35.

Doritorii vor depune, până la data de 20 
octombrie a.c„ Ia secretariatul redacției, cere
rea de participare Ia concurs, copie după di
ploma de studii, autobiografie.
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S.C. CORALIS PRODCOMEX

I 
asistată pe calculator. ; 
avizate de Ministerul In- • w

I
acordă diplomă.

%
I
*

ORGANIZEAZĂ începând cu 25. 11. 1997 | 
— Inițiere utilizare PC.
— Secretariat computerizat.
— Cantabilitate 
Cursurile sunt 

vățământului.
La absolvire se
Reducere .30 la sută pentru elevi și șomeri. |
— An®a;ăm vânzătoare; contabil șef și « 

operator calculator. i
— Vindem calculatoare IBM 386; 486, se- J 

cons’ hand.
Scîcîoâne: 231951, 625110. (2784) j

-------- , ,_______ ,_______ u_L_B_ I !■ •

SC FARES SA ORÂȘTIE !

Oferă spre vânzare 3 remonl auto de 5 I 
tone |

Relații suplimentare puteți solicita Ia tele- J 
fon nr. 054/647573, int 55. |

□ C3OQCai_Jt_J)

COMUNICAT DE LA 
F.R.F.

Potrivit prevederilor art. 
51 din REGULAMENTUL 
JUCĂTORULUI AMATOR 
ȘI PROFESIONIST DE 
FOTBAL, ediția 1997, Fe. 
derația Română de Fotbal 
a stabilit ca in PERIOADA 
3—5 NOIEMBRIE 1997, să 
aibă loc 0 mini — etapă 
de transfer a jucătorilor de 
fotbal, indiferent de sta
tutul lor, cu respectarea 
prevederilor regulamentare.

Cluburile și secțiile de 
fotbal pot depune actele 
de transfer Ia Comparti
mentul de Competiții al 
Federației Române de Fot
bal până cel mai târziu 
la data de 5 NOIEMBRIE 
1997, ora 16,00. oră după 
care nu se mai primesc 
acte de transfer.

ETAPĂ INTERMEDIARĂ 
ÎN DIVIZIA A A [DIVIZIA C3

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ“ ARAD

ORGANIZEAZĂ

>

Drept
Marketing
Științe Umaniste 
Educație Fizică și Sport

REZULTATELE ETAPEI de miercuri;
Steaua — Foresta 3--1 ; Oțelul Galați

CSM Reșița 3--i; Jiul Petroșani —
FCM Bacău 3—2; Ceahlăul PJM. — :FG
Național (amânat);; „U" Cluj — Univ.
Craiova 2—2» Sportul Stud. - Dinamo
1—■0; Gloria Bistrița -- Rapid 2—3; Fa-
rul C-ț» — FC Argeș 1 -1; Petrolul —
FC Dâmbovița 4—1.

CLASAMENTUL
1. FC Argeș 8 7 1 0 15— 6 22
2. Oțelul Galați 8 6 1 1 23— 4 19
3. Steaua 8 6 1 1 20— 9 19
4. Rapid 8 6 1 1 10— 3 19
5. FC Național 7 6 0 1 11— 5 18
6. Univ. Crajova 8 5 1 2 20— 8 16
7. CSM Reșița 8 4 1 3 14—15 13
8. Dinamo 8 4 0 4 15—12 12
9. Ceahlăul 7 2 2 3 10— 6 8

10. Gloria Bistrița 8 2 2 4 11—13 8
11. Foresta 8 2 2 4 7— 9 8
12. FCM Bacău 8 1 5 2 7—10 8
13. Petrolul 8 2 1 5 10—13 7
14. „U” Cluj « 1 3 4 6—19 •
15. Sportul Stud. 8 2 0 6 8—15 6
16. Farul C-ța 8 1 2 5 7—15 3
17. FC Dâmbovița 8 1 1 8 6—22 4
18. Jiul 8 1 0 7 6—31 3

ETAPA VIITOARE: Foresta — Jiul;
U. Craiova — Steaua (amânat); Rapid
— „V" Cluj- CSM Reșița - FC Națio-
nai ; FCM Bacău —■ Oțelul; FC Argeș —
Sportul; Dinamo -- Gl. Bistrița; Petro-
Iul — Ceahlăul; Dâmbovița - Farul.

Două reprize diferite

de
de
de
de

Universitar de Asistență Socială
Universitar Pedagogic de Institutori
Universitar de Cadastru, Topografie, Administrarea Terito-

Universitar de Cosmetică Medicală

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

REZULTATELE ETAPEI A TV-Ai 
CIF Aliman Brad — Unirea Vețel 2—2: 
Foresta Orâștie — Gloria Bretea Româ
nă 3—1; Fbtbal Start Deva — Santo* 
Boz 5—1; Gloria Geoagiu — Victoria 
Dobra 2—2; Minerul II Ghețari — A- 
vântul Zdrapțl 1—3.

CLASAMENTUL

CONCURS DE ADMITERE ÎN DATA DE 5 OCTOMBRIE 1997 LA 
FACULTĂȚILE AUTORIZATE PRIN HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI.

Facultatea
Facultatea
Facultatea
Facultatea
Olepiul
Colegiul 
C leariul 

riului
Colegul
Școala Postliceală de Tehnică Dentară
Școala Postliceală de Birotică

j tNSCRiERI — în perioada 24 septembrie — 4 octombrie a.e., la se» 
j creț • iite’e facultăților.

Informații suplimentare Ia telefoanele: 057 — 256391 sau 057 •— 
ț 25 815 Campus Universitar: Școala Postliceală de TebnjeJ Dentară, Fa- 
I cu'tatea de Drept, Științe Umaniste, Colegp.il de Asistență Socială, Co- 
ț le^iul PeJagogic, 057 — 230416 —- Facultatea de Marketing, Colegiul de 
ț Ca-lastru, Ș-oala Postliceală de Birotică, 057 — 254108 — Facultatea de 

Educație Fi'ică și Sport, 057 — 280335 — Rectorat.
i

1. Foresta Orâștje 4 3 0 1 11— 5 9
2. Santos Boa 4 3 0 I 9— 3 9
3. Unirea Vețel 4 2 2 0 9— 3 8
4. Min. H Ghelari 4 2 0 2 8— 5 8
5. Avântul Zdrapți 4 2 0 2 7— 9 6
6. Viet. Dobra 4 1 2 1 6-7 3
7. Gloria Geoagiu 4 1 2 1 6— 7 5
8. Fotbal St. Deva 4 1 2 1 4 - 5 4
9. CIF Aliman 4 1 1 2 6— 7 4

10. Gloria Bretea 4 0 8 4 1—10 0
ETAPA VIITOARE: Avântul Zdrapți 

— CIF Aliman Brad: Victoria Dobra — 
Min. II Ghelari; Santo* Boz — Gloria 
Geoagiu: Gloria Bretea Română — Fot
bal Start Deva; Unirea Vețel — Fores
ta Orăștie.

MINERUL CERTEJ — |
RULMENTUL ALEXANDRIA 

1 — 1 j
in etapa a VIlI:a a Diviziei C, seria j 

a 3-a, Minerul Certe] a primit replicai 
liderului clasamentului. Rulmentul A- * 
lexandria. Gazdele, aflate pe locul 12 ■ 
în clasament, cu 12 puncte, au dorit 
mult victoria in această partidă. iar 
oaspeții au venit la Certe] deciși să-ș: 
apere primul loc, vizând măcar un 
punct. După aspectul jocului în prima 
repriză, spectatorii sperau că minerii 
vor învinge până în final pt^emica e- 
chipă din Alexandria, mult schimbată 
in bine, față de campionatul trecut. 
Deși gazdele primesc ușor gol in min. 
6, la o indecizie a apărătorilor, mingea 
ricoșează ușor tn poarta tui Groza, prins 
pe picior greșit, nu intră tn derută și 
supun la un adevărat asediu poarta lui 
Croitoru, care avea să salveze câteva 
situații foarte dificile, tn mm. 8, Borșa, 
de la 6 metri, nu poate relua m gol, 
mingea revine la Ohâi, care * trimite 
sub bara transversolă și Croitor» școa 
te miraculos. Minerii se mențin in ata 
din nou Borșa e foarte aproape să in-g 
scrie, balontri este interceptat de Gheai 
rd, care m mai lasă nici o speranță | 
portarului advers: 1—L Urmează apoi a 
faze fierbinți in careul oaspeților, gaz*| 
dele desfășurând in continuare an joc] 
bun, rapid, eu dorința vădită de a câ.ș-j 
liga. tn minutele 13, 17. 25, 28 și 45,1 
sunt numai câteva din ocaziile foarte) 
bune create de Borșa, Preda. Zalomlr,! 
Ciobotaru șt Dragnea âe a înscrie. Deci,) 
o repriză n gazdelor m care ooapefiil 
au fost obligați să se opere mai mult.l 
cele câteva contraatacuri ale tor rămâ i 
nând fără rezultat. «

Repriza a U-a a avut un aspect dife-1 
rit, gazdele (cu toate că au mai între-t 
prins acțiuni la poarta adversă] nrt aul 
mai avut aceeași luciditate, coerență ini 
Joc ca in prim<i repriză, fn/vuitorii ju-| 
cătorilor CMxmu și Pisoi tSadi și Ov. I 
Marin) na au dat randamentul școrv I 
tal. forța de atac a echipei scăzând) 
mult. Finalul a găsit pe Minerul Cer-) 
te] în careul oaspeților, dar n-a reușit) 
golul victoriei.

MINERUL: Groza, Sârghie, Ghear. 
Ohâi, Bozga, Pisoi (’45 Ov. Marin), Pre a 
da, Dragnea, Ciobanu (’53 Șadif, Bor- ■ 
șa, Zalomir, |

VIN*PI *>6 SEPTEMBRIE

TVR I ]
b.uu li !j,a h fix!; 9,00 TVR

Cluj N.; 10,05 IVR lași; 11,00 TVR Ti
mișoara- 12,05 Media Club (r); 12,35 Con
viețuiri: i:t.0> Secretele nisipului (r); 14,10 
Șeicul (r); 15,30 Em in Ib. germană: 17,05 
Strada Libertății <s): 17.35 Scena politică; 
10.00 Da; 18,30 Treptat, treptat (s); 19,00 
Stinsei Beach (s): 20.00 Jurnal: 21.00 Te
zaur fnleloric. 21.30 fn lumea bună (eo. 
SUA '8T 23,30 turnai: 23,50 Div.; 0,50 
DC " (f a SUA 19961

( TVB2 )
7.00 rVM Telematinal; 8,30 Canary 

W’in-f (rh 9-on Dr Quinn (rj; 10,00 Uni

versul cunoașterii (r); 10,40 Dr. Quinn (r); 
11,35 Sunset Beach (r); 13,30 TVR Clirj- 
Napoca; 14,00 Pelerinaje; 14,30 Ce bine 
e acasă! (s); 15,05 Bank-Note (r); 15,30 
Dj»; 16,00 Micaela (s); 17,00 Șeicul (s); 
18,00 Concert; 19,00 Pentru dvs doamnă!; 
20,00 Rock Mag.; 21,00 • Robingo 2 (cs); 
21,40 Recital: 22,00 lorga în conștiința 
contemporaneității; 22,30 Nocturna spor
tivă; 0,00 TVM Mesager; 0»30 Din viața 
rremiior.

(___ ANTENA I )
6,30 Tele-DImineața. 9,40 Cronici para

normale <r>; 10,30 Invadatorii tf. P-I/r):
12.20 Lumină călăuzitoare (s): T3.10 O- 
mul Cu masca de fier (f. dai: 14,00 Știri,
14.20 Model Academy (s); 14J0 Divergen
țe — convergențe din lumea sportului;
16.20 Club Hawaii (sj; 17,00 Dosarele An. 
tenei 1: 17J0 Telerebus; 13,00 Cafea cu

parfum de femeie (s); 19JI0 Observator: 
19,45 Quick (f.a. SUA 1993); 21,30 Nash 
Bridges (s); 22,30 Milionarii de la..; 0,00 
Știri; 0,15 Aphrodisia; 0,40 Isabelle E- 
berhardt ff. Mogr. SUA 1990),

puscular* (s>. 1,00 Muzicianul <i. muz.).

( PRO - TV - DEVA 1

■S&. •.•/.•zii:

f

( PRO - TV )
7J0 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r): 9.45 Sledge Hammer
(r) ; 10,15 MASH (s); 10,45 Sport la minut; 
11,00 Tenis (d); 12,55 Știri; 13.00 Punc
tul pe I (r>; 13,45 Urmărire generală (r):
14.15 Tenia (rez.); 14J0 Maria (s>; 15,30 
Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte de 
Iubire (bl; 17,00 Știri; 17,15 Pro și contra 
Cu Octavian Paler; 1735 Rătăciți In tran
ziție; 18,25 Știri; 18,30 Cine este șeful?
(s) ; 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri;
20.15 Dosarele X (s); 21,15 Terminatorul 
(f.SF SUA 1984); 23,00 Știri; 23,25 La li
mita Imposibilului (s): 0J5 Zona Cre

6,15 — 7,00 Reluare — „Oameni de mi
lioane** — Știri locale; 17,15 — 1&25 
„Ghici cine bete la ușă!?“, talk-show cu 
V. Boeru: 23,35 — 23,40 Știri Ineale — 
invitatul săptămânii.

( DEVASAT + )
8,00 — 13,30 Reluări; »4A>0 Videotext; 

17,00 Preciesa (sj; 17,40 Desene animate; 
18,05 Radical Power (s>: 19.10 Casa de 
nebuni (sj; 19,30 Farmacia de gardă (s); 
20,00 Film; 2130 Lumea animalelor (do); 
22,30 African Journey (s); 23,00 Film;
0,30 Film erotic; 130 Videotext.

Ziar editat de CASA DE "’RESĂ Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R. Deva J Cod fiscal l 2116827.

Consiliul de administrație; DUMITRU GHEONEA. președinte (redactor șef); T1BERIU ISTRATE, vicepreședinte (redactov șef adj.); 
SABI CERBLi MINEL BODEA, NICOLAE TIRCOE membri.

Adrese redact eu 2700 "ievo «tr. 1 Decembrie, nr. 35. judelui Hunedoara. Telefoanei 711275; 212157; 211269; 225904 (corectură); Fa» i 218061,
mtreago răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. RedaQto iw rdepund» material sau moral pentru articolele necontracfoie, trimise 

retrului din oroario inițiativă a colaboratorilor. Mânu scrisele (publicate »au nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.C. POLIDAVA SA Deva. ................. ,

rie (ueru co publicul I «Unic de luni pănă vineri. Intre orele 9—19. Io Mdwl redacției P la telefonul 21 12 75.
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Calitatea produselor alimentare puse 
in vânzare-in atentia O.J.P.C.

j IAFLĂM DE LA POLITIE
tn intervalul 8—12.09. 

1997, inspectori de la O- 
ficiul de Protecție a Con
sumatorilor Hunedoara- 
Deva au controlat' cali
tatea produselor comer
cializate ^e piață de către 
agenți economici de stat 
și privatizați din Valea 
jiului. S-a constatat astfel 
eă unele societăți corner- 

* claie. respectiv Maribel 
Prodcom SS.L. și Corn 
împex Wfiwg, din Uricani, 
dar și SjC. <Juo Ekart 
SNC VukcM na aveau do
cumente de atestare a ca
lității pentru produsele 
oferite spre vânzare.

Altă tMieteaiță semna
lată a fost comercializa
rea ^«duselor alimenta
ra In afara termenului de 

valabilitate stabilit de 
către producător. Proce
dau astfel societățile co
merciale Ally & Mary 
Prest Serv Corn SRL U- 
ricani ca șl magazinul din 
aceeași localitate al S.C. 
Cons Ciobănită SRL Cra
iova. Tot așa proceda so
cietatea Ceahlăul Impex 
SRL din Petroșani. Aceeași 
societate Ceahlăul comer
cializa produse alimen
tare care prezentau mo
dificări organoleptice (gust 
și miros necaracteristice, 
pete de mucegai, supra
față lipicioasă). Neremli 
identice au fost depista
te și Ia S. C. Mixt, 
S.A. Uricani. în plus, la 
S.C. Ceahlăul Impex lip

seau elementele de iden
tificare necesare infor
mării consumatorilor a- 
supra principalelor carac
teristici calitative ale pro
duselor, neglijentă consta
tată șl la SC Mixt Re
marc Impex SRL Uri
cani.

Toate produsele găsite 
cu deficiențe au fost opri
te definitiv de la comer
cializare șl retrase din 
circuitul consumului u- 
man, aplicându-ee 15 a- 
menzi contravenționale, tn 
valoare totala de 3,5 mi
lioane de lei.

Ing. TOAN MARCU, 
directe 

Ing. COSTF1. RADU, 
inspector

. TALHABI IN NOAPTE 
I într.o noapte, la Si- 
J meria. un om al locului 
I a fost victima unei tăi. 
» hării săvârșite de două 
J persoane necunoscute 
« care l-au lăsat fără 76 000 
| de lei.
• In urma cercetărilor e- 
| fectuate de Poliția Ora- 
» șuiul Simeria, cei doi tăi. 
| harl au fost descoperiti. 
» Ei se -numesc Emanuel 
| Cosmtn Basa, are 23 de
• ani șl este muncitor la 
| SO. „Construct Proiect"
• SRL Deva. Cel de-al doi- 
| lea are numai 17 ani, se
• numește Adelin Alic, e- 
| lev la Liceu] sportiv din
• municipiul Deva.

Ambii au fost reținuți 
și prezentați parchetului.

FLORIN 
șVITRINIERUL"

Există și meseria de 
vitrinier iar Iui Florin 
Tronciu din municipiul 
Deva se pare că-i place 
Desigur, ia 15 ani câți 
are el se poate apuca să 
o Învețe. Dar nu cum 
a procedat nu cu multă 
vreme in -urmă când s.a 
apucat să fure din vi
trina SC „Regiana" SRL 
bunuri In valoare de 
100 000 de lei. Altcumva 
băietei

Poliția a mai stabilit 
că tot el este autorul ți

nui furt pe timp de noapte 

dintr-un autoturism din 
Deva Bunurile furate 
de el de aici sunt in va
loare de 200 0#0 de lei.

OBOSEALA. DAR™
Din cauza oboselii. 

George Anghel. y.fet la 
SC Devii SA Deva a 
adormit la volanul auto- 
izotermei pe jare o con
ducea în Călan pe DN 
68 Era ora 5.45 când el 
a intrat în coliziune cu 
remoria unuj autocamion 
care staționa pentru ca 
șoferul să remedieze o 
defecțiune.

In urma impactului Ni. 
colae Bălean pasager în 
autocamion a fost grav 
accidentat. De remarcat 
că autocamionul și re
morca erau semnalizate 
corespunzător.

Rubrică realizată cu 
sprijinul 

I.P..I. HUNEDOARA
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Strivit sub
Altfel 4-a fost sfârșitul 

vieții lui Groza Ioan (44 
de mc| din Hunedoara, 
care to tenp ce efectua 
B lucrare de zidărie, s-a 
accideMM mortal.

I la data de 15 septem-

dărâmături
brie, lucrând la decofra- 
rea unei plăci de beton 
de la garajul unui cetă. 
țean din Batiz, a fost 
surprins de prăbușirea a- 
cesteia și strivit sub dă
râmături.

i
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CUVÂNTULUI LIBBR

rubricii
• Stimate die Paku Ște

fan, Deva, ttoc K 1, a- 
partameat t, parter, am 
extras din “Legea locuin
ței ceea ce vă interesează 
pe dv.

\rticoM 18, literele b 
c, prevede că proprieta

ri are eMigația să ia mă
suri pentru repararea și 
menținerea în stare de si. 
guranță în exploatare și de 
funcționaBtate a clădirii 
pe toată dttrata închirierii 
locuinței, să întrețină în 
bune condiții elementele 
structiirii de rezistență a 
clădirii, elementele de 
construcție exterioare ale 
,Clădirii (acoperiș, fațadă, 
Împrejmuiri, pavimente), 
curțile ‘și grădinile, pre
cum șl spațiile comune 
din interiorul clădiri, (casa 
scării, "ăasa ascensorului, 
holuri, coridoare, subsoluri, 
scări exterioare).

Același articol, la litera 
d, prevede <eă .proprietarul 
are obligația să întrețină

în bune condiții instala
țiile comune proprii clă
dirii (ascensor, hidrofor, 
instalații de alimentare cu 
apă, de canalizare, insta
lații de încălzire centrală 
și de preparare a apei calde, 
instalații electrice și de 
gaze, centrale termice, cre
matorii, instalații de co
lectare a deșeurilor, insta
lații de antenă colectivă, 
telefonice et.c.).

Vă mai interesează cum 
se calculează cheltuielile 
cu ascensorul, deoarece, 
cum afirmați, locuiți in
tr-un bloc turn și plătiți 
de 30 de ani dar nu știți 
cum arată liftul în inte. 
rior.

Hotărârea 30/1983 nu se 
mai ia ca referință, dar 
cei cu care am luat le
gătura ne-au spus că e- 
xistă norme de aplicare a 
legii la care ne-am refe
rit. Dacă locuiți la parta-, 
este firesc să nu plătiți o 
cotă parte a energiei e- 
lectrice pentru funcționa
rea liftului, dar, dacă la 
etajele superioare sunt 
amplasate spații comune 
de folosință, toți cei care 
le folosesc au obligația să 
contribuie.

Biserica ortodoxă din Blâjcni. Foto P/1VEL LAZA

„Opinii culturale"
A apărut nr. 2 (13) anul 1111’97 al așteptatei publi

cații „Opinii culturale", elaborată cu profesionalism de 
un colectiv redacțional condus de dl Dumitru Hurubă, 
redactorul șef. în numărul de față semnează scriitorul 
Radu Ciobanu, Șt. M. Gărlan, Ion Filip, Ladislau Da- 
radics, Ionel Amăriuței, Marcel Bot, Mioara Giurgiu, 
Nicolae Szekely, fflarincla Pop, Dumitru Velea, Clemen
te Constandin, Ion Cârjoi, Radu Igna, Laurențiu Cer
nut. Dumitru Hurubă realizează un interviu interesant 
cu Cornel -Ddrea. (M 13.).
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* potrivit cărora Inflația se găseste sub control iată „1 că asistăm însă ia femmone cp le scară din vedere I
♦ Dacă se aprecia că tn semestrul al doilea al acestui*TOtm trsf 1 vo? .««a rlarifiel rîzxl 1 liînnr nen V1

* I♦ 
I ♦

Inflația sub control?
n eirrfa asigttrSriîor dnte de către guvernanți

l 
î 
r *
* I♦ 
I♦

J, an Tata inflației nu va depăși doi 1 sută lunar ssa | 
1 enm -s-a trcâmpAnt. de altfel în luna Iulie când s-a - 
I înregistrat un adevărat record, de numai 0 7 la sută
* iată 'ă în august s-a produs deja o surpriză de dto
* porții, rata inflației atingând 3.5 la sută Fst» dp as- i 
« tentat ca în continuare inflația că «Tenaril cnnslde- * 
jțrabil, având în vedere masa monetară suniimentară• 
I aruncată pe piață pentru Diata salariilor Io firmele *
* lichidate și pentru restructurarea din minerit căt si | 
tj tot felul de indexări anunțate pentru această ceri- I
* oadă.
I 'în luna august a.c.. cum arată datele Comisie’ f 
j Naționale de Statistică, indicele preturilor de consum J 
J al populației în luna iulie a.c a fost de ’09 8 la sută ♦
* față de decembrie 1996. iar în august 1997 arest in- L
* dice a fost de 259,1 la sută fată de luna corespunză
* toare din anul anterior. Și când ne gândim că pre- 

mierul Ciorbea ne dădea asigurări ferme că în luna
ț decembrie a acestui an se va atinge nivelul de trai I
* din luna ianuarie 1997 Să mai credem oare în po- f
j vești ? (N.T.) j
I •

1 ■Alegeri în P.V.N.R,
Plenara Consiliului ju

dețean al Filialei Hune
doara a Partidului Uni
tății Naționale Române, 
ce a avut loc recent, a 
anunțat că, în perioada 
25 septembrie — 16 no
iembrie a.c., vor avea loc 
adunări de dare de sea
mă și alegeri în organi
zațiile locale și în sub
filiale. Cu această oca-

acti- 
în 

vor 
de

zie se va analiza 
vitatea desfășurată 
ultimii doi ani. se 
alege noile organe 
conducere și delegații la
conferința județeană. 
Plenara a anuntat can- 
d'datura dlui loan Tot 
pentru funcția de primar 
al orașului Simeria la a- 
legerile ce vor avea loc 
în ziua de 12 octombrie 
1997. (Tr. B.)

In bană situat în cen
trul /municipiului Brad 
er« 'multă 'lame, fumul de 
țigară .plutea în valuri, far 
muzioa ataca .puternic tim
panele oHenților. La o 
masă stăteau Cristian Co
vaci, Dinu Stoica, Rober
ta Coranda, minoră șl în
că o fată «pe pare n-o nu
mim fiindcă -n-are nici o 
vină -în ce s-a întâmplat 
tn continuare. Cei doi bă
ieți s-au dus la un mo
ment dat să danseze în 
cercul ce fie formase în 
mijlocul localului. în vre
me ce cei doi se bâțâiau 
puternic, lângă R. Coran, 
da s-a așezat un Individ 

pe nume Marin B. cărunt, 
ceea ce înseamnă că in
trase bine în a doua tine
rețe.

— Auzi, f“fț-> — a zis 
el — dacă vi, cu mine, to 
umplu de bani.

•Roberta C. n-a zis nimto, 
apoi a întrebat:

— Unde?
— La un alt local, să 

fim numai amândoi.
'Fata a mai ezitat preț 

de câteva clipe, aped a 
«toi

Geloșii de tâlhari
9

— Hali
Este momentul să spu

nem că — deși minară șl 
atunci și acum — R.6. nu 
mai era de multă vreme 
fată. Fusese concubina lui 
G. Covaci, iar mai apoi 
trecuse la D, Stoica.

Cealaltă fată de la ma
să pe care am zis că n-o 
numim șl care asistase la 
discuția dintre omul că
runt șl puștoaică, s-a dus 
la cei doi ce se zbenguiau 

în ritmul .unei melodii în. 
.drăcite. Le-a strigat la u- 
reche ca să fie înțeleasă.

— Roberta a plecat cu 
un tip.

— Când?
— Unde?
— Acum câteva minu

te. Nu știu unde.
Cei doi au zbughit-o pe 

ușă șl s.au uitat în jur. 
•Era noapte, dar l-au vă
zut pe individ și pe puș
toaică, la vreo 20 metri 
distanță. In câteva clipe 

i-au tțjuns pe ce! doL
— Mă tipule — La luat 

la rost pe cel ce momise 
fata — Dinu 8. — ce ai 
cu nevastă-mea ?

Acuzatul n-a apucat să 
răspundă, că o ploaie de 
pumni s-au abătut asupra 
Iul. A căzut la pământ, 
unde au intrat picioarele 
celor doi în funcțiune. 
Când s>au săturat de lo. 
vit, Cristian G. l-a buzu- 
nărit pe cel de jos Și l-au 
ușurat de vreo 400 000 lei. 

După care bătăușii au lua. 
t-o de braț, cu multă tan
drețe, pe Roberta G„ șl 
s-âu dtis să-și continue pe. 
trecerea, dar nu la barul 
în care se distraseră pâ
nă atunci, ci la altul. Când 
plăcerea le era în toi, a 
venit poliția și i-a săltat, 

întrebarea care se pune 
este următoarea. sunt 
Cristian Covaci și Dinu 
Stoica geloși sau tâlhari ? 
Instanța îi judecă pe cei 
doi nu pentru gelozie, cl 
pentru tâlhărie. Iar pe 
Rol -ta C. pentru com. 
plicită te.

TRAIAN BONDOR
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„Rectificarea de buget mai mult ne încurcă 
decât ne sprijină în activitate"

REP. : Die primar, nu 
cu mult timp în urmă 
s-au aprobat sumele cu 
care s-a făcut rectifica
rea bugetului primăriei 
pe acest an. Cum carac
terizați această rectifica
re ?

R.M. : Despre rectifica
re pot spune că mai mult 
ne încurcă decât ne ajută 
în activitate. Cu alte cu
vinte sumele alocate sunt 
departe de nivelul minim 
pe care, după o analiză 
„la sânge", noi l-am pro
pus. La începutul anului, 
noi am propus un buget 
de 72 miliarde de lei, eare 
corespunde, după cum 
spuneam, strictului nece
sar la Hunedoara. Ca ur
mare a acordării cu pipe
ta a sumelor defalcate și 
transferurilor de la buge
tul de stat n-am reușit să 
definitivăm decât 25,012 
miliarde de lei.

REP.: Ce ați făcut în 
aceste condiții de maxi
mă austeritate ?

R.M. :. Eu înțeleg per
fect că este austeritate nu
mai că observ că această 
austeritate are mai mul
te valențe. Sunt de acord, 
de exemplu, că condițiile

din Valea Jiului sunt dep- 
sebit de grele, dar nu pot 
să nu observ că cca. 50 
la sută din bugetul alocat 
județului merge acolo. 
Or, să nu uităm că și a- 
colo, ca și la Hunedoara, 
sunt contribuabili cu apor
turi comparabile la con
stituirea bugetului de stat 
și care așteaptă să bene
ficieze, tot comparabil,

furnizorii de energie elec
trică, agent termic, ali
mente și alte servicii se 
ridicau la 4 miliarde de 
lei. Pentru ca să ne înca
drăm în banii avuți ar fi 
trebuit să reducem cu 70 
la sută activitatea spitalu
lui, ceea ce, oricine își 
dă seama, este imposibil. 
De asemenea, învățămân
tul are datorii de 1 mi-

Dialog cu dl ec. REMUS MARIȘ, 
primarul Hunedoarei

de investițiile ce se fac 
din banul public. Reve
nind la întrebare, con- 
foirmându-mă situației, am 
stabilit trei priorități: să
nătate, învățământ și pro
tecția socială. Din păcate, 

^resursele consumate de a- 
ceste domenii n-au putut 
fi acoperite din bugetul 
primăriei decât la jumă
tate.

REP. : Rectificarea . nu 
vă sprijină chiar deloc 
pentru acoperirea defici
tului ?

R.M. : înainte de recti
ficare, obligațiile finan
ciare ale spitalului către

liard de lei. în aceste con
diții, sumele defalcate ca 
rectificare se ridică la doar 
650 milioane de lei. Ne-au 
mai fost transferați 3,4 
miliarde de lei, ce repre
zintă compensații la di
ferența de preț la energia 
termică. Această sumă, cu 
destinație fixă, este mai 
mică cu 2 miliarde de lei 
decât costul consumuri
lor pe care le-am preco
nizat. Din cele 650 de mi
lioane acordate, 480 de 
milioane au fost acordați 
sănătății, 20 de milioane 
casei de copii, 100 de mi
lioane au fost destinați

învățământului îar dife
rența de 50 de milioane 
au intrat în contul asis
tenței sociale.

REP. : Nu ați pomenit 
nimic despre banii pentru 
investiții...

R.M. : Pentru simplul 
fapt că rectificarea de bu
get nu ne-a adus nici un 
leu pentru investiții. De 
altfel, sărăcia bugetului 
de investiții este deose
bit de acută. Dintr-un 
necesar de 14 miliarde de 
lei am primit în total 
doar 4,6 miliarde de lei.

REP.: Cum v-ați des
curca în ipoteza legife
rării autonomiei finan
ciare la nivelul primării
lor și administrației lo
cale ?

R.M. : în afară de au
tonomia administrativă, 
administrația locală mai 
trebuie să beneficieze și 
de autonomia financiară 
și patrimonială. Sunt con
vins că odată aceste prin
cipii adoptate vor veni 
vremuri mai bune pentru 
hunedoreni, iar edilii ora
șului vor avea pârghiile 
financiare necesare pen
tru gospodărirea așa cum 
se cuvine a localității.

* •

Plimbare fatală
Marți, 23 septembrie 

a.c., pentru Ana To th 
din Hunedoara, studen
tă în anul V la Acade
mia de Arte Plastice 
București, avea să fie 
ultima zi de viață.

in jurul orei 14, in 
intersecția străzilor Vic
toriei cu Aurel Vlaicu 
din localitate. Ana 
Toth — care circula

cu bicicleta — a fost 
acroșată de autotrac
torul 21 CT 4407, coDr 
dus de către Măgeam 
Dumitru, din comuna 
Valul lui Traian; te 
urma impactului a- 
ceasta s-a dezechilibrat, 
căzând sub roțile an- 
tovehicului, fiind acci
dentată mortal.

Noi cerințe la solicitarea autorizațiilor
♦ #

pentru activități economice
(CONTINUARE)

II. Autorizații 
de funcționare 

pentru producție 
și stații PECO

1. Cerere tip la care se 
anexează în xerocopii: 2. 
Certificat de înmatricu
lare la Camera de comerț; 
3. Certificat de înmatri
culare la Direcția Finan
țelor Publice sau autoriza
ție la Decretul-Lege nr. 
64/1990; 4. Cod fiscal ; 5. 
Dovadă spațiu (extras GF 
sau contract de închirie
re vizat de Administrația 
Financiară Hunedoara); 6. 
Adeverință de la RAIL,

din care să rezulte că nu 
Sunt datorii; 7. Autorizație 
sanitară; 8. Autorizație sa- 
nitar-veterinară (dacă este 
cazul); 9. Autorizație PSI; 
10. Autorizație mediu; 11. 
Autorizație protecția mun
cii; 12. Taxă firmă; 13. Do
vada achitării impozite
lor (de la Administrația 
Financiară Hunedoara); 14. 
Dosar cu șină nou, pe care 
nu se va face nici o men
țiune.

Notă : Pentru viza anua
lă a autorizației sunt do
cumentele necesare men
ționate la punctele 1. 6, 7 
12, 13 și autorizația în o- 
riginal.

III. Autorizația 
de funcționare 

pentru alimentația 
publică

1. Cerere tip, la care se 
anexează în xerocopii; 2. 
Certificat de înmatricu
lare la Camera de comerț;
3. Certificat de înmatricu
lare la Direcția Finanțelor 
Publice sau autorizație lâ 
Decretul Lege nr. 54/1990;
4. Cod fiscal; 5. Autoriza
ția sanitară; 6. Autorizația 
sanitar-veterinară; 7. Cer
tificat de clasificare- 8. 
Autorizație mediu; 9. Do
vada de spațiu (extras GF

sau contract de închiriere 
vizat de Administrația Fi
nanciară Hunedoara); 10. 
Adeverință de la RAIL, 
din care să rezulte că nu 
sunt datorii; 11. Taxă de 
firmă; 12. Dovada achită
rii impozitelor (de la Ad
ministrația Financiară Hu
nedoara); 13. Dosar cu și
nă nou ,pe care nu se va 
face nici o mențiune.

Notă : Pentru viza anua
lă a autorizației sunt ne
cesare documentele men
ționate la numerele: 1, 5, 
10, 11, 12 și autorizația în 
original.

—' a E3 ezj a cn a r-ir-îmmatn

Castelul Corvineștilor 
Foto — ANTON SOCACI

icaoccjcztocDoujcaaoaci

Pagină realizată de : 

ADRIAN SALĂGEAN, 
GEORGETA BiRLA 
CORNEL POENA R

Asociația de prietenie 
DONGEN — HUNEDOA
RA este o componentă a 
unei asociații profilate pe 
manopere umanitare ce 
își are sediul central în 
localitatea Dongen, din 
Olanda. Având de par
tea română pe dl ec. Re
mus Mariș, primarul Hu
nedoarei, ca președinte, și 
pe dl dr. Romeo Stănes- 
cu, directorul Spitalului 
Municipal, ca vicepreșe
dinte, asociația DON
GEN — HUNEDOARA 
și-a făcut deja „botezul" 
în ceea ce privește ope
rele caritabile la Hune
doara. Consiliului local 
al municipiului i-a fost 
donat un car mortuar, 
marca Chevrolet, ce lu

Ajutorul vine de la Dongen
crează deja de o bună 
perioadă de timp. Filan
tropia olandeză s-a făcut 
simțită și la Spitalul mu
nicipal din Hunedoara, 
unde prin intermediul a- 
sociației DONGEN — HU
NEDOARA s-au trimis 
cantități importante de 
medicamente și chiar re
pere ținând de aparatu
ra medicală.

în cursul acestei săp
tămâni, o delegație a a- 
sociației DONGEN a dis
cutat la Primăria Hune
doara posibilitatea unor 
noi ajutoare. S-au avut 
în vedere două obiective 
spre care să fie canali

zate actele umanitare. 
Primul obiectiv, repre
zentat de cantina de aju
tor social din oraș, are 
nevoie și va beneficia de

Un reper deosebit de 
important care prinde 
contur la Hunedoara este 
reprezentat de căminul 
de bătrâni, pe care Con

ASOCIAȚIE PROFILATA 
PE MANOPERE UMANITARE

aparatură și utilaje spe
cifice actii ităților - din 
bucătărie. Până în pre
zent ajutorul acordat a" 
cestel cantine s-a mate
rializat în două cuptoa
re de gătit și un set de 
mixere pentru Industria 
culinară.

siliul local dorește să*l 
înființeze. Clădirea alea
să pentru acest . cămin 
este fosta casă de proto
col a S.6. Siderurgica 
S-A. în prezent, Intre 
Consiliul local și combi
nat există un protocol 
de încheiere a spațiului

către primărie, dar per
spectiva, acceptată de 
Consiliul de administra
ție a Siderurgicii S.A. și 
de F.P.S., prevede un 
transfer al obiectivului 
în patrimoniul primă
riei. Pentru validarea 
funcționării căminului de 
bătrâni se așteaptă în 
prezent ordinul din par
tea Inspectoratului de 
Stat pentru Handicapați. 
Din cele declarate de dl 
Aurel Butnariu, șef ser
viciu administrație publi
că locală din cadrul Pri
măriei Hunedoara, am 
reținut că până la finele 
acestui an au fost alocați

100 de milioane de lei 
pentru reparația capita
lă a clădirii. OperațiU' 1 
nea va continua și In 
primele luni ale lui 1998, 
valoarea totală a repara
țiilor fiind apreciată la 
cca. 250 milioane de lei. 
Prin protocolul care se 
va încheia cu partea O- 
landeză din cadrul Aso
ciației DONGEN — HU
NEDOARA, ajutoarele 
vor fi canalizate, struc
tural și cantitativ, spre 
anumite repere. E nevoie 
în primul rând pentru 
noul cămin de bătrâni 
de mobilier, echipament 
de bucătărie și, pentru 
că tot se apropie sezo
nul rece, de sobe pentru 
încălzit.
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CUCERITORII
Lupul rupe prada în bucăți, 
în fiecare bucată lasă un ochi, 
pe blana lui frigul a bătut monezi, 
ața cum în aceleași cuvinte mor mai multi 
soldați.
Te-ai pierdut într-un cerc, 
raza lui este egală cu lungimea vieții mele, 
caut centrul de unde Arhimcde 
a văzul cuceritorii sosind. !

4

0 amenințare nu chiar neîntemeiată
Beneficiind de un cuvânt 

înainte semnat de fosta 
„doamna de fier" a Marii 
Britanii, celebra Margaret 
Thatcher, cartea de față 
se circumscrie unei litera
turi „de anticipație" de un 
caracter mai aparte. De 
fapt, ar fi greu de înca
drat într-un anume gen li-, 
terar atâta vreme cât unul 
dintre autori este un fost 
secretar de stat al SUA 
sub președinția lui R. Rea
gan, iar prefața aparține, 
cum spuneam, unul fost 
prim-ministru britanic... In 
orice caz, făcând abstrac
ție de „amenințarea" unul 
nou război mondial, cartea 
se citește cu pasiune sau, 
cel puțin, cu interes, mai 
ales pentru că evenimentul 
nu se preconizează a se 
petrece într-un viitor in
cert (ca în literatura S.F.), 
ci foarte aproape de anii 
noștri. In context, este u- 
nui dintre motivele care 
stârnesc curiozitatea citito
rului. Astfel, încă de pe 
copertă, aflăm că „înce
putul ofensivei" Noului Im
periu Rus va avea loc la 
16 martie 2006, iar „inva
zia Republicii Cehe" se va 
produce după aproape o 
lună și jumătate, la 25 a- 
prilie. Să fim de acord că 
este, totuși, cam aproape 
de noi pentru a nu ne is

I

Este deschisă la sala de 
expoziții a clubului „Con
structorul", din Hunedoa
ra, expoziția de grafică a 
studentului țin anul pa
tru, la Timișoara) SIL
VIU NOPCEA. Vernisa, 
jul a atras un numeros 
public, amfitrionii Mircea 
Goian, Eugen Evu, Dan 
Pichiu Vifor comentând 
fără complexe lucrările 
expuse. Fără complexe, 
deoarece simezele sunt or
nate cu mostre ale unei 
arte cvasi-modemiste, di
ficil de abordat critic. Nu 
din nonconformism, ci 
conforme viziunii avan
gardiste a lui Nopcea, 
pânzele sunt etalate di
rect pe ziduri, in dimen
siuni mari, sugerând apa

1 Artele toamneiî Premierele Teatrului | 
I „I.D.Sîrbu“din Petroșanii
j Dintr-o prezentare a ac- 
1 tivității unor instituții pu- 
| blice din subordinea Gon-
• siliului Județean Hune-
• doara pe semestrul I al 
i anului în curs, am reți- 
1 puț că Teatrul Drawatio

„I.D. Sîrbu" din Petro- 
I șani a realizat în perioada 
« amintită 4 premiere. E
• vorba de piesele de tea- 
j tru „O noapte furtunoa

că întrebări: „— Și dacă...? 
Mai știi?" Tocmai pentru 
că avem de-a face cu per- 
soane-personalități de a că
ror probitate în cunoaște
rea fenomenului-subiect nu 
avem voie să ne îndoim. 
In primul rând pentru că 
autorii au „aliniat" pentru 
„bătălie" cifre și date rea
le preluate și comentate

Caspar Weinberger — Peter Schweizer : 
URMĂTORUL RĂZBOI MONDIAL 

Editura Antet, 1997

dintr-o bibliografie care 
girează caracterul și pres
tanța științifică a lucrării. 
Datâ foarte concrete ne 
pun pe gânduri: „Trebuie 
de asemenea să reținem, 
spun autorii, că în momen
tul de față — nu peste 3, 
cinci sau zece ani — o 
Rusie cu douăzeci și cinci 
de mii de focoase nucleare 
ar putea distruge Statele 
Unite într-o singură după- 
amiază" (p. 12). Pe de al
tă parte însă, și pentru a 
mai îndulci situația, întâl
nim destule pasaje și pa
gini în care talentul de po
vestitori creează o atmo
sferă atât dc normal-reală, 
încât acceptăm cu plăcere

Grafica lui Silviu Nopcea
rența unor piei perga
mentoase, „apocrife".

Silviu Nopcea se expri
mă dezinvolt, pe spații 
preponderent mari, în ga
me tonale obscure, ten

sionate. Linia groasă, for
mele neliniștitoare, im
pregnate de emoție super
fluă, se transmit privito
rului. Sub genericul „sin
teze", tânărul artist se 
revendică de la școala 
prof. Lucaciu, o artă a 
căutării (și afirmării) me
sajului principal: comu
nicarea umană.

să" (I.L. Garagiale), „îs-* 
pita" (Damian Stănoiu) șir 
spectacolele pentru copii » 
„Gej mai buni câștigă" și 1 
„Păcală șl Tândală". De [ 
asemenea, pe scena tea- | 
trului s-au mai jucat „A- * 

lexandru Lăpușneanu" (re-* 
facere), „Frumoasa lumii" * 
și „Catrafusele**, spectaco-^ 
le ce s-au bucurat de suc- I 
ces anul trecut. 

și deconectare jocul com
ponentelor real-flctiv: „No
rii de furtună se risipise
ră, așa că vizibilitatea era 
bună în noaptea senină. 
Postat pe o movilă și aco
perit cu plasa de camu
flaj, Monroe urmărea din 
ochi siluetele întunecate ca
re străbateau ierburile us
cate și ciulinii, eu ranițe

Jn spinare sau pachete în 
mâini" (p. 171). Sau: „Fe
bruarie este luna cea mal 
crudă a iernii ruse, iar la 
Moscova vremea era înghe
țată de câteva săptămâni. 
Urla un vânt feroce, spul
berând o ninsoare care pă
rea să nu se mai sfârșească. 
Se întuneca încă de la o- 
ra patru după-amiază, iar 
străzile erau pustii (...)" 
(p. 219). Și, cum cartea a- 
bundă de informații din 
toate domeniile de activi
tate — militar, economic, 
politic, social și chiar sen
timental — lectura ei con
stituie un prilej-periplu de 
cunoaștere și re-cunoaște- 
re (și) a unor adevăruri 
statistice, materiale și spi

Semnul, amintind une
ori prin succesiunea de 
peliculă cinematografică, 
denotă în execuția lui 
Nopcea familiarizarea cu 
psihanaliza lui Umberto

CRONICA PLASTICA

Eco: semnificația este
smulsă ți redată personal, 
cu o anume respingere a 
cromaticilor calde, obli- 
gându-ne la o receptare 
brutală.

De efect sunt lucrările 
prin colaj, cu pansament 
(bandaj) aplicat peste de
sen. Imagini ale suferin- 

• Revista „Provincia" 
— vitraliu hunedorean, 
pregătește un număr ca
re reflectă merituosul pro
gram: acela de a releva, 
în principal, talente scrii
toricești existente în Hu
nedoara și județ, îndeo
sebi tineri. Se urmărește, 
cum sugerează, ironic, ti
tlul revistei, contrazice
rea prejudecății provin
cialismului, așa cum s-a 
împământenit și cum, din 
păcate, continuă să crea
dă chiar forurile de spe
cialitate Culturală, devre-

rituale, cel ma] ades șo
cante, mai ales pentru o- 
mul de rână. (Su o mulți
me de hărți, grafice, sche
me și dezvăluiri strategi
ce, ideea unei încleștări vi
guroase reale atrage citi
torul în capcana adevăra
tei atmosfere de război. 
Gum ar fi acest text: „RA
PORT FULGER N.SA.. 
Post 5467. Ora: 20,45 Green
wich. Data: 6 mai 1999. 
Senzorii au detectat o ex
plozie cutremurătoare cu 
degajară de energie dea
supra Iranului. Determina
re preliminară — explozie 
a unui dispozitiv nuclear" 
(p. 123). Ne aflăm în plin 
iăzboi nuclear, nu?

„Următorul război mon
dial" este un roman, de 
fapt, de o construcție teo
retică și practică specială. 
Nu numai pentru că la ac
țiune sunt implicați (ca per
sonaje) șefi de stat, diplo
mat^ miniștri, comandanți 
militari etc. Este cartea 
după a cărei lectură simți 
nevoia de întoarcere la re
alitatea imediată — așa 
cum e eal — dar având, 
totOși, sentimentul că încă 
se mai pot petrece multe 
rele în lume...

DUMITRU IIURUBÂ

Iw
I* 

fel umane, sublimate in | 
artă, briurile sunt „sur- J 
de". (Rinocerul, Spațiu de > 
sus), murdare, alese pen- I 
tru a întări parcă fobia | 
pentru spații închise. E- I 
lemente ca gratiile, ban- J 
dajele, torsuri fragmenta- I 
re, gura languroasă, ca o î 
ventuză, sunt pretexte ale | 
unui impact filozofic cu » 
ideile mari ale existenței. | 

Silviu Nopcea face cin
ste școlii artelor tinere | 
actuale, confirmând re- , 
petatele noastre consta- | 
țări că la Hunedoara „ar- ’ 
de“ o bună tradiție, în- | 
florind firesc ți în prezen- ’ 
ța noii generații. j

EUGEN EVU

me ce de ani de zile ig
noră ce se petrece la Hu
nedoara în domeniu. Po
lemica, deci, este conți
nută in chiar calitatea 
celor publicate: proză
scurtă, teatru scurt, poe
zie, eseu, cronici...

Intre alții, semnează: 
Petru Poiană, Ovidiu Bă
jan, Eugen Evu, Ioan E- 
vu, Victor Isac, Nicolae 
Szekely, Ioan Barboni, 
Crinela Goran, Dan Pi-

1
î

PRIMA TRECERE 
Bărbații au desenat în palmă o hartă, 
femeile au desenat o hartă pe sâni 
și părul lor e ca o hartă 
și zăpada spulberată pare ca o hartă.
Oamenii intră în scorbura unui arbore bătrân 
și ies pe noul tărâm,
iar arborele are muguri cu foile 
ca hârtia pe care se tipăresc hărțile.

CONSTANTIN STANCU

SE ÎNTÂMPLA CEVA
Unde sunt oamenii 
Se întâmplă ceva. 
Nori se perindă 
Ecrane ale cui ? 
Știri explodează 
Cifre, dezastre. 
Undeva, pe-aproape 
Unul și-a ucis în bătaie 

copilul.
Procuratura își face 

înalta datorie.
Un miliard de aparențe 
strivit de un miliard de 
crime. Filamente seismice. 
Pe planetă două mii de religii 
în delir. S*a ivit urlând și clonajul. 
O lume atât de complexă : 
Cu o singură mână fără tremur 
S-ar rezolva totul.

Îl

I î 
fiEUGEN EVU

Scriitorul Radu Ciobanu vorbind la Casa Cărții 
din Deva.

Macovei. 
„Dan .Con- 
și-a reluat 
noul sediu, 
CLUB „Si- 

a clubului Side-

chiu Vifor, Robert Petres
cu, Paulina Popa, Ioan 
Romulus ș.a. Revin, cu 
proze scurte, doi proza
tori remarcabili: Nicolae 
Balșan și Ion
• Cenaclul 

stantinescu" 
activitatea în 
la sala „ART 
derex", 
rurgistu], prin ediția în
tâi, care a conținut: e- 
seu, muzică, poezie, reci

I

!
4
<

*

4

tal, arte plastice. Mode
ratorul Eugen Evu a în
treținut un dialog „de at
mosferă". între ing. Ro
mulus Ioan, Cristina Fur- 
dui, Nicolae Szckely, Dan 
Pichiu Vifor, Mihai Co
ri rea, Ovidiu Băjan, Oc- 
tav Petre, Ruxandra Pe
tre, Victor Isac, iar cafe
neaua literară din partea 
a doua a fost reconfor
tantă. specifică ideii de 
comunicare elevată, prin 
arte.

EUGEN EVU
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LUNI, 29 SEPTEMBRIE
T V R 1

12,00 TVR Info; 12,05 Misterele S.P. (r); 
13,00 Secretele nisipului (r); 14,10 Șei
cul (r); 15,00 Patrimoniu; 15,30 Em în ib. 
maghiară; 17,05 D.a; 17,35 Strada Liber
tății (s); 18,00 Istoria românilor; 18,30 
Cine-1 ce? (cs); 19,00 Sunset Beach (s); 
20,00 Jurnal; 21,15 Baywatch (s); 22,10 
Fețele schimbării; 23,00 
nary Wharf (s); 23,45 
Live.

câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,15 Spitalul de 
urgentă (s); 21,15 Secrete de familie (s); 
22,05 Știri- 22,15 Fam. Bundy (s); 22.45 
Sledge Hammer (s); 23,15 Știri; 23,45 Ci
nemateca Pro TV; film; 2,50 Zona Cre
pusculară (s); 3,15 Știri,

fea cu parfum de femeie (s): 19,00 Ob
servator; 19,45 Invadatorii (f. SF SUA 
1995, ultima p.); 21,30 Cronici paranor
male (s); 22,30 Milionarii de la...; 0,00 
Știri; 0,15 Aphrodisia.

P R O TV

13,30 Actualitate? culturală; 14,00 Emilie 
(s); 15,10 Tradiții; 15,35 D.a; 16,00 Șeicul 
(s); 18,00 Serata muzicală TV; 20,00 Mini- 
serie: Vremea uriașilor (SUA 1991, p. I); 
21,35 Telesport; 21,40 Vremea uriașilor 
(ultima P-); 23,10 Conviețuiri; 23,40 Bal 
la Don Giovanni; 0,30 TVM Mesager.

TVR

MIERCURI, 1 OCTOMBRIE
T V R 1

Jurnal; 23,15 Ca-
Sccna; 0,15 Rock

2

(r); 12,45 Studioul12,00 Sunset Beach ...
șlagărelor; 13,30 Tribuna partidelor parla
mentare; 14,00 Conviețuiri; 15,05 Limbi 
Străine: engleza-, 15,30 Volei: România -— 
Croația (d); 17,15 Șeicul (s); 18,00 Em.
cu și pentru tineret; 19,00 O altă pute
re; 20,00 Ce bine e acasă! (s, ultimul eP-); 
20,50 Credo-, 21,45 Inimă de tigru (f.a. 
SUA 1996); 23,30 Tribuna partidelor pari.; 
0,00 Divertisment; 0,30 TVM Mesager.

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Mistorele S.P. (r); 13,00 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
15,00 Tradiții; 15,30 Pro Patria; 16,25 Tri 
buna partidelor pari.; 17,05 D.a; 17,35 Stra
da Libertății (s); 18,00 Medicina pt. toți;
18.30 Cine-i ce? (cs); 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal; 20,45 Anchetă TV; 21,15 
Reflecții rutiere; 21,30 Fotbal. Liga Camp.: 
AC Parma — Galatasaray Istanbul (d);
23.30 Jurnal; 23,45 Cultura In lume (doj; 
0,15 Fotbal. Liga Camp.: 
nited — Juventus Torino

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ- . 
năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Dammer 
(r); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport Ia minut; 

Marked for Murder (f/r); 12,55 Știri; 
Față-n față cu Iile Șerbănescu (r); 
Am întâlnit și romani fericiți (r); 
Marla (s); 15,30 Tânăr șl neliniștit

11,00 
13,00
13.45 
14,30
(s); 16,15 Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri;
17.15 Punctul pe I; 18,00 Urmărire gene
rală; 18,25 Știri; 18,30 Cine este șeful? 
(s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri;
20.15 Melrose Place (s); 21,15 Doctor in 
Alaska (s); 22,05 Știri; 22,15 Fam. Bundy 
(s); 22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri;
23.45 Cinemateca Pro TV: film.

T V R a

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Giulia (r); 
■0,30 Mayerling (f/r)- 12,20 Lumină că
lăuzitoare (s); 13,10 D.a; 14,00 Știri; 14,20 
Anastasia (dramă SUA 1986, ultima p.); 
46,00 Ilusii (s); 17,00 D.a: 17,30 Telere
bus; 18,00 Cafea cu parfum de femeie (s); 
■9,00 Observator; 19,45 Insula lui Krago 
(f.a. SUA *94); 21,30 Viitorul începe azi 
(s); 22,30 Milionarii de la...; 0,00 Știri.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr șl neliniștit (r); 9,45 Lumea filmului 
<r); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la minut; 
■1,00 Cucerirea Paradisului (f/r); 12,55 
■liri; 13,00 Pro șl contra (r); 13,45 Ră- 
ttcițl în tranziție; 14,30 Maria (s); 15,30 
Vânăr Și neliniștit (s); 16,15 Șoapte de 
tebire (s). 17,00 Știri; 17,15 Deșteaptă-te, 
românei; 18,85 Știri; 18,30 Cine este șe
ful? (•); 19.B0 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Sici; 10,15 Wayne’s World (co. SUA *92).

,00 Știrii 22,15 Fam. Bundy (s); 22,45 
■lodge Hammer (s); 23,lo Știri; 23,4o Ci
nemateca Pro TV: film: 2,50 Zona Cre
pusculară (s).

MARȚI, 30 SEPTEMBRIE

T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti- 

------ -- 13,00
(r); 
*97; 

D.a; 
fia-

mișoara; 12,05 Misterele S.P. (r); 
Secretele nisipului (r): 11,10 Șeicul 
45,00 Mag. social; 15,30 Ecclesiast 
46,00 Em. in Ib. maghiară; 17,05 
47,35 Strada Libertății (s); 18,00 In 
grant; 1840 Cine-i ce? (cs); 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,15 Puritana 
(dramă Franța 1986); 23,00 Jurnal; 23J5 
Canary Wharf (s); 23,45 Universul cunoaș
terii; 0,35 Em. muzicală.

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;
8,55 Canary Wharf (r); 9,20 Echipa de 
Intervenție (r); 10,25 Fețele schimbării (r);
41,30 Sunset Beach (r). 12,25 Savannah
(r) ; 13,30 Relaări; 14,00 Cont tețuiri; 15,05 
Limb} străine: franceza; 16,00 Micaela
(s) ; 16,55 Șeicul (s): 18,00 Em. cu și de- 

i spre tineri; 19,00 Dosarele istorici; 20,00 
i Secretul (s. Italia, 1992, ep. 1); 20,50 Școa- 
i ia micului întreprinzător; 21,45 Teatru
liric: Maria Callas, „La Divina"; 23,30 
Pelerinaje (do); 0,00 FotbaE Liga Camp, 
înaintea etapei a doua; 0,30 TVM Me
sager.

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

cepe azi (r); 10,30 Insula lui Krago (f/r); 
42,20 Lumină călăuzitoare (s): 13,10 Cei 
trei mușchetari (f. da); 14,00 Știri; 14,20 
Imperiul trufiei (thriller Anglia 1971); 
46,00 Iluzii (s); 17,00 D.a; 17,30 Telerebus; 
18,00 Cafea cu parfum de femeie (s); 
■9,00 Observator; 19,45 Camarazi de ar
me (f.a. SUA 1991); 21,30 Legea lui Burke 

; (s); 22,30 Milionarii de la...; 0,00 Știri.

P R O TV
I 7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ-

ANTENA 1

Manchester U- 
(inreg.).

8,00 Euronews j7,00 TVM Telematinal; .
8,55 Canary Wharf (r); 9,20 Indiferenții 
(f, ultima p./r); 11,30 Sunset Beach (r); 
12,20 Teleenciclopedia (r); 13,30 Reluări; 
14,00 Em. in ib. maghiară; 15,05 Limbi 
străine: germana; 15,30 Volei: România 
— Italia (d); 17,15 Șeicul (s); 18,00 Em. 
cu și despre tineri-, 19,00 Actualitatea e- 
dltorială; 20,00 Secretul (s); 20,45 Avoca
tul poporului; 21,45 Maigret și moartea 
lui Cecillc (f.p.); 23,30 Lumea lui Cari 
Sagan (mag. șțj; 0,00 Divertisment-, 0,30 
TVM Mesager.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Legea Iui 
Burke (r); 10,30 Camarazi de arme (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a; 
14,00 Știri; 14,20 Niciodată nu e prea târ
ziu (dramă SUA 1990); 16,00 Iluzii (s); 
17,00 Mizerabilii (d.a); 17,30 Telerebus; 
18,00 Cafea cu parfum de femeie <sj; 19,00 
Observator; 19,45 Austerlitz (f.ist. Fr. *59); 
21,30 Doctor Bramwell

4a...s 0,00 Știri; 0,15 Aphrodisia.rii de

PRO

(s); 22,30 Miliona

TV

Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ- 
neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer

7,00 
năr și 
(r); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la minut; 
11,00 Capcana timpului (s): 12,00 Arca lui 
Noe(r); 12,55 Știri; 13,00 Profesiunea mea 
— cultura (r); 14,30 Maria (s); 15,30 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte de iu
bire (s); 17,00 Știri; 17,15 Față-n față cu 
Ilie Șerbănescu; 18,00 Am intâlnit și ro
mâni fericiți; 18,25 Știri; 18,30 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri- 20,15 Marked for Murder (f.a. SUA 
1992); 22,05 Știri; 22,15 Fam. Bundy (s); 
22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri; 23,45 
Cinemateca Pro TV: film; 2,50 Zona Cre
pusculară (s); 3,20 Știri.

JOI, 2 OCTOMBRIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Misterele S.P. (r); 13,00 
Micaela (r); 11,10 Șeîcul (r); 15,00 Orizont 
cultural; 15,30 Pompierii vă informează!; 
15,45 Lege șt fărădelege; 16,00 Conviețuiri; 
17,05 D.a; 17,35 Strada Libertății (s); 18,00 
Bank-Note; 18,30 Cine-i ce? (cs); 19,00.
Sunset Beach (s); 20,00'Jurnal; 21,15 Iu
bire interzisă (f. BBC 1996, ultima p.)| 
22,15 Cu ocnii’n 4; 23,00 Jurnal; 23,15 
Canary Wharf (s); 23,45 Timpul Europei; 
0,15 Emisiune muzicală.

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;
8,55 Canary Wharf (r); 9,20 Reluări; 11,30
Sunset Beach (r); 12,15 Secretul (r); 13,30
Reluări; 14,00 Em. în Ib. germană; 15,05
Limbi străine: spaniola; 15,30 Volei: Ro
mânia — Germania (d); 17,15 Ceaiul de 
la ora 5... (div.); 19,00 Punctul pe i; 19,30 
Sănătate, că-i nai bună decât toate; 20,00
Secretul (s); 20,50 Time Out; 21,45 Anna
Karenina (f. Anglia 1948); 23,50 Ecotu- 
rism: 0,00 Muz. simfonică; 0,30 TVM M.
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VINERI, 3 OCTOMBRIE

7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Nash Bridges
(r) ; 8,00 Tele-Dimineața; 10,20 D.a; 10,40 
Film serial; 12,30 Dragoste cu năbădăi
(s) ; 13,00 Viată sălbatică (do); 13,30 Ora
șele lumii (do); 14,00 Știri; 14,20 Sălbati
cul (f/r); 16,30 Club Hawaii (s); 17,10 In
tre prieteni; 18,00 Misiune la Chicago (s); 
19,00 Observator; 19,45 Trandafirii aduc 
moartea (thriller SUA 1993); 21,30 A tre
ia planetă de la Soare (s); 22,00 Beavis 
și Butthead (s); 22,30 Nici o clipă de plic
tiseală (s); 23,00 Hollywood Top Ten; 0,00 
Știri; 0,10 Aphrodisia (s); 0,35 Arthur Rim
baud, cu Vântul călător (f. Fr. *95, p. II).

P R O TV

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 Misterele S.P. (r)- 13,00 Mi
caela (r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 Tradiții; 
15,30 Em. în Ib. germană; 17,05 Scena 
politică; 17,35 Strada Libertății (s); 18,00 
D.a; 18,30 Treptat, treptat (s); 19,00 Sun
set Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,15 Despăr
țirea de Las Vegas (f. SUA 1995); 23,00 
Jurnal- 23,15 Canary Wharf 
Gol (f. Anglia 1993).

(s); 23,45

T V R 8

Euronews;
Dr. Quinn

7,00 TVM Telematinal; 8,00 
8,55 Canary Wharf (r); 9,20
(r) ; 10,10 Sunset Beach (r); 10,55 Ame
rica sălbatică (r)- 11,30 Sunset Beach (r); 
12,20 Secretul (r); 13,10 Muzică populară; 
13,30 Reluări; 14,00 Conviețuiri; 14,25 TVR 
Cluj-N.; 15,05 Limbi străine: japoneza; 
15,35 D.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 Șeicul
(s) ; 18,00 Pentru dvs, doamnă!; 19,00 Ar
te vizuale; 20,00 Secretul (s); 20,50 Di
vertisment; 21,45 Robingo 2 (cs); 22,25 
Ai ruj pe guler (s. Anglia *92, ep. 1); 23,20 
Jazz; 0,00 Muzică țigănească; 0,30 TVM.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Cronici para
normale (r); 10,38 Invadatorii (f, ultima 
p./r); 12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 
Prizonierul din Zenda (f. da); 14,00 Știri;
14.20 Mode! ■ Academy (s); 14,50 Divergen
țe — convergențe din lumea sportului;
15.20 Club Hawaii (s); 17,00 Dosarele An
tenei 1; 17,30 Telerebus; 18,00 Cafea cu 
parfum de femeie (s); 19,00 Observator; 
19,45 Sălbaticul (f. Fr. *75); 21,30 Nash 
Bridges (s); 22,30 Milionarii de 
Știri; 0,40 Timpul amintirilor

P R O TV

Ora 7, jună dimineața!; 
neliniștit (r); 9,45 Sledge

la.„; 0,00 
(dramă).

9,00 Tâ- 
Ilammer

7,00
năr și ....
(r); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport Ia minut; 
11,00 Beverly Hills (r); 12,00 Melrose
Place (r); 12,55 Știri; 13,00 Punctul pe 1
(r) ; 13,45 Urmărire generală (r); 14,30 
Maria (s); 15,30 Tânăr și neliniștit (s);
16.15 Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri;
17.15 Pro și contra cu Octavian Palier; 
17,55 Rătăciți în tranziție; 18,25 Știri; 
18,30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,15 Dosarele.X
(s) ; 21,15 Poștașul sună întotdeauna de 
două ori (thriller SUA 1980); 23J00 Știri; 
23,25 La limita Imposibilului (s); '0,25 Zo
na Crepusculară (s); 1,30 Dosperate Jour
ney (f. SUA 1942) cu Ronald Regan.

sâmbăta, 4 octombrie

V V R 1

7,00 Bună dimineața de la... lași!; 8,30 
Alfa și Omega; 9,05 Salty (s); 9,55 Ba da, 
ba nul; 10,50 Cap său pajură (f. Rusia, 
1995); 12,30 Mork și Mindy (s); 13,00 A» 
mcrica sălbatică (do); 13,30 Ecranul; 14.66 
Mag. sportiv. Fotbal: „U" Cluj-N. — Di
namo; 16,00 Mapamond; 16,30 A doua 
alfabetizare; 17W) Start-Rcc; 18,00 D.a; 
18,30 nollyoaks (s); 19,00 Teleenciclope- 
dia; Î0.00 Jurnal; 21,00 Savari;S>h (s); 21,55 
Le-ați văzut, nu le-ațl văzut, merită să

7,00 D.a; 8,00 Povestea magică; 8,30 Su- 
perboy (s): 9,00 Noile aventuri ale lui 
Flipper (s); * 10,90 Expediție disperată (f/r); 
12,00 întâlnire cu presa; 12,55 Știri; 13,00 
Generația PRO: O căsnicie perfectă (sh 
Înalta societate (s)-_ Sport și muzică; Wal
ker, polițist texan (s); Hercule (s); Xena, 
prințesa războinică (s); 18,15 Adevărul 
gnl-goluț (s); 18,45 Te uiți și câștigi! (cs); 
19,30 Știri; 20,15 Mac (dramă SUA 1993); 
22,15 Știri; 22,20 Millennium (s); 23,45 
Știri; 23,30 NVPD Blue — Viață de poli
țist .............................. ‘
nia

(s); 0,30 Castelul blestemat (f. Spa- 
1991); 2,00 Știri.

DUMINICA, 5 OCTOMBRIE

T V R 1

7,00 Bună dimineața... de la Cluj!; 8,30 
Lumină din lumină; 9,05 Aventurile lui 
Shirley Holmes (s); 9,30 D.a; 10,00 Merg 
pe mâna ta! (s. despre relațiile dintre 
copii și părinți, ep.I); 11,00 Viața satului;
12.30 Tezaur folcloric; 133)0 Serial de că
lătorii; 14,10 Atlas; 14,40 Turnul Babei;
17.30 Universul straniu al lui Arthur C. 
Clarke (s); 18,00 D.a; 18,30 Ce vrăji a mal 
făcut nevastă-mea, Samantha? (s); 19,09 
Robingo (cs); 20,00 Jurnal; 21,00 Domnul 
Destin (f. SUA 1990); 22,50 Camei Planet; 
23,55 Portrete în acvafortc; 0,25 Volei: 
Finala CE feminin.

T V R 2

7,00 Sunset Beach (s); 8,00 Euronews;
8.30 Lupii aerului (s); 9,30 Ferestre des
chise; 10,35 Lecția de muzică (ep. 1);
11.30 TVR Iași; 13,30 Memoria exilului 
românesc; 14,00 Emilie (s); 15,10 Dor de 
dragoste, de joc; 15,35 D.a; 16,00 Micaela 
(s); 16,55 Șeicul (*); 18,00 Alo, tu alegi!! 
19,00 Ultimul tren; 20,00 In plină acțiune 
(s. SUA 1996, ep. 1); 21,00 Repriza a tre
ia. Fotbal: Steaua Rapid; 24,00 Varie
tăți internaționale; 0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,40 Film serial; 9,10 D.a; 
10,00 Animal Show (s); 10,30 Un câine cu 
imaginație (s); 11,10 Controverse h irico 
(do); 11,40 Spirit și credință; 12,10 Vede
ta în papuci; 12,50 Caleidoscop (div.); 14,00 
Știri; 14,10 Alertă pe plajă (s); 14,55 O 
femeie — un bărbat și jumătate; 15,20 
Hollywood Top Ten (r); 16,30 Club Ha
waii (s); 17,00 Millennium; 17,45 Dragos
te cu năbădăi (s); 18,15 Printre rânduri; 
19,00 Observator; 19,45 Din nou împreună 
(dramă SUA 1992); 21,30 Burlacul (s); 22,00 
Giulia (s). 23,00 Sirenele (s); 0,00 Știri; 
0,10 Barbarosa (f); 1,40 Muzică.

p r O TV

7,00 D.a; 9,00 Fiica oceanului (s); 9,80 
Super Abracadabra; 11,00 Foc și gheață 
(f. SUA 1983); 12,55 Știri; 13,00 O căsni
cie perfectă (s); 13,30 înalta societate (s); 
14,00 Automobilism; Formula 1 MP al 
Luxembourg; 16,30 Lumea filmului; 17',00 
Efecte speciale (s); 17,45 Norocosul (s); 
18,30 Beverjy Hills (S); 19,30 Știri; 20,15 
Să mori tânăr (dramă SUA 1991); 22,15 
Știri; 22,20 Susan (s); 22,50 Știri; 23,15 
Prima pagină — rev. presei; 23,50 Pro
cesul etapei; 1,00 Știri.
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Douăzeci de mii 
de persoane și-au luat 

adio de la minerit

1 
I

(Urmare din pag. 1)

movate în industria mi
nieră, cursuri ce se vor 
organiza încă din această 
toamnă.

Până în prezent, s-a mai 
precizat de către dl. E- 
ugen Maniac, toată ope
rațiunea s_a derulat fără 
mari probleme, unitățile 
miniere având posibilita
tea. de acum înainte, să-și 
reorganizeze fluxul de 
producție. Excepție în a- 
cest sens o face RAC De
va, care urmează să mai 
disponibilizeze numai de 
la unitățile din județ 
circa 1000 de persoane. 
Există riscul Insă ca a.

cestea din urmă să fie 
disponibilizate de către 
unități, fără să mai be
neficieze de prevederile 
Ordonanței 22 dacă nu o 
fac în timp util.

în acest sens, reprezen
tanților presei le-a fost 
înmânat un comunicat 
semnat de către directorul 
general al DGMPS Hune
doara, dl. Octavian Bă. 
gescu, prin care se spune 
că „salariațif aparținând 
de RAC Deva ce doreso 
să beneficieze de prevede
rile OG nr. 22/’97, o pot 
face în continuare. Cere
rile se pot depune la uni
tățile miniere unde sunt 
saiariați".

s
o

'.W.W.WA7.V.VAW/^M\WAWA,MW/J,WV

£ CONVOCARE
•t Comitetul interimar al Organizației de Tineret'* 
JPNȚCD a județului Hunedoara ii convoacă pe mem-! 
; brii săț la adunarea generală de alegeri eare va a. J

I

a

■ 
i 
■
■

,— —. —----------„------------------ ------------ _,i
■ vea loc în data de 4 octombrie 1997, ta sediul PNTCD •[
■ JS — TI-.-.- - e*» t------------ 1S —•_ l-a t________ n-.! Jt.. !|

i

5 din Deva, ora 12. (președinte interimar, Ovidiu ■ 
;Purdea). J
5 !

PRIMĂRIA COMUNEI ILIA
Organizează in data de 10 octombrie 1997, 

. era 10,00, concurs pentru ocuparea postului de I inginer topograf.
> Concurenții să fie cu domiciliul stabil pe 
"raza comunei Ilia.
1 Condițiile de participare și alte relații su- 
Iplimentare Ia sediul Primăriei comunei Ilia, 

telefon 231581.
I

1 Anunță
I organizarea licitației privind vânzarea a 6 buc.
I autoturisme DACIA 1300, in data de 17 octom- 
■ brie 1997, ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține de 
|Ia sediul societății din strada Depozitelor, nr. 
|2 — biroul tehnic, începând cu data de 3 oc- 
Jtombrie 1997.I 
I

I

I 
I 
I 
b

I
I 
I 
I
I 
I 
I 
a

I 
I 
I
I
I

S.C. „DEVATRANS*4 S.A. DEVA

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM
Organizează în data de 13 octombrie 1997 

concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
asistent farmacie.

Condiții de studii si vechime conform 
HGR nr. 281'1993.

Relații suplimentare la biroul resurse u- 
mane.

BANC POST S.A. — FILIALA HUNEDOARA
Scoate la

LICITAȚIE PUBLICA
un imobil situat în localitatea Boș, compus 
din:

— 2 apartamente la etaj, spațiu comercial 
la parter și teren în suprafață de 1 310 mp. 

Construcția este conectată la rețeaua 
V.
Prețul de pornire a licitației este 

95 Q00 000 lei.
Licitația va avea loc în data de 2" 09. 

1997, ora 10, la sediul Judecătoriei munici
piului Hunedoara, biroul executori judecătorești.

Informații suplimentare la sediul B.P. Hu
nedoara, str. 22 Decembrie, nr. 7, Tel. 707345.

380
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Din 1995, 
dolarul nu a mai putut ține pasul 
cu Fondul Național de Investiții,

*

Știați că FNI a înregistrat încă de la în
ființare o creștere net superioară celei a dola
rului ?

De la începutul anului, performanța FNI 
a înregistrat 35 de procente peste rata de creș
tere a dolarului, ceea ce se explică prin plasa
mente inteligente, in contextul unei piețe de 
capital tot mai dinamice, în continuă ascen
siune.

Analizând evoluția în salturi a dolarului, 
putem spune că succesul FNI s-a datorat unor 
performanțe constante, pe termen lung. Ca 
orice lucru bine făcut.

ț

FNII

NATIONAL D£ INVESTII,

Fondul Național de Investiții este administrat de SQV Invest SA București, eu se
diul în Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sector 4. București, tel. 330-5470.

FNI este un fond de investiții din categoria de risc mediu. Performanțele anterioare 
ale fondului nu reprezintă o garanție a rea lizărilor viitoare.

•V.W.W
■■■■■ .............. . • • I
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mulți ani" Diana 
bucurii și împli-Florea, 

niri alături de cei ce ți-au 
rămas dragi. Și- noi sun
tem cu tine și te iubim. 
Mătușica și unchiul.

(7508) 
• Dacă există undeva... 

o constelație a 
dorim ca 
noasâ stea 
că i ontru 
„Echipa de

cea 
sil

Nolv 
șoc'

fericirii, 
mai lumi- 
strâluceas- 

Muntean.

apartament 3 
multiple 

avantajos. 
(2891)

• Vând 
camere. Gojdu. 
îmbunătățiri, 
218116.

• Vând garsonieră cen
tral. parter, 
orele 8—13.

• Vând urgent
Rerault 4 F6, 1980, 
cm-, 6 litri/100. 
1992. 4 x 4, cabină dublă 
metalizat. Tel 213487; 
002/287393 yț. (2870)

• Spray! contra ejaculă
rii rapidă medicamente 
potență, frigiditate, afro- 
disacc, 01-6376273. 018/
606134. (OP)

• Vând apartament 2 
camere Gojdu. Telefon ’ 
232121 după ora 18.

(2885)
• Vând apartament 2

camere Gojdu, Aleea Pă
cii, tel. 614427. (2746)

• Vând (schimb) apar
tament 4 camere, etaj 4, 
cu apartament două came
re. Tel. 221643.

• Vând casă, 
curte și 
Lunca, 1
Tel. 213232.' (2899)

■ • Vând casă, sat Ban- 
potoc, 221 sau schimb cu 
apartament Simeria. In
formații Chimindia, nr. 71. 

(2858) 
cu grădi- 

satul Chimindia, 
Hă rău și teren a- 
Informații telefon

Tel. .212960,
(2859) 

dubită 
1100

Aro 10, •

(2890) 
anexe, 

[ grădină în satul 
preț 12 000 dolari. 

213232.
Vând casă,

hă 
comuna 
robit.

Vând casă 
în'

• Casă de vânzare, gaz, 
grădină, Deva, zonă cen
trală. Telefon 614976.

(7505)
• Vând casă cu insta

lație baie, grădină, gaz, 
în satul Cărpinis, 40 A.

(2787)
• Vând 2800 mp teren

intravilan Deva, zona 
Ceangăi, acces facilități. 
Tel. 215105, între orele 
11—14 și 19—22. (2919)

• Vând 800 mp loc de 
■ casă cu fundație, Chimin-
dia (15 km Deva). Tel. 
226386, 7—11; 21—23.

(7507)
• Vând apartament 2 

camere decomandate, cen
tral, etaj 2. Tel. 232414.

(7509)
• Vând casă, Spini 68,

gaz, anexe, grădină ma
re. Tel. 660297. . (7512)

• Vând apartament cen
tral cu două camere Si- 
meria. Tel. 092-281332.

(7513) 
camere, 
ari. co- 

vând 
de Bra- 

de

meria, cumpăr societate, 
pe producție înființată în 
’94, noiembrie 
brie. Informații tel. 
281345; 230042.

• Cooperativa „Igiena", 
cu sediul în Hunedoara, 
str. N. BălceScu, nr. 1, et. 
3, scoate la licitație pen
tru închiriere spațiul si
tuat în strada Carpați, nr. 
X>2 (hală industrială). In
formații la tel. 717655.

(2216)
• Spitalul orășenesc Ha

țeg organizează, în data 
de 10. 10. 1997, licitație 
pentru închirierea unui 
spațiu de 15 mp, pentru 
amenajarea unui chioșc a- 
limentar. Informații la tel. 
770152. (6291)

decem- 
092- 

(2918)

matii la telefoanele 620577;
613806. (2922)

boli 
și ecogra- 
Policlinica 
Deva, dr. 
Elena, me- 
boli infec-

• Cabinetul de me
dicină generală, 
infecțioase 
fie de la 
cu plată • 
Câmpeanu 
die primar
țioase, anunță că efec. 
tuează contra cost vac
cinări pentru anumite 
boli infecțioase: he
patită, gripă, rubeolă, 
pneumonie si altele.

(2757)

• Fiul Emil, nora 
Tatiana și nepoata 

- Lucia anunță cu du
rere decesul dragului 
lor tată, socru și bu
nic

GOLEA EMIL
Corpul neînsuflețit 

se află la Casa Mor
tuară. înmormântarea 
sâmbătă, 27 septem
brie 1997. Odihnească- 
se în pace ! (2928)

• închiriez în Bucu
rești cameră unei studen
te. Telefon 621632 sau O- 
răstie, str. Dealul Mic, 59.

(2832)
• închiriez sau vând a- 

parlament și garsonieră 
central. Telefoane 230697; 
056-211156.

• Angajăm morari 
cu experiență în do
meniu. Informații tel. 
054-641918. (2391)

• Sora Eleonora și 
nepoții 
Ghighi 
regrete anunță 
sul fulgerător al dra
gului lor

GOLEA
Nu îl vom 

dată. 

Carmen și 
cu durere și 

decc-

EMTL 
uita nicîo- 

(2928)

• Colectivul cate
drei de matematică 
din cadrul Grupului 
Școlar Economic Pe
troșani împărtășește 
durerea familiei și a 
copiilor la despărțirea 
de cel care a fost coor
donator județean al 
activității de materna, 
tică
Prof. MÂRZA PAVEL

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate I

•_ Profesorii de ma
tematică de Ia Liceul 
de Informatică Pctro- 
șanj depl" - regretata 
dispariție a 
Prof. MARZA PAVEL 
fost inspector școlar, 
director al Liceului 
„Sabin Drăgoi" Deva,

(2742)

ACȚIUNE9• Vând casă 5
anexe, grădină 80 
muna Băcia, 250, 
urgent motor nou 
șov, cutie, caroserie
Aro echipată, comuna Bă
cia, 250. (7514)

• Vând livadă cu pruni,
2100 mp, preț negociabil. 
Tel. 069-211173; (3601)

• Vând făină albă, 
tip 480, preț 1800 lei, 
fără TVA. Informații 

054-641918. (2376)tel.

Vând 
41 mc. 
230719,

fag, 
tel.
le 8—16.

cherestea 
Relații la 
între ore-

• Cumpăr sobă de te
racotă. Deva, tel. 214848, 
zilnic. (2142)

• Vând Ford Consul în- 
maitriculait, preț negocia, 
bil. Geoagiu-Sat, nr. 
tel. 139 A.

• Vând 
ne nutrie, 
50 (pentru

5, 
(2393) 

căciuli și hai- 
numerele 48 și 
femei). Deva,

624108, după ora. 18 tel. 625871.
(2869) • Vând bicicletă medi

• Vând armă vânătoa- cală „Ketller", cască păr
re Shul, calibru 16, Ianc tip coafor. Tel. 714084.
Remis, comuna Brănisca, (2224)
sat Rovina, nr. 30. • Vând Opel Kadett, 1.2,

(2911) benzină, înmatriculat, sta-
• \ ânil remorcă tip Sa- 

lonta 500 și betonieră, am
bele stare bună. Informa
ții, telefon 220790.

• Vând tractor 
23 000 000 lei. Tel.

(2915) 
U 650, 
226248.

(7502)
• Vând motjcultor Ger.

mania Face toate opera
țiunile agricole. Telefon 
212163. (2914)

• Vând automobil mixt
0135 Roman, 8 locuri, plus 
marfă. Tel. 661752. (2907)

• Vând 60 oi, Cliimin- 
dia, 106, Cîzu Tonei.

(2906)
• Vând convenabil vi

deorecorder multisistem 
Philips (nou, sigilat). O- 
ter garanție. Tel. 622008, 
seaca. (5674)

■ Vând tractor U 650, 
remorcă 5 tone, plug trei 
brăzdare. Tel. 224714.

(2875)
• Vând rotisor electric

(380 V) nou, producție 
Franța. Informații Lupeni, 
tck 560853. (2897)

• Vând Oltcit ținut în
garaj, 15 000 km, fabrica
ție 1989. Telefoane 215468, 
612580 (2750)

• Vând cabană lemn
3 x 3, preț 6 000 000, ne. 
gociabil și videorccordcr 
Dacwoo. Informații, tel. 
225106. ’ (2900)

• Vând sau schimb ca
să Chimindia, cu aparta
ment Deva Chimindia 96.

(7506)

re bună. Tel. 714726.
(2222) 

Vând teren, 100 mp, 
Lipscani — piață. 

092-227604. (2221)
Vânr’ tractor de 445 

cu plug și cositoare. Ha
țeg, str. Cloșca, nr. 32.

(6293) .
■ Vând calculator 386 

Sxali, monitor Vega, mo
no. Tel. 656411. (6934)

• Vând vitrină frigori
fică, Orăstie, tel. 641502.

(2394)
• Vând apartament 4 

camere, Brad, str. Repu
blicii, bloo 1, 650650.

(6935)
• Vând casă trei came

re anexe și grădină (61 
ari). Ribița, 168. (6936)

• Vând stație dispece
rat taxi, stații emisie-re- 
cepție auto, taxametre Tel
co, convenabil, 
Tel. 092-227604.

zona 
Tel.

în rate.

(2225)
• Vând casă tip vilă,

subsol, parter, etaj, curte, 
in Hunedoara, ultracen
tral, preț 145 000 DM, ne
gociabil și Dacia 1300, sta
re bună, cu verificare teh. 
nică. Relații la tel. 216257, 
orele 9—14 .si 617804, o- 
rcle 17—21. ’ (2905)

• S.G*. Agrocomus S.A.
Deva anunță licitație pen
tru vânzare de active în 
dala de 10 octombrie '97. 
Tel. 219278. (2910;

• SG Betacom SRL Si-

(vând) casă 
cu aparta- 
Informatii 

(2901)

• Schimb 
mare, Dobra, 
ment Deva. 
Ilia, 349 A.

• Schimb apartament 3 
camere, proprietate, zona 
Lido, cu două camere plus 
diferență. Tel. 221080, du
pă ora 16. (7510)

<

• împrumuturi 
primiți la Casa da 
„Aristocrat" Deva, 
bertății, bloc 2/11 sau Hu
nedoara, str. I. Creangă, 
bl. 1, ap. 29. (7503)

în lei 
amanet 
str. Li-

'b
STIHL. J

• Casa de amanet 
„Lakris" : primim imo
biliare și oferim su
me mari, Hunedoara, 
str. Drâgoș Vodă, nr. 
4 șj Deva, bdul Dacia, 
nr. 38. Tel. mobil 092- 
281368. (2219)

• Primăria Orașului Ha
țeg solicită oferte de preț 
pentru reactualizarea pla
nului urbanistic general al 
orașului, conform hotărârii 
guvernamentale 525/’96. O- 
fertele se primesa la se
diul Primăriei orașului Ha
țeg, 
10.

până la data de 10. 
1997, ora 15. (6290)

Angajăm vânzător pen- 
magazin mptounelte șitru

scule electrice, pentru ma
gazin oraș Brad, str. A- 
vram Iancu, bl. 43. Infor
mații la telefoanele 054/ 
230613; 219318 sau la ma
gazinul din Brad. (2908)

• Angajăm urgent, con- 
fectionere calificate și pen
tru calificare. Tel. 212100.

(2892)

• SC- Coturnix SRL 
Deva cu sediul în str. 
Libertății, bl. A, sc. 
E, lângă baroul de a- 
vocați, angajează a- 
genți comerciali pen
tru produse chimico, 
casnice și cosmetice. 
Condiții: vârsta maxi
mă 25—35 ani, studii 
medii, experiență în 
domeniu. Relații la 
sediul firmei sau te
lefon 212838, (2917)

• Efectuez transport mar
fă, camion 12 tone. Tel. 
092-281333. (2926)

• Căutăm tineri șoferi 
cu mașină proprietate de 
tip break sau papuc pen
tru o perioadă minimă de 
6 luni sau închiriem ma
șină do acest tip. Infor-

slIHI 
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