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’> • Vremea va fi in ge-
• * neral instabilă, cu cerul 

mai mult noros. In pri- 
ma parte a zilei va mai

■ I ploua slab. Vântul va

sufla slab la moderat ■! 
din sectorul nord-vcstic. I; 
Dimineața local se va! ‘ 
semnala ceață. Tempera. * ■ 
turile minime se vor în-J> 
cadra între 6 și 10 grade *! 
C, iar cele maxime vorj! 
oscila intre 14 și 18 < 
grade C. (Andrei Iurcsic- 5 
sin) <
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Lideri mondiali pe piața porumbului
— Sintetiz:iți-nc die di

rector ce înseamnă Com
pania Pioneer pentru pia
ța mondială i porumbu
lui.

— Compania Pioneer a 
fost fondată ■.-! anul 1926 
de către agronomul Henry 
Walace, în statul Iowa — 
SUA, având drept obiec
tiv îmbunătățirea perfor
manțelor biologice ale se
minței de porumb. Preo
cuparea asiduă în acest 
domeniu a culminat cu 
introducerea în agricultu
ra lumii a primilor hi
brizi de porumb în anul 
1930. In prezent s-a ajuns 
ca această companie să 
aibă stațiuni șl centre de 
cercetări în 60 de țări ale 
lumii. în țara n :astră —

prima din Europa — hi
brizii de porumb au fost 
introduși în anii 1956— 
1957, ponderea acestora cu 
marca Pioneer reprezen
tând acum peste 40 la sută

la sută din suprafața ce 
se cultivă cu porumb pe 
acest continent fiind în
sămânțată cu hibrizii Pio
neer, locul II este ocupat 
de o altă firmă cu doar

Convorbire cu dl ing. IOAN DARABANT, 
directorul zonei a Vil-a Transilvania a firmei 

Pioneer Hi-Bred Seeds Agro SRL

din suprafața totală o- 
cupată anual eu porumb 
în România. Eocul de li
der mondial al compani
ei este pus cu putere în 
evidență și de faptul că 
această companie ocupă 
locul I în America — 46

8 la sută din suprafață, 
iar locul III este deținut 
de un grup de 6 firme eu 
6 la sută din suprafață. 
De menționat că și în țări 
mari cultivatoare de po
rumb ca Franța, Italia 
ș.a., hibrizii marca Pio

neer se cultivă pe mai 
mult de 50 la sută din te
renurile destinate porum
bului.

— Care este strategia 
firmei Pioneer pentru ța
ra noastră ?

— Pornind de la faptul 
că sporul de producție rea
lizat anual de către cul
tivatorii de porumb din 
țara noastră reprezintă 
valoric peste 70 de mili
oane dolari, ca urmare a 
utilizării seminței r puse 
la dispoziție de către fir
mă, s-a stabilit: să fie 
continuate testările și in
troducerea în cultură a

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOII

(Continuare In pag. a 2 a)

! ANGAJĂM REDACTORI!
I

Ziarul „Cuvântul liber*' Deva angajează, 
priit concurs:

• REDACTORI
Condiții de participare la concurs:
— tineri până la vârsta de 30 de ani;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;
— de preferință persoane 

rioarc.
Concursul va avea loc în 

a.c„ ora 10, la sediul redacției 
1 Decembrie, nr. 35.

Doritorii vor depune, până la data de 20 | 
octombrie a.c„ la secretariatul redacției, cere-' 
rea de participare la concurs, copie după di- I 
ploma de studii, autobiografie. j
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• OPERATORI CALCULATOARE cu ex-|
periență în culegerea de texte și tehnoredae- j 
tarea computerizată. •

Selecția se va face pe bază de probă de I 
4 Sucru în data de 6 octombrie, oră 10, la sediul! 
;»• redacției din str. 1 Decembrie, nr, 35, Deva. I 

) Relații Ia telefon 211275. •
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cu studii supe-

ziua dc 27 oct. 
din Deva, bdul
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ZIARUL „CUVÂNTUL LIBER" DEVA
ANGAJEAZĂ

POIENIȚA VOINII, troiță.
Foto: ANTON SOC ACI

Prostul din baie
Nu știu care e obârșia 

acestei expresii: „A săr* 
ca prostul din ba’e'*. Ro
mânii sunt niște virt-’ozi 
ai vorbelor de duh, iar 
aceasta mi se pare una 
dintre cele mai hazoase 
și pregnante. Ea se refe
ră la insul catastrofic, ca
re nu vede peste tot de
cât scenarii malefice, con
spirații, trădări (de neam, 
firește) și în cele din ur
mă ireversibile dezastre. 
Gata în orice clipă să se 
alarmeze din nimic, el îi 
alarmează inutil și pe cei 
din jur. Parcă-1 șj vezi,

în realitate, e vorba doar 
de o cioară vopsită. Nu 
emite bine cutare „tribun" 
o ticăloșie, ori o mitocă
nie în stil inconfundabil, 
că sare toată presa să i-o 
multiplice, ca nu cumva 
să rămână nația neinfor
mată. Ba îl mai invită și 
televiziunile, de nu mai 
ai o seară fără să-i vezi 
fălcile umflate ' peste piep
turi de aramă. Dar decât 
așa „informare", mai bi
ne lipsă, apeși pe buton 
și te muți pe Discovery, 
sâ vezi cum se ouă pin
guinii la Polul Nord. Ia

MENTAL ITATI
[ sărind din cadă, șiroind 
I de apă, cu ochii holbați, 
[ speriat din nimic. Dato- 
! rită lui, opinii ți atitudini 
■ aberante, absurde sau de-a 

dreptul tâmoite dobândesc 
dintr-o dată proporții na
ționale, ca si când ele ar 
decide dc acum încolo 
destinul nației. Când 
soarta lor firească e să 
fie ignorate, lăsate să se 
stingă în propriul ridicol 
sau, după caz, în propria 
nerozie.

De reacția personajului 
din baie nu se fac însă 
vinovați numai indivizi, 
ci și instituții. Și, când 
zic instituții, mă gândesc 
în primul rând la cea mai 
mare parte a presei, că
reia îi place să fie numi, 
tă — cum șj este, de fapt, 
când se respectă — a pa
tra putere în stat. Ce ve
dem ? Ce citim ? Nu slo
boade bine Gheorghe al 
nostru o enormitate, cari 
șl ia presa la „mediatizat". 
Nu sloboade k:..e Laszlo, 
al nostru și el, o enormi
tate, că-1 și ia presa la 

diatizat". De parcă 
le-ar fi ieșit un porum
bel aurit din gură, când,

să vedem însă ce s-ar în
tâmpla dacă ■ “ști para
noici agitați n-ar mai fi 
cultivați de mass media, 
n-ar mal fi itați, comen
tați, intervievați, răsfățați 
ca niște vedete de șantan. 
Știți ce s-ar întâmpla ? Nu 
s-ar întâmpla nimic. Ig
norați, respectivii ar fier
be la foc scăzut, până 
le-ar seca sucul propriu, 
iar noi am trăi mai liniș. 
tiți.

Prostul din baie mai 
are însă un cusur: când 
se întâmplă ceva cu ade
vărat grav, șe dovedește 
lipsit de reacție, somno
lează mai departe în ba
ia Iui călduță. Fenomene 
efectiv alarmante sunt 
tratate în presă fugitiv 
sau marginal. Răgetul ca
vernos care s-a făcut au
zit recent la Țebea — 
„Să vină dictatura 1“ 
— e mai grav, mai trist, 
mai îngrijorător decât toa
te ticăloșiile unor gigikenți

RADU CIOBANU

(Continuare in pag. a 2 a)
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___ _ ... „aza ■ 
societăților bancare autorizate să efec-I 

Prezenta listă ~ 
cursurilor i—

2 OCTOMBRIE
1 dolar SUA
1 marcă germană 

100 yeni japonezi

3 
4306 
6321

1 liră st( rlină 12330
1 franc elvețian 5240
1 franc francez 1281

100 lire italiene 438
Cursurile incluse în acea tă listă au la b;

cotați! ale
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă | 

_nu implică obligativitatea utilizării cursurilor înl 
I tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. U

—lihuiii! zilei
DICȚIONAR ANAPODA

Iluzur = pauperizarea unor categorii 
de revoluționari decembriști.
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Nu știu precis dacă cei 
ce se ocupă de afacerile 
cu mercur pot fi numiți 
ca mai sus, dar alt cu
vânt nu ml-a venit în 
min'-'' Siu n-am găsit al
tă rimă. Recent, la Tri
bunalul județean au avut 
Ioc două înfățișări ce

>ws^:::::$:<^«$:cAtidian$gindependent::^ CUVÂNTUL LIBERB
l-a 
p®

A doua înfățișare 
avut ca „Invitat* 
C.R. din Hunedoara. Dân
sul a pitit o sticlă pli
nă cu mercur Intr-o ma
gazie de unde a luat-o 
și a plasat-o în casa u- 
nuț cunoscut. Și tot dum

nealui a trimis poliția să ri-

I 
I

Palatul Copiilor și-a 
deschis din nou porțile

Jliei'eui'iș.tLi
i-au avut ca autori pe 
doi oameni ce s-au ocu
pat de afaceri cu mercur 
— articol încadrat în cate
goria stupefiantelor. Pri
ma l-a adus la bară pe 
I.T. din Deva, care zi
cea că, făcând curățenie 
de Paști în pivnița casei, 
a găsit o sticlă grea. 
Dumnealui susține că 
știe — ca pământul 
cum a ajuns obiectul 
colo și ce anume era
sticlă, ceea ce nu l-a îm
piedicat să-1 dea unui 
puști să-l vândă.

nu

a- 
în

Lideri mondiali pe 
piața porumbului

I 
I 
I
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Idice obiectul, 

fi având 
lui cu cel pe care 
pârât că are mercur 
casă, nu se poate ști 
precizie, dar glumă 
a fast. în orice caz 
și punem acest aspect în 
atenția celor care se o- 
cupă cu traficarea singu- | 
rului metal aflat în sta- • 
re lichidă — că o astfel | 
de

Ce o 
dumnea- 

1-a 
în 
cu

I
I 

nu j

I

afacere se pedepsește, j
TRAIAN BONDOR

I

Inou i î'JOU ! NOU 1 NOU 1
se J?OVIMpEX SRL A/advăoferâ

faina
BL 80 la saci de 50 kg 
BL 55 tip.000 la 1 kg 

și la saci de 50 Kg 
FBL42 la saci de 50 kg

impar t UNGARIA
FARA CONCURENȚA |i| |

INFOR&1AȚ1I : zilnic întră orele 8-16
Tel.Fax. 057 - 255838

I
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SPECTACOL DE REVISTA
Vineri, 3 oct. a.c„ 

na Casei de cultură 
Deva va prinde din 
viață, prin prestația 
lorilor Teatrului de

sce- 
din 
nou 
ac- 
Re-

evo- 
inti-

vistă Deva. Ei vor 
lua in spectacolul 
tulat „Tranzit Show 1997 
începând cu orele 15,00 
și 17,00, fG.B.)

VINERI. 3 OCTOMBRIE

( TVR 1 )

6,00 România- ora 6 fixl; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10.05 TVR lași; 11,00 TVR Ti
mișoara: 12.0' M’s’erele S.P (r>. 13,00 Mi- 
caela fr): 11.10 Seicul (r); 15.00 Tradiții; 
15,30 Em in lb germană: 17,05 Scena 
politică J*.,‘I5 Strad- Libertății (s); 18.00 
D.a; 18,30 Treptat tre-ta- (si: 19.00 Stin
sei Bea^h ts); 20.00 Jurnal; 21,15 Despăr
țirea de Las Vegas (f SUA 1995); 23,00 
Jurnal- 23,15 Canary Wharf (s); 23,45
Gol (f. Anglia 1993).

( TVR2 )
7,00 TVM Telematinal; «,00 Euronews; 

8,55 Canarv Wharf <r>; 9,20 Dr Quinn 
(r); 1010 Sunset Pea-h (r): 10.55 Ame
rica sălbatică (r). 11.90 Sunset R-ach fr);

•.v

Ca în fiecare an, la în
ceputul lui octombrie, pen
tru elevii de școală și de 
liceu cu talente sau pa
siuni mai mult ori mai 
pufin ascunse încep și ac
tivitățile extrașcolare.

La Palatul Copiilor din 
Deva, miercuri (1 octom
brie), numeroși elevi, car 
dre didactice și părinți au 
participat la deschiderea 
festivă a cursurilor orga
nizate de această institu
ție. Deși în acest an nu
mărul cadrelor didactice, 
respectiv al normelor di
dactice, a suferit o redu
cere) preciza dl prof. Vio
rel Manolescu (directorul 
Palatului Copiilor)) s-a în
cercat ca activitățile să 
se mențină aproximativ la 
aceleași niveluri ca și pâ
nă acum. Dar nu contea
ză numai numărul celor 
care vin la astfel de ac
tivități, cât mai ales ca

litatea acestora; calitate 
dovedită în cursul anului 
școlar trecut de multitu
dinea de premii și diver
se distincții obținute la
competițiile județene și\
naționale. ..Așa încât se
speră ca ștacheta să fie 
menținută, la fel de sus 
de către membrii celor 
peste 20 de cercuri: artis
tice (acordeon' ansamblu 
folcloric, artă populară 
tradițională, atelierul fan
teziei, ceramică, chitară}, 
dansuri populare și mo
derne, fotocineclub, pic
tură, machete) jucării); 
tehnice <aei omodelism, e- 
lectronică. mecanică auto, 
karting, navomodelism, ra~ 
chetomodelism); științifice 
(arheologie, informatică^ 
lb- engleză și franceză) 
stenodactilografie) VNICEP) 
șl sportive (gimnastică a- 
erobică, orientare turisti
că, radiogoniometric- (G-B.)

(Urmare din pag. 1)

DEVA, Centrul vechi — turnul cu ceas. 
Foto: ANTON SOCACI

12,20 Secretul (r): 13,10 Muzică populară: 
13,30 Reluări; 14,00 Conviețuiri; 11.25 TVR 
CIuj-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 I )
6,30 Tele-Dimineața: 9,40 Cronici para

normale (r); 10,30 Invadatorii (f, ultima 
p./r); 12,20 Lumină călăuzitoare (s): 13.10 
Prizonierul din Zenda (f. da); 14.00 Știri;
14.20 Model Academy (s); 14,50 Divergen
țe — convergente 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 la...; 0,00 
Știri; 0,40 Timpul amintirilor (dramă).

celor mai valoroși hibrizi 
testați în câmpurile ex
perimentale ale compa
niei; să fie amplificate 
relațiile directe cu pro
ducătorii (fermierii); dez
voltând un sistem propriu 
de distribuire a semințe
lor; să se dezvolte servi
ciile de îndrumare a cul
tivatorilor pentru a le pu
tea acorda asistență teh
nică în vederea obținerii 
unor randamente și profi
turi cât mai bune; să fie 
extins sistemul de infor
mare prin difuzarea nou
tăților tehnologice pentru 
toți partenerii cu care 
conlucrează firma.

— Referitor la zona pe 
care o aveți în răspun
dere, ce am putea nota ?

— în zona a Vll-a de 
cultură Transilvania, sunt 
cuprinse 12 județe, în 5 
dintre acestea având or
ganizate câmpuri compa
rative. în ceea ce privește 
rezultatele de producție 
înregistrate în anul tre
cut, este de reținut fap

tul că, față de hibrizii de 
comparație, la bâbri: 
marca Pioneer, producțiile 
obținute la ha a ' fost cu 
1920—2337 kg mai mari, 
echivalentul aloric al 
sporurilor respective fiind 
de 892 000 — 1 045 800 lei 
la ha, rezultatele fiind 
astfel destul de conclu
dente.

— Alte noutăți pentru 
acest an ?

— Da, există destul de 
multe. Toate acestea vor 
putea să fie cunoscute cu 
prilejul întâlnirii la câm
pul comparativ ce se va 
organiza în ziua de 20 oc
tombrie a.c., la Simeria- 
Veche, unde participanțil 
vor avea prilejul să cu
noască pe viu realizările 
la hibrizii marca Pioneer 
folosiți, inclusiv ta cei nou 
introduși »n cultură, să 
primească și alte infor
mații detaliate legate de 
tehnologia aplicată, pre
cum și unele chestiuni 
privind hibrizii de floa
rea soarelui, recomandați 
să fie cultivați în anul 
1998.

11—11—11—i r—i m i—i » rzr< r ~1 mi r i CZ3 CZJ

Prostul din baie
(Urmare din pag. 1)

la un loc, dar presa abia 
l*a consemnat. E cu mult 
mai grav, pentru că dez
văluie adevărul că, la 
opt ani1 cit la Revoluția 
anticomunistă, avem încă 
printre noj compr.trioți ca
re trăiesc cu visul restau
rației comuniste. Crescuți 
și (de)formați în dictatu
ră, orfani acum de „iubi
tul conducător", inapți 
pentru gândire indepen
dentă și inițiativă într-o 
societate concurențială, în
cremeniți în sloganele veș
tede ale unei ideologii ca
re s-a născut moartă, ei 
nu cunosc prețul libertății, 
pe ;are, avânl-o, nu știu 
cum s-o folosească. Aceș
tia trebuiesc luminați, e- 
ducați, instruiți în modul 
de folosire a libertății, al

fabetizați în tărâmul cul
turii civice. Dar el au de
pășit de multișor vârsta 
școlii, cine să le maj des
chidă mintea acum dacă 
nu presa ? Nu literatura, 
fiindcă o carte îi oboseș
te. Dar ziare, de bine, de 
rău, citesc și, mai ales, 
stau cu ochii proptiți în 
ter fbelizor, fremătând la 
vederea „tribunului". Iată 
însă că presa, șj mai ales 
televizia, mizând ex
cesiv pe modelele joase, 
își ignoră rolul lor edu
cativ, de modelare pozi
tivă a mentalităților, In 
pas cu zorii noului mile
niu. E un simptom d' 1* 
maturitate. Fiindcă o pre. 
să matură știe să selecte
ze știrea cu adevărat im
portantă, evitând postura 
ridicolă a personajului < 
baie.

(ANTENA I - TV-DEVA]

8,00 — 8,15 Știri locale (r); 9,30 — 10,15 
Actualitatea fr); 10,15 — 10,30 Muzică, pu
blicitate: 17,30 — 17,45 7 zile fără co. 
mentarii; 17,45 — 18.01 Știri locale;
19,30 — 19,45 Știr[ locale (r).

(s); 21,15 Poștașul sună întotdeauna de 
două ori (thriller SUA 1980): ?3.00 Știri; 
23,25 La limita imposibilului (s); 0,25 Zo
na Crepusculară (s); 1,30 Desperate Jour
ney (f. SUA 1942) cu Ronald R- agan.

[ PRO - TV - DEVA 1

( . PRO - TV )
7,00 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 Beverly Hills (r); 12,00 Melrose
Place (r); 12,55 Știri: 13,00 Punctul pe I 
(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 Rătăcit! în tranziție; 18,25 Știri: 
18,30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs). 19,30 Știri; 20,15 Dosarele X

6.15 — 6,45 Oameni de milioane (r)| 
6,15 — 7,00 Știri locale (r); 17,15 — >8,25 
„Ghici cine bate Ia usă ,'T*; 23,20 — 23,45 
Știri locale — invitatul săp*" ~ ânli.

( DEVASAT +—■■■ ■■ a.a—iiMM moi—

8,00 — 13,30 Reluări; 14,00 Videotext; 
17,00 Preciosa fs); 17.40 Desene animate; 
18.05 Radical Power (s); 19,10 Casa de 
nebuni (s): 19,30 Farmacia 4e gardă (s)l 
20,00 Jorman (f); 21,30 U.S. News for 
ever (s); 22,30 African journey is); 23,00 
Descoperire mortală (f); 0,30 Film ero
tic; 1,30 Videotext.
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TARÂ
Deși majoritatea oame

nilor cred că accidentul 
în care a murit prințesa 
Diana a fost provocat de 
viteza excesivă, urmări
rea mașinii de către pa
parazzi și faptul că șofe
rul autoturismului era 
beat, românii nu cred o 
Iotă din toate acestea, con
siderând că totul a fost 
rodul unei conspirații o* 
culte. relatează AP.

Românii consideră că 
tm Mercedes nu poate fi 
atât de grav avariat în 
cazul unui accident, iar 
un oficial de securitate de 
la Hotelul Ritz nu putea 
fi beat. Altcineva a orga
nizat toate acestea, iar ro
mânii consideră că moar
tea Dianei a fost opera 
Mossadului. serviciu! se
cret israelian. Motivul cri
mei: Israelul, ca și ser
viciile secrete britanice 
nu doreau ca mama vii
torului rege al Marii Bri
tanii să se căsătorească 
cu un arab, Dodi Al Fa
yed.

Ia Balcani, teoria con
spirației este calul de bă
taie al politicii și al vie
ții de «i cu zi. Dar chiar 
și în aceste condiții, ro
manii depășesc toate li
mitele vizând comploturi 
ale serviciilor secrete in 
spatele oricărui eveniment 
cât de cât important, co
mentează AP.

Ultimul exemplu al a- 
cestei obsesii naționale 
îl constituie declarația tni- 
nutrutuj de Externe. A- 
drian Severin, care a afir
mat că mai mulțl lideri 
de partide și directori de 
publicații sunt agenți ai 
serviciilor secrete străi
ne, Nu au fost oferite nu
me «au dovezi concrete, 
dac ziarele au preluat i- 
mediat știrea, aducând su
biectul pe buzele tuturor 
românilor.

După aceste declarații 
fulminante. Severin a ple
cat la New York, unde po
trivit unor ziare româ
nești. a*a întâlnit cu Ion 
Mihai Paeepa. unul din 
șefii serviciilor de infor*

„ASSOCIATED PRESS" DESPRE 
OBSESIA ROMÂNILOR PENTRU 

CONSPIRAȚII Șl SPIONI
mâții românești din peri
oada comunistă, care a fu
git In Statele Unite. de 
unde continuă să facă „re
velații” privind secrete 
teribile ale dictaturii lui 
Nicolae Ceaușescu, afir
mă AP.

Toate fostele state co
muniste duc o luptă difi
cilă cu rețelele lăsate moș
tenire de fostele servicii 
secrete, dar în nici o țară 
lupta nu este atât de di
ficilă ca cea dusă în Ro
mânia împotriva fostei 
Securități — afirmă AP.

în perioada dictaturii 
lui Ceaușescu, puterea 
Securității atingea. în or
chil populației, proporții 
legendare, circa o treime 
din cetățenii țării fiind 
considerați informatori 5 
lumea credea că Securita
tea implantase microfoa
ne peste tot. Iar cetățenii 
străini aflați în vizită e- 
rau considerați fără ex
cepție agenți ai serviciilor 
secrete rivale.

Prin 1989 românii erau 
atât de înspăimântați de 
Securitate și omniprezen
ța ei, încât nu le mai spu
neau străinilor nici măcar 
cât este ceasul, scrie AP. 
După căderea lui Ceau
șescu. în decembrie 1989, 
mitul Securității a conti
nuat să-l bântuie pe ro
mâni. Potrivit acestora, 
mii de securiști locuiau în 
tunelele de sub București 
și alte mari orașe, de unde

Regele țiganilor. Florin 
Cioabă, și împăratul Iu
lian Rădulescu au semnat 
la Consiliul Județean Si
biu un tratat de neagre
siune, transmite corespon
dentul MEDIAFAX.

Tratatul de neagresiune 
conține șase puncte prin
cipale: cele două organis
me vor desfășura progra-

LUME

ieșeau pentru a ucide cu 
sânge rece, după care se 
ascundeau iar în adâncuri. 
Mii de cadavre erau pre
zentate vizitatorilor străini 
ea fiind ale securității, 
pentru a se afla maj târ
ziu că ele erau doar cor
puri rămase nerevendica
te în morgile spitalelor.

„Nebunia cu Securita
tea a început în 1989. du
pă ceea ce unii numesc 
revoluție. Oamenii care au 
organizat lovitura de stat 
au început să dea vina 
pe Securitate pentru ori
ce, afirmă ziaristul Horia 
Tabacu. El adaugă că Se
curitatea nu era nici pe 
departe organul de teroa
re imaginat de români, 
precizând că el a avut 
prieteni în străinătate 
timp de 15 ani, fără a fi 
interogat de serviciile se
crete asupra acestora. 
Dar. pentru mulți români 
această declarație ar pu
tea reprezenta chiar dova 
da că Tabacu era un a- 
gent al securității, consi
deră AP.

în prezent, în timpul 
liber, Horia Tabacu în
cearcă să-i scape pe ro
mâni de aceste obsesii, 
cu ajutorul unu! aparat 
care detectează microfoa
nele miniaturale, achizi
ționat în 1992 din Statele 
Unite. De atunci el a fost 
invitat în birouri ale ce
lor mai importanți poli

ticieni, la sediile princi
palelor cluburi de fotbal, 
în restaurante șl în gene
ral. cam în orice loc unde 
oamenii cred că ar putea 
fi amplasate microfoane 
pentru scopuri oculte.

Românii se hrănesc pur 
șl simplu cu speculații 
despre serviciile secrete, 
pentru că activitățile aces
tora îi scutesc de respon
sabilitățile pentru acțiu
nile lor, apreciază AP. 
Când lucrurile merg râu, 
oamenii dau vina pe un 
sinistru „frate mai mare", 
despre care nimeni nu 
poate dovedi, fără dubii, 
că nu există. Și. după 8 
ani de la desființarea se
curității. astfel de povești 
se vând încă bine, rela
tează AP.

Cea mai nouă obsesie 
a românilor este legată 
de Virgil Măgureanu. fost 
director al SRI. Măgu- 
reanu a fost înlocuit din 
funcție în primăvară, du
pă care a înființat o fun
dație privată, dar nici un 
român nu crede că astfel 
el și-a pierdut puterea. 
Mai mult, ei consideră că 
puterea sa a crescut de la 
plecarea din fruntea SRI, 
comentează AP.

„Măgureanu dirijează 
totul din umbră șl a reu
șit sâ-și construiască un 
adevărat imperiu subte
ran. Oricât am dori să 
credem că opoziția a câș
tigat alegerile de anul 
trecut, adevărata putere 
în România rămâne în 
mâinile lui Măgureanu", 
afirmă. într-unul din nu
merele sale recente, coti
dianul „Evenimentul zi
lei".

(aflăm de LA POLITIE t 'i

ECHIPA MIXTA
DIN LUPENI

Polițiștii din Uricani 
cercetează un grup mixt 
de hoți dn Lupeni. Este 
vorba de Mircea Cuslea 
Irinel Holban și Valeria 
Glodeanu. toți fără nici 
o ocupație stabilă.

Și-au mers ei la locu
ința unui cetățean din 
Uricani. au fortat vala 
cu un levier, au intrat 
și au plecat cu bunuri 
în valoare de 3.5 mil’oa- 
ne de lei. Omul și-a 
primit lucrurile înapoi.

TÂLHARUL de la 
MIEZUL NOPȚII

Abia a doua zi pc Ia 
prânz a reclamat rboi 
Krișan Ia Poliția Mumei 
piulu! Petroșani că în 
noaptea care trecuse. pe 
ia ora unu. a fost tâl
hărită de un necunoscut.

De fapt, doamna ve
nea de Ia serviciu, iar 
pe o stradă un individ 
î-a smuls geanta de ne 

' umăr și a dispărut. în 
’ geantă femeia avea 
l 200 000 de Iei. documen- 

te și bunuri personale 
’ în urma măsurilor o- 
1 perative întreprinsă 
L de polițiști. tâlharul n 
/ fost identificat. El se nu- 
’ mește Grigore Cosma.

are 30 de ani. este d’n 
i Petroșani și cunoscut cu 

| i antecedente penale.

L VIOLATORUL
| DE BUNICI

Ce mai poți să crezi 
i atunci când auzi că ziua 
. în amiaza mare, un in- 
’ divid în floarea vârstei 
\ violează o bătrână de 71 
1

de ani ? Multe desigur ! 
Să spunem că acest lu
cru nefiresc s-a petrecut 
la Tîmava. comuna Bră- 
nisca.

Neomul se numește 
Ioan Pusa, este d!n lo
calitate si are 13 de ani.

CINCI «SPARGERI
SI-O TENTATIVA

Se pare că Alexandru 
Deak din Petroșani, si 
Toan Posteucă din Pe- 
trila “r»u puși serios pe 
treaba, -lin moment ce. 
în câteva zile, ne raza 
orașului Petrila au co
mis trei snaropri de au
toturisme două sr>ar"er1 
de earaîe si o tentativă 
de snaroere a tvttr ma- 
narin

Prejudiciul a fost de ' 
mai hine de 7 000 000 de 
lei și a fost recuperat , 
partial.

INCA o VICTIMA ț 
A INCONSTANTEI ,

Florin Fiser. de loc din î 
Vulcan nv av“a permis , 
de oonducere. Cu toate I 
acestea s-a urcat Ia vo- ț 
lanul unui Onel Ascona 1 
si a Dilropc la drum. ’

Era In ’tirul orei 22 i 
când pe DN 66 In Bă- ț 
nita. din oauza vitezei i 
excesive Intr-o curbă a ’ 
pfordut controlul voia- ț 
nului a părăsit partea I 
carosabilă si s-a izbit»! 
de un parapet. I

La 27 de ani. Florin a ț 
murit. ț

VALFNTIN NEAGU, 
Cu sprijinul 

Inspectoratului ț 
de Poliție al Județului

PACT ȚIGĂNESC
DE NEAGRESIUNE

me proprii, fără amestec 
reciproc: cele două orga
nizații sunt de sine stătă
toare, fără nici o legătu
ră de subordonare una al

teia: cele două grupări vor 
colabora ori de câte ori 
situațiile create o vor im
pune: cele două grupări 
nu se vor mai denigra 
prin intermediul presei; 
fiecare grupare va lua po
ziții doar în nume propriu 
și fiecare grupare își va 
afișa însemnul distinctiv 
propriu.

A FOST SAU N-A FOST 
DANIELA LA FURAT?

NU FACEȚI COMPROMISURI, ALEGEȚI CALITATEA’ ------ 2--------------------i_____________________
Cine construiește, cumpără de la La cumpărați produse germane de calitate <z

La • ??; 9?ll primiți o detailată consultație de specialitate 
z e '■'■/// ' / / /'&/ / /
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Individul din Aninoasa 
stătea în picioare în boxă 
cu mâinile împreunate 
în față, nu din pricina 
smereniei în fața instan
ței. cj din cauză că av«-a 
cătușe deasupra pumni
lor. Vorbi președ.rtc-le 
complotul” -ie jude-’tâ

— Inculpat C. Turcu 
știi pentru ce ai fost tri
mis în fața instanței ?

Da, știu.
- S5 trecem în revstă 

faptele săvârșite în com
pania a încă doi indi
vizi și a unei fete — Da
niela S

Se lăsă o pauză până 
președintele răsfoi dosa 
rul și ajunse la o anumi
tă filă Reb.iâ aooi:

— în seara zilei de... 
mata, împreună cu... ați 
forțat ușa unui autotu 
rism dm care -.ti sustras 
bunuri în valoare de... lei. 
Recunoașteți fapta ?

— Recunosc dar Danie
la nu era cu noi.

— Să mergem mai de
parte. In noaptea urmă
toare. împreună cu com
plicii la fapta de mai îna
inte. ați intrat într-un de
pozit a) firmei..., 1-ati bă
tut pe paznic și ați sus
tras.. Așa este 7

— Așa. dar Daniela nu 
era cu noi.

— Tot în aceeași noap 
te ați pătruns toti patru 
în barul... de unde v-atf 
însusit... lei șl bunuri în 
valoare de... recunoașteți 
fapta ?

— Recunosc, dar Danie
la nu era cu noi.

— La interval de o oră 
ati furat din portbagajul 
unei mașini roata de re
zervă o cutie cu scule, « 
canistră hi benzină si alte 
obiecte Este adevărat ?

- Este dar Daniela nu 
era cu noi.

Președinta completului 
a mai prezentat încă două 
fante ce se încadrează în 
furt calificat Inculpatul 
le-a recunoscut și pe aces
tea încheind cu aceeași 
placă :

Daniela nu era cu 
noi.

După prezentarea ulti
mei fapte săvârșite de G. 
Turcu președintele com
pletului a zis ■

— De cinci ort ai spus 
același lucru: ..Daniela nu 
era cu noi" A fost sau 
țiu a fc-st ?

— N-a fost die preșe
dinte șl onorată instanță 
Asta este adevărul si nu 
altul

— Atunci de ce al tre
cut-o în rândul complici
lor ?

— Am ciudă — una mai 
veche — pe familia S. și 
am zis că pe calea asta 
mă răzbun.

Procesul se va derula 
în continuare probabil, 
dar aspectul de mal sus 
este interesant de aceea 
l-am si consemnat Se zice 
că răzbunarea este arma 
probului. N-o zicem noi, 
o spune toată lumea A 
fost Daniela S. la furat 
ori b? ?

TRAIAN BONDOR
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VIAȚA HUNEDOARA
Dacă la unele facultăți 

sau profile (în special 
științe economice, drept) 
a fost înghesuială mare 
la admitere, iar la altele 
concurența a devenit prac- 
tic nesemnificativă, Fa- 

■' cultatea de Inginerie din 
Hunedoara s-a menținut 

«oarecum pe o linie con
stantă în acest sens. Am
prenta siderurgiei asupra 

’ municipiului de pe Cerna 
(dar și asupra zonelor în
vecinate) este încă destul 

' de puternică. incertitu- 
I dinea viitorului continuă
• să-i descumpănească pe 

absolvenții liceelor,, fie ele 
teoretice ori industriale; 
și — apoi, facultatea hu-

• nedoreană își are propria 
tradiție, pentru ca ea să 
constituie o alternativă de 
viitor pentru mulți tineri 
din județ.

ÎNCEPÂND CU ACEST AN UNIVERSITAR

La Facultatea de Inginerie 
Hunedoara —de la 

învățământul superior 
de scurtă durată până 

ia studii aprofundate
în urma celor două se

siuni de admitere desfă
șurate în luna septembrie 
(cum s-au întâmplat mai 
peste tot în cazul învăță
mântului superior tehnic), 
la care concurența a fost, 
în medie, de aproape doi 

candidați pe un loc, au 
devenit „boboci" ai facul
tății 125 de tineri — la 
cele trei secții (Metalur
gie, Electromecanică, Uti
laj tehnologic) și la Cole
giul cu profil electrome
canic, care a primit, în 

fine, autorizația de func
ționare.

Tot în acest an „debu
tează la Hunedoara și în
vățământul sub forma stu
diilor aprofundate (așa- 
zisul „masterat"), din cele 
opt locuri disponibile, 
fiind ocupate șase pen
tru acest an universitar, 
după cum menționa dl 
conf. dr. Simion Jitian, 
decanul facultății. în aș
teptarea unui an mai bun, 
a unui viitor ceva mai 
sigur, a creșterii intere
sului și rezultatelor stu
denților într-ale „învăță
turii" (stimulate probabil 
și de noul sistem de acor
dare a burselor), le do
rim studenților și, deopo
trivă, corpului profeso
ral ca acestea să se îm
plinească.

(CONTINUARE)

IV, Autorizația de func
ționare pentru comerț cu 
ridicata.

1. Cerere tip, la care se 
anexează în xerooopii: 2. 
Certificat de înmatricula
re la Camera de Comerț; 
3. Certificat de înmatricu
lare la Direcția Finanțelor 
Publice sau autorizație la 

Noi cerințe la 
solicitarea autorizațiilor 

pentru activități 
economice

rință de la RAIL, din cd- 
re să rezulte că nu sunt 
datorii; 11. Taxă de fir
mă; 12. Dovada achitării 
impozitelor (de la Admi
nistrația Financiară Hune
doara); 13. Dosar cu șină, 
nou, pe care nu se va 
face nici o mențiune.

Notă: Pentru viza a- 
nuală a autorizației sunt 
necesare documentele menr

Pe lângă cele două gră
dinițe în limba maghiară, 
făcând parte din rețeaua 
Inspectoratului Școlar, în 
Hunedoara mai funcțio
nează și Grădinița ecume
nică a Asociației Umani
tare „Hunyadi Janos". în
ființată cu șase ani în 
urmă, inițial sub tutela 
UDMR, odată cu consti
tuirea asociației aminti
te (în 1993). grădinița cu 
program normal trece în 
administrarea acesteiă, 
predarea fiind, evident. în 
limba maghiară.

De altfel, unitatea pre
școlară a luat ființă ținân-

LA GRĂDINIȚĂ ECUMENICĂ 
DIN HUNEDOARA

Preșcolarii desenează 
pe calculator

du-se seama în primul 
rând de cererile existen
te în această zonă a mu
nicipiului (centru vechi), 
ne spune dna educatoare 
GyOngyi Winkler. în pre
zent, singura grupă a gră
diniței cuprinde 23 de co
pii, ce sunt pregătiți con

form programei învăță
mântului preșcolar, din 
care nu lipsește ora de 
religie.

De pornit s-a pornit de 
la zero, cum se spune; pe 
parcurs s-au alăturat, spri-

jinind dotarea și activi
tatea grădiniței, Bisericile 
Romano-catolică, Refor
mată, Baptistă și Penti
costală. Așa încât, în pre
zent, pentru micuții pre
școlari nici măcar televi
zorul color (cu cablu) nu 
mai reprezintă o atracție 
prea mare, ei preferând 
să se joace cu numeroa
sele jucării (primite djn 
donații, inclusiv din par- . 
tea Forumului Democrat ’ 
German) și, mai ales, să 
deseneze cu ajutorul cal
culatorului pus la dispo
ziția lor.

Decretul Lege nr. 54/1990; 
4. Cod fiscal; 5. Autoriza
ția sanitară; 6. Autoriza
ția sanitar-veterinară (da
că este cazul); 7. Autori
zații mediu; 8. Dovada de 
spațiu (extras CF sau con
tract de închiriere vizat 
de Administrația Finan
ciară Hunedoara); 9. Ade
verință de la Poliția Ru
tieră Hunedoara, din care 
să rezulte că activitatea 
nu afectează traficul pie- 
tonal și rutier- 10. Adeve-

ționate la punctele I, 5, 
10 ,11, 12 și autorizația in 
original.

*

Din agenda 
Consiliului local

Pe ordinea de zi â șe
dinței ordinare organizată 
de Consiliul local al mu
nicipiului Hunedoara marți, 
30 septembrie, au figurat 
si au fost dezbătute pro
iectele de hotărâri privind 
aprobările: bugetului de
venituri și cheltuieli pe 
anul 1997 al Serviciului 
public Administrarea pie
țelor, târgurilor și oboa- 
relor din municipiul Hu
nedoara; a planului urba
nistic de detaliu „Stație • 
de carburanți tip Moi 2000" ; 
în ,insula intersecției stră- . 
zilor Avram Iancu — Mi
hai Viteazu — Bd . 1848 ;

alocării din Bugetul local > 
a sumei de 8 milioane 
lei, pentru organizarea 
simpozionului „Hunedoara 
— vatră de istorie, cultu
ră și civilizație", ediția 
a treia; efectuării din bu 
getul loca] a cheltuielilor 
ocazionate de vizita dele
gației din orașul înfrățit 
Szombathely (Ungaria).
11—14 octombrie 1997. S-a 
realizat, de asemenea, o 
informare privind învă
țământul preuniversitar 
din municipiul Hunedoa
ra în anul școlar 1997— 
1998. De la T’unedoara-nsus. spre Poiana Ruscăi. Foto: S. NOVAC

i

1

V. Autorizația de func
ționare pentru comerț c* 
amănuntul sau prestări 
servicii, exclusiv alimen
tație publică șl taximetrie, 
PECO.

1. Cerere tip, la care se 
anexează în xerocopii: 2. 
Certificat de înmatricu
lare la Camera de comerți 
3. Certificat de înmatricu
lare la Direcția Fmanțelor 
Publice sau autorizație la 
Decretul Lege nr. 54/ 
1990; 4. Cod fiscal- 5. Au
torizație sanitară, 6. Au
torizație sanitar-veterina
ră (dacă este cazul); 7. 
Dovada de spațiu (extras 
CF sau contract de închi
riere vizat de Administra
ția Financiară Hunedoa
ra) ; 8. Autorizație mediu 
(dacă este cazul); 9. Ade
verințe de la RAIL, din 
care să rezulte că nu sunt 
datorii- 10 Taxă de fir
mă; II. Dovada achitării 
impozitelor. 12. Dosar cu 
șină nou. pe care nu se 
va face nici o mențiune.

Notă : Pentru viza a- 
nuală a autorizației sunt 
necesare documentele men
ționate la punctele 1, 5, 
9, 10, 11 și autorizația în 
original.

REP. : Dnă directoare, 
care sunt principalele 
noutăți, aici, la fabrica de 
tricotaje „Meropa" din 
Hunedoara ?

A.V. : Aș include la a* 
cest capitol al noutăților 
faptul că începând cu 
data de 30 aprilie a.c., de
spre Meropa se poate 
vorbi ca despre o firmă 
privatizată. Patruzeci de 
procente din portofoliul 
de acțiuni deținut de 
F.P.S. a fost dobândit de 
firma Alpha Import-Ex
port 2000 S.A. București. 
Fără a deține pachetul 
majoritar, focalizarea a 
40 la sută din acțiuni în 
proprietatea firmei Alpha 
face ca decizia să se cris
talizeze Ia nivelul acestui 
acționar.

REP. : Ce înseamnă pen
tru Meropa un control al 
activității izvorât, de 6- 
cum. din sfera interesu
lui particular 7

A.V. : A fost, dacă do-

Privatizare si
I

riți, formula noastră de 
a „gusta" schimbarea. 
Este clar că am pășit în* 
tr-o nouă etapă a vieții fir
mei noastre, punându-se ba
zele cadrului ce va per
mite o rafinare continuă 
a calității actului produc
tiv. în contractul de vân
zare de acțiuni încheiat 
cu F.P.S., Alpha Import- 
Export 2000 S.A., ce este 
acționar majoritar la Fi
latura de lână și „tip lâ
nă" București și la fila
tura și țesătoria „Doro
banți" Ploiești, se obligă 
să investească la Meropa 
în următorii trei ani o 
sumă de trei miliarde de 
lej: 500 dș milioane până 
la finele acestui an, 1,5 
miliarde în 1998 și încă 
un miliard în 1999. Banii

investiții la S.C. Meropa S.A. Hunedoara
vor fi folosiți preponde
rent pentru consolidarea 
fondurilor circulante în 
vederea renunțării trep
tate la credite destinate 
activității curente.

Dîalog cu dna ec. ANCA VITEZ, 
director economic

REP. : Există și un pro
gram de retehnologizare 
la Meropa 7

A.V.: Recent am reușit 
să finalizăm o investiție 
de proporții. Este vorba 
de o nouă linie tehnolo
gică pentru tricotaje de 
finețe 21, care prin deli
catețea lor fac deliciul be
neficiarilor. Linia se com

pune din trei mașini de 
tricotat, o presă de căl
cat și câteva mașini spe
ciale de confecții, prețul 
ei ridicându-se la . 1,177 
milioane mărci germane.

Utilajele sunt noi, în pre
zent monteorir germani 
făcând probele tehnolo
gice.

REP. : Gare au fost sur
sele financiare ale acestei 
Investiții ?

A.V.: Contribuția fir
mei a fost de 15 la sută 
din efortul financiar, iar 
diferența s-a obținut prin- 

tr-un credit extern con
tractat cu B.C.R. pe e li
nie de finanțare BERD.

REP.: în cât timp spe
rați să amortizați această 
investiție 7

A.V.: Prin dobândirea 
acestor utilaje s-a lărgit 
domeniul pieței căreia ne 
adresăm. Intenționăm să 
lucrăm 100 la sută lână 
sau preponderent lână. 
Avem un atu forte la a- 
cest capitol: suntem sin
gurii din țară care dispu
nem de tehnologia nece
sară spălării și uscării lâ
nii. Am reușit recent a- 
chiziționarea unei mașinî 
de spălat și a uneia de 
uscat lână. In aceste con
diții, noi apreciem că în 
cca. 5 ani de zile inves

tiția va fi amortizată. Tot 
in ceea ce privește pro
gramul investiț ional aș 
aminti aici intenția de 
lărgire a capacităților de 
producție în secția de con
fecții. Datorită diferen
ței de capacitate între sec
ția de tricotaje și cea de 
confecții, care nu poate 
absorbi optim tricotajele, 
se generează stocuri de 
producție neterminată. Re- 
calibrarea sectorului de 
tricotaje va fluidiza ciclul 
de producție.

REP. : Ce performanțe 
economice ați realizat pâ
nă acum ?

A.V.: Pe primele opt 
luni avem o cifră de afa
ceri de 10 miliarde de lei, 
iar rata profitabilității a 
fost de 9 la sută.

Pagină realizată de 5 
GEORGETA BlRLA, 

ADRIAN SALAGEAN
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Imbracă-mă, Doamne, în stiharele 
Tale, nevăzută fie-mi clipa 
ridică-mi din humă căzută aripa 
și umple-mi de rod carele.

1 I

I

E pe cale să se impu
nă o modă a englezis- 
melor în literatura ro
mână, așa cum până la 
al doilea război mondial 
se practica citatul sau 
exprimarea unei părți 
de text în limba france
ză, ca semn al unui a- 
nume nivel intelectual. 
După ’89, și cu precăde
re în ultimii 3—4 ani, 
revin și frantuzismele. 
Exemplul cel mai recent 
este romanul PROVO
CATORUL, semnat de 
cunoscutul romancier Bu
jor Nedelcovici. Nu e 
vorba despre o acuzație 
— Doamne ferește! —. 
ci despre o simplă con
statare și, de altfel, a- 
ceste rânduri fiind no
tațiile care încearcă să 
apropie cititorul și nu 

I să-i producă reticență 
i față de un roman cotat 
■ drept unul dintre cele 
’ mai bune ale autorului. 
\ Critica literară, atât cea 
l franceză cât și o seamă 

de comentatori de la noi, 
\ a învederat această scrie- 
l re ca integrându-se in

i’ tr-un gen de creație li- 
i terară complexă sub „um- 

brela" atotcuprinzătoa- 
l rei parabole. Este o de- 
’ monstrație indubitabilă a 
\ talentului, forței și acu- 
ț tului spirit de observa

ție care caracterizează 
’ întreaga operă a lui Ne

m ea i'e.
delcovici. De altfel, dacă 
dorim ca Provocatorul să 
fie un roman social — 
este! Dacă-1 dorim erotic 
— este în primul rând! 
Dacă-1 dorim politic — 
mai puțin, dar este... în
să, înainte de toate, car
tea este o frumoasă, in
teresantă și modernă po
veste de dragoste înfiri
pată accidental între Că

BUJOR NEDELCOVICI : PROVOCATORUL 
Biblioteca ALLFA srl

line și Guy — personaje
le centrale ale romanu
lui. în jurul acestei idi
le redate cu imaginație, 
șarm, umor (uneori) și, 
evident, talent, gravitea
ză o lume a realului so
cial, lumea pe care au
torul, profitând de „mo
mentul" scrierii — după 
ce a simțit-o și trăit-o 
la dimensiunile el con
crete — ne-o prezintă sub 
forma unor adevăruri ca
re pot fi dar nu trebuie 
eludate. De aceea, senza
ția că parabola nu face 
întotdeauna față evadă
rilor spre ea. creează un 
ușor sentiment al... pal- 
pabilității cotidianului fu
rișat în lumea cărții din 
care nici parodicul nu 
lipsește... La pag. 113, 
prozaicul cotidian se pre

(jtZ wotijin.
zintă așa: „Lui Guy îi 
place să gătească. Când 
se află în bucătărie nu 
evită mirosurile tari — 
ceapă, usturoi, varză șl 
conopidă (...); însă auto
rul nu-și lasă personaje
le în izbeliștea prozaicu
lui fad, ci vine imediat 
și completează (despre 
același Guy): „în timp ce 
prepară felurile de mân

care preferată, ascultă 
Debussy și Ravel" (114). 
Scrisă la persoana întâi 
de însăși eroina princi
pală Căline, cartea este 
ca un reportaj dintr-o lu
me văzută detașat, o lu
me a Franței prezentului 
imediat surprinsă în mal 
toate ipostazele ei. Pen
tru a evita explicații 
lungi și, poate, terne, îl 
las pe autor să vorbeas
că despre titlul romanu
lui: „...Provocatorul s-a 
născut și dintr-o inter
dicție mai veche" (p. 
280); iar despre persona
je el spune: „Care este 
atitudinea personajelor 
din Provocatorul în ra
port cu toate aceste ră
tăciri, nedumeriri și în
trebări? Zâmbetul, jocul, 
ironia, luciditatea, adevă

rul (despre sine și lumea 
în care trăiesc), călătoria 
(nomazi în deșertul cita
din), muzica, iubirea a- 
fectivâ și senzuală" (p. 
282). în acest fel, și pen
tru a simplifica lucruri
le, nouă nu ne mai ră
mâne decât să însumăm 
toate laturile existenția
le enumerate, și vom obți
ne un rezultat pur și sim
plu frapant și îmbucură
tor: avem în față șansa 
unei lecturi de excepție. 
Iar explorarea unui spa
țiu existențial francez 
văzut și comentat de ro
mânul Bujor Nedelcovici 
este cel puțin de atrac
ție... Și, telegrafic, bio
bibliografie: autorul s-a 
născut la Bârlad în 1936, 
a debutat în 1970 cu ro
manul Ultimi1 * * 4; între 1972 
—1977 a mai publicat ro
manele Fără vâsle. Noap
tea și Grădina Icoanei; 
în 1979, romanul Zii® 
de nisip; în 1985 — Al 
doilea mesager; 1987 — 
redactor șef al Almana
hului Literar; 1991—1993, 
romanul Dimineața unui 
miracol; 1996 — Aici ți 
acum (publicistică). Este 
distins cu gradul de Che
valier de Ordre des Arts 
et Lettres și integrat în 
colectivul redacțional al 
revistei Esprit.

1
 Cuvântul scris este 

mărturie. Iată, axiomatic,

sensul, Noima gestului
celuf ce „creează". In

4 fapt, a crea literatură, 
! trebuie mereu reînteme-
1 iat, ca înțeles, poate mai
i degrabă ar fi corect „a
i re-întemeia".
i Reflectarea lumii în 
ț poem este re-interpreta- 
i rea ei (parțială), cu aspi- 
’ rația de a conține, „în 
1 picătura de rouă. — prin 
l semnificație, — cerul în- 
• stelat, universul". Un u- 
i nivers cosmic, adică unul

DUMITRU IIURUBA

I

i

Lumina, potop, de-asupra-mi revarsă, 
să ard ca făclia în noaptea învierii 
să-mi înflorească în livadă toți merii 
picure apa pe buza mea arsă.

Astfel, înnoit, să Te întâmpini pe Cale 
genunchii să-mi frâng la picioarele Tale 
și ochii dilatați la nunta din Caana 
să cânte in ceruri deschise, Osana.

VAMA CARE DESPARTE
Lui Dumnezeu plăcut îi este cântul, 
cântul de laudă și de iubire 
cuprinde cerul, înalță pământul — 
picure din alăută și din sfinte lire.

I
In fața Lui de m-aș afla odată 
I*aș citi versuri din poezii.
la urechea divină, purele sonuri 
mă-mbrace-n stihare de lumini aurii.

Vănarea de vânt să n-o mai cunosc 
nfaci vremea de naștere, nici cea de moarte, 
pasăre nenuntită, fără carne, nici os, 
ultima vamă să trec, care desparte.

COPIL, LA PORȚILE TALE

La porțile Tale de copil am bătut, 
în mine, erai în cu treier, fără să știu, 
îngerul privea prin ochii mei, nedurut, 
cântecul Tău, în mine, smerit, era viu.

Trăiam în Paradis, fără iimite, 
fructe sacre mă-mbiau la fiece pas 
pasăre liberă — Te vedeam și mi te 
arătai și-mi vorbeai fără glas.
O, unde ești acum de nu mai vii 
cu Maica Preacurată să mă vezi — 
pârjolite-mi sunt drumuri și livezi, 
lacrima-mi atârnă ca strugurii Prin vii.

Iv MARTINOV ICI

I

Paulina Popa și-a lan
sat cartea de versuri in
spirat titrată, „Cuvinte 
sărutate de îngeri", sub 
egida propriei edituri 
„EMIA". între coperțile 
rafinat alese, un conținut 
liric din care transpare 
un neobișnuit impuls ex- 
tazic. în ordonări lexica
le pline de efuziune și 
adorație mistic-religioasă, 
accentuează impresia de 
bine-alcătuit.

Să înțelegem metafora 
atingerii, prin cuvintele 
poet ei, a logosului sacru, 
așa cum ne încredințează 
și de astă dată Paulina 
Popa, a cărei poezie a de
butat masiv sub semnul 
literaturii religioase („Cu 

mâitnile în flăcări"). Ulte
rior, la al doilea volum, 
creația ei proiecta viziu
nea (pragmatică) a unei 
„nunți" a cuvintelor. Din 
nou, elementul semantic, 
deci materia imaterială 
(sonoră) a cuvintelor este 
propusă drept lucrare (a- 
priorică, ancestrală, deci, 
a Creației) Distingem 
indubitabil un program 
propriu, o viziune ordona
toare, prin cuvânt, a crea
torului în lume.

„Imitatio Dei, s-a spus 
despre artist, despre crea
ția elevată. Deci cumva 
impropriu a spune „crea- 
ție« (cum accentua și Pe
tre Țuțea), ci mai degra
bă „imitație" a Guiva mai 

presus; desigur, cu harul 
talentului.

Terminologic, concep
tual, poezia Paulinei Po
pa nu putea să graviteze 
decât în spațiul sacralului. 
Cel prezent, latent ori re
levat, în om. Răzbat peste 
tot, fluent și în sănătoa
să tradiție ortodoxă, cre
zul, ardoarea, evlavia.

CRONICA LITERARA

zu Lumiuul

...

pietatea, impregnând fie
care zonă a textelor ei.

Nu avem de-a face ca-n 
alte rânduri (vai!) de ha
botnicia care a umplut 
vidul ateismului, ci cu un 
discurs uneori psalmic, 
complementar (și cult) 
marilor înscrisuri bibli
ce. Familiarizată corect și 
în profunzime, decantată

de exercițiul unei scrii
turi în rapidă evoluție, cu 
literatura canonică, Pauli
na Popa și-a ales un tra
seu până mai ieri „tabu" 
— în care doar câte ceva 
răzbatea în poezia româ
nă: Gotruș, Voiculescu,
Dorz ș.a.

Un itinerar imperios 
necesar a-și reetala valo
rile, în care poeta devean- 
că are o rară capacitate 
de a cuceri timpul pier
dut sub cenzură și auto- 
cenzură. Gu o fervoare 
și o tenacitate demne de 
remarcat și ele, autoarea 
„Cuvintelor sărutate de 
îngeri" răzbate, la anii 
maturității, pe calea afir
mării și este răsplătită de 

un duh al spiritualizării 
izbitor de iute, în chiar 
textele sale. Filonul, da
că se va epuiza și în cât 
timp, rămâne de văzut. 
Cât și opțiunea avută la 
îndemână, pentru a în
tregi un destin propriu.

„Astăzi mă rog. Dumne
zeule, dă lumină/ Celui 
ce urlă ca fiara/ Celui 
ce-n verbe suspină", este 
un posibil motto al credo- 
ului liric. Cum spunea și 
A. Dinu Rachieru (citân
d-o) — „lumea devine 
Semnificație"...

Iar poetul care intuieș
te asta, va „scrie cu lv 
mină"..,

EUGEN EVU

1
ț Motto:

„Omul este un sistem bioener-
i getic deschis'*
. (Știința)

(Se dedică lui RADU CIOBANU)

QLe.-a.iL MOLak eaaieiteLe...
coerent luat ca întreg 
matematic, în simetriile e- 
tice șl estetice esențiale.

Virtualul constrâns în- 
tr-o doar-nuanțată imagi
ne. Dumnezeu, intr-un su
rds. Cum în cristalul ză
pezii, amprenta genezei, 
enigma unei logici supe
rioare. Cum în corola flo
rii, dincolo de mireasmă 
și culoare, scânteia acele
iași „matematici" divine.

Artistul creator vibrea
ză în rezonanți, conso- 
nează, percepe și reflec
tă, el este agent al ener

giilor subtil perceptibile, 
care mediază, este medium 
între CE șf Ceilalți. El 
captează, el „prelucrează" 
(informatic vorbind), a- 
pot redă, comunică.

„Fluxul informațional , 
dintre tot ce e viu, com
plementar cu misterul 
timpului, este necontenit. 
Când poetul este hiper
sensibil (cazul marilor 
tragici), perturbațiile ace
lor misterioase energii ce 
ne străbat, ne ating, se 
resping, pot să apară în 
text. Bacovia „auzea ma
teria plângând".

Prin „magia" empatică, 

prin imaginație lirică, 
poetul „intră" în piatră, 
frunză, curgere, idei, pen
tru a le exprima. El are 
unelte întotdeauna, cu
vintele. „El vede idei".

Recompunând, ordo
nând demiurgic (imitatio 
Dei) — poetul accede su
blim spre paradisul pier
dut, căci nu există mai 
tragic și măreț ca nostal
gie (filială către Tatăl 
Indicibil) decât dorul de 
copilăria dintâi, a nepri
hănirii, cel de dinaintea 
alungării, adică a Exilu
lui. Actuala specie este 
în exil planetar.

Dacă luăm mitul alun
gării din Rai, pedepsitor, 
ca simbol, va trebui să 
interogăm mereu Divini
tatea, de ce plătim noi, 
urmașii urmașilor ada- 
mlci, blestemul primor
dial?

Tulburătoarele Intero
gații, cel puțin, ne vor 
alina — prin sublimarea 
în arte, grăbita trecere. 
Sau, Mircea Eliade dixit, 
— „eterna întoarcere".

Da, la (un anumit) în
ceput — a fost Cuvântul. 
Apoi el. Cuvântul, ni s-a 
dat nouă. Ne-au rămas 
cuvintele, de nenumărat, 

cum puzderia stelelor, să 
întrebăm Cerul, de ce, 
până când, unde... Noi 
recompunem Ceva inco
mensurabil.

In incunabule, în pia
tră, în silex, in sticlă, în 
oțel, în celuloid, in semin
țele lui Gutenberg... Cu
vintele! Multiplicându-l, 
intr-un fel, în miriade de 
cioburi, pe El, Cuvântul 
Dintâi... Fiecare om este 
u-1 nume, un cuvânt Noi 
scriem și cineva, de la 
mari depărtări, ne citeș
te. Oare ne facem înțe
leși ?

EUGEN EVU

W• • •
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SĂPTĂMÂNA 1

TV J
LUNI, 6 OCTOMBRIE

T V R 1
12,00 TVR Info ; 12,05 Misterele S.P. 

(t); 13,00 Secretele nisipului (r); 14,10 
Șelcul (r); 15,00 Meridianele dansului (r);
15,30 Em. în lb. maghiară; 17,10 D.a-, 17,35 
Strada Libertății (s); 18,00 Istoria ro
mânilor... (II); 18,30 Interactiv Tele-joc; 
19,00 Sunset Beach (s): 20,00 Jurnal; 21,00 
Baywatch (s); 22,00 Fețele schimbam;

' E3.00 Juirnal; 23,15 Mag. sportiv; 23,30 Ca
nary Wharf (s); 23,55 Scena; 0,25 TVR 
Club. Antologie rock.

T V R 2

12,00 Sunset Beach (r); 12,45 Ecranul 
(r); 13,30 Club 2020 (r); 14.00 Conviețuiri; 
15,10 Limbi străine: engleza; 15,35 D.a; 

116,00 Micaela (s); 16,55 Șeicul (s); 18,00 
Hei-rup! Em. cu și despre tineri; 19,00 
O altă putere; 19,30 Sănătatea, ca-i mai 
bună decât toate!-. 20,00 Secretul (s); 20,55 
Telesport; 21,00 Credo; 22,00 Gol (f. An
glia 1993); 0.05 Tribuna partidelor parL; 

1 ®,30 TVM Mesager.

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

năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer
(r) ; 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la minut;
11,03 Golden Boy (f/r); 12,55 Știri; 13,00 
Deșteaptă-te, române ! (r); 14,30 Maria
(s) ; 15,30 Tânăr și neliniștit (S): 16,15 
Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri; 17,15 
Profesiunea mea — cultura; 18,25 Știri;
18,30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
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 Context (thriller It. 1976). 2,45 Știri.

MIERCURI, 8 OCTOMBRIE
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 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
15,00 Tradiții; 15,30 Pro Patria; 16,30 
Tribuna partidelor parlamentare. 17,10 
D.a; 17,35 Strada Libertății (s); 18,00 Me
dicina pt. toți; 18,30 Interactiv Tele-joc; 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Teatrul Național de Televiziune prezintă: 
„Aerisirea"; 22,20 „Danaidele" la New 
York; 23,00 Jurnal; 23,15 Mag. sportiv;
23,45 Cultura in lume (do). 0,15 Studioul 
șlagărelor.

ANTENA 1

11,50 Lumină călăuzitoare (s); 12.45
D_a (r); 13,15 Intre prieteni (r); 14,00 Știri; 
■4,20 Ultimul detectiv (co. Anglia 1980);

• 116,30 întoarcerea Sfântului (s. Anglia, 
<•78, ep. I); 17,00 D.a; 17,30 Telerebus; 
■8,00 Cafea cu parfum de femeie (s); 19,00 
Observator; 19,45 Dezastru) nuclear (f.a. 
SUA 1988); 21,30 Viitorul începe azi (s); 
■2,30 Milionarii de la...; 0,00 Aphrodisia.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Lumea filmului 
(r); 10,15 MASH (s); 10,4® Sport la minut; 
■1,00 Procesul etapei (rt; 12,55 Știri; 13,00 
Fro și contra țr); 13,50 Rătăciți în tran
ziție (r): 1M5 D.a; 143» Maria Cs): 15,30 
Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte de 
iubire (»)« 17,00 Știri; 17,15 Deșteaptă-te, 
române!; 18,25 Știri; 18,30 Cine este șe
ful? (s)- 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 

I Știri; 20,15 GoMen Boy (f. Fr. 1995); 22.05 
Știri; 22.15 Fam. Bundy (s); 2245 Sledge 
Sammer (s); 23.15 Știri; 23,45 Un peș
tișor numit Wanda (co. Anglia 1988).

. MARȚI, 7 OCTOMBRIE

T V R 1

8.00 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 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
■5,00 Em. pt. persoane cu handicap; 15,30 
Eccleslast ’97; 16,00 Em. în Ib. maghiară; 
■710 Dus; 17,35 Strada Libertății (s); 
18,00 în flagrant; 18,30 Interactiv Tel-joc 
(cs); 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jur
nal; 21,00 Puritana (dramă Fr. *86): 22,35 
Reflecții rutiere; 23,00 Jurnal; 23,15 Mag. 
sportiv- 23,30 Canary Wharf (s); 23,55 
Universul cunoașterii (do); 0,45 Portret 
în oglindă.

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;

8.30 D.a; 8,55 Baywatch (r); 9,55 Memo
ria exilului românesc (r); 10,30 Savannah
(r) ; 11,30 Canary Wharf (r); 12,00 Sunset 
Beach (r); 12,45 Scena (r); 13,30 Față-n 
față (r); 14,00 Conviețuiri; 15,10 Limbi 
străine: franceza; 15,35 D.a; 16,00 Mi
caela (s); 16,55 Șeicul (s); 18,00 Hei-rup!; 
19,00 Dosarele istorici; 20,00 Secretul (s); 
21,00 Sensul tranziției; 22,00 Teatru TV: 
„Subprefectul" de Duiliu Zamfircscu;
23.30 Pelerinaje (do); 0,00 Muzică sim
fonică; 0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1
6,30 Telc-Dimincața; 9,40 Viitorul în

cepe azi (r); 10,30 Dezastru nuclear (f/r);
12,20 Lumină călăuzitoare (s): 13,10 Mil
lennium (r); 14,00 Știri; 14,20 Decepții 
(dramă SUA 1985, p.I); 16,00 întoarcerea 
Sfântului (s); 17,00 D.a; 17,30 Telerebus; 
18,00 Cafea cu parfum de femeie (s); 
19,00 Observator; 19,45 Singură în noap
te (f.p. Fr. 1995); 21,30 Legea lui Burke
(s) . 22,30 Milionarii de Ia...; 0,00 Aphro
disia; 0,15 Teleshopping.

7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;
8,55 Cu ochii-a 4 (r); 9,55 Do. portret (r);
10.30 Teieenciciopedia (r); 11,30 Canary 
Wharf (r); 12,00 Sunset Beach (r); 12,45 
Istoria românilor... (r); 13,15 Un cântec pt. 
fiecare; 13,30. O altă putere (r); 1440 Em. 
în lb. maghiară; 15,10 Limb) străine: ger
mana; 15,35 D.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 
Șeicul (s); 18,00 Hei-rup!; 19,00 Dreptul 
la adevăr; 19,30 Meridianele dansului; 
20,00 Secretul (s); 21,00 Avocatul poporu
lui; 22,00 Maigret și ecluza (f.p.); 23,39 
Club 2020; 0,00 Insomniile Corinei. Am
fitrion: Carina Chiriac; 0,30 TVM Mesag,

ANTENA 1
6,30 Tclc-Dimineața; 9,40 Legea lui 

Burke (r); 10,30 Singură în noapte (f/r);
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a.; 
14,00 Știri; 14,20 Decepții (dramă SUA 
*85, ultima p.): 16,00 întoarcerea Sfân
tului (s); 17,00 Dat- 17,30 Telerebus; 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s); 19,00 Ob
servator; 19,45 Scarlet Pimpernel (f.ist. 
Anglia 1983); 21,30 Doctor Bramwell (s);
22.30 Milionarii de la.... 0,00 Aphrodisia.

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

năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer
(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 
Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte de 
iubire (s); 17,00 Știri; 17,15 Față-n față 
cu Ilie Șerbănescu; 18,00 Am întâlnit și 
români fericiți; 18,25 Știri; 18,30 Cine 
este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri. 20,15 Beyond Obsession (f.p. 
SUA *94); 22,05 Știri; 22,15 Fam. Bundy
(s) ; 22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri;
23,45 Ilibernatus (co. Fr./It. 1969) cu 
Louis de Funes; 2,45 Știri.

JOI, 9 OCTOMBRIE
TVR i

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); 14,10 Șeicul (r); 15,00 Dia
log. Actualitatea editorială; 15,30 Pom
pierii vă informează!; 15,45 Lege șl fă
rădelege; 16,00 Conviețuiri; 17,10 D.a; 
17,35 Strada Libertății (s). 18,00 Timpul 
Europei; 18,30 Interactiv Tele-joc (cs); 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Marguerite Volant (s. Canada *96, ep. 1);
21.55 Cu ochii'n 4- 23,00 Jurnal; 23,30 
Canary Wharf (s). 23,45 Bank-Note; 0,25 
întâlnirea de la miezul nopții,

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;

8.55 Universul cunoașterii (r); 9,55 Me
dicina pt. toți (r); 10,25 Fețele schimbă
rii (r); 11,30 Canary Wharf (r); 12,00 
Sunset Beach (r); 12,45 Bank-Note (r);
13.30 Dreptul la adevăr (r); 14,00 Em. 
în lb. germană-, 15,10 Limbi străine: spa
niola; 16,00 Micaela (s); 17,00 Ceaiul de 
Ia ora 5... (div.); 19,00 S.O.S. Patrimoniul 
cultural; 19,30 Față în față; 20,00 Secre

tul (s); 21,00 Time Oul; 22,00 Orgolioșii 
(f. Fr. 1953); 23,40 Ecoturism; 0,05 Mu
zică simfonică; 0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,10 Doctor Bram

well (r); 10,00 Scarlet Pimpernel (f/r);
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a; 
14,00 Știri; 14,20 Trei zile din august 
(dramă Rusia *92); 16,00 întoarcerea Sfân
tului (s); 17,00 D.a; 17,30 Telerebus; 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s): 19,00 Ob
servator: 19,45 Ferma mutanților (co. 
SUA 1992); 21,30 Cronici paranormale (s);
22.30 Milionarii de la...; 0,06 Aphrodisia.

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

năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer
(r) ; 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la minut; 
11,00 Beyond Obsession (f/r); 12,55 Știri; 
13,00 Față-n față cu Ilie Șerbănescu (r);
13.45 Am întâlnit și români fericiți (r);
14.30 Maria (s); 15,30 Tânăr și neliniștit
(s) ; 16,15 Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri;
17.15 Punctul pe 1; 18,00 Urmărire gene
rală; 18,25 Știri; 18,30 Cine este șeful? 
(s); 19,00 Știi fi câștigi! (cs); 19.30 Știri;
20.15 Melrose Place (s); 21,15 Doctor în 
Alaska (s); 22,05 Știri; 22,15 Fam. Bundy 
(s); 22,45 Sledge Hammer (s)-_ 23,15 Știri;
23.45 Ce se întâmplă doctore? (f. SUA).

VINERI. 10 OCTOMBRIE

T V R 1
6,00 România: Ora 6 fix!; 9,60 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Misterele S.P. (r); 13,00
Conviețuiri; 13,30 Sănătate, că i mai bu
nă decât toate (r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 
Tradiții; 15,30 Em. în lb. germană; 17,10 
Scena politică; 17.35 Strada Libertății (s); 
18,00 D.a; 18,30 Treptat, treptat (s); 19,00 
Sunset Beach (s): 20,00 Jurnal; 21,00 Ste
le pe ecran (f. SUA 1994); 22,35 Reflecții 
rutiere; 23J10 Jurnal- 23,15 Mag. sportiv; 
23,36 Canary Wharf (s); 0,15 Un vârco
lac american la Londra (f. SUA *81).

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;
8.30 D.a; 8,55 Iubire interziși (f„p.Ill/r);
9.55 In flagrant (r); 10.25 Cultura în lu
me fr): 10,55 Ecoturism (r); 11,36 Cana
ry Wharf (r); 12,00 Sunset Beach (r);
12.45 Timpul Europei (r); 13,30 S.O.S. Pa
trimoniul cultural (r); 14,00 Mag. sportiv
(r) ; 14,30 TVR Cluj-N.; 15,10 Limbi străi
ne: italiană: 15,35 D.a; 16,00 Micaela (s);
16.55 Șeicul (s); 18,00 Pentru dvs., doam
nă!; 19,00 Mag. artelor vizuale; 20,06 Se
cretul (s); 21,00 Robingo 2 (cs); 21,40 Vâ- 
nare de vânt; 22,20 Nocturna sportivă; 
23,05 Ai ruj pe guler (s); 0,00 Insomniile 
Corinei; 0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața: 9,40 Cronici pa
ranormale (r); 10,30 Rămâț cu bine, Hil
lary (dramă SUA 1987); 12,20 Lumină că
lăuzitoare (s); 13,10 D.a; 14,00 Știri; 14,20 
Model Academy (s); 14,50 Club Hawaii
(s) ; 15,20 Divergențe — convergențe din 
lumea sportului; 17,00 D.a; 18,00 Cafea 
cu parfum de femeie (s); 19,00 Observa
tor- 19,45 Aii Baba și cei 40 de hoți (co. 
Fr./It. *54); 21,30 Nash Bridges (s); 22,30 
Milionarii de la...; 0,00 Aphrodisia: 1,40 
Pierdut în beznă (thriller SUA 1980).

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer 
(r); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la 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 Paler; 
18,00 Rătăcit! în tranziție; 18,25 Știri;
18.30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi șl 
câștigit (cs); 19,30 Știri- 20,15 Dosarele 
X (s); 21.15 Psycho III (f. SUA 1986);
23.15 Știri; 23,40 La limita imposibilului
(s) ; 0,30 Zona Crepusculară (s)- 1,00 The 
Big Country (f. SUA *58); 3,40 Știri.

SAMBÂTĂ, 11 OCTOMBRIE
TVR i

7,00 Bună dimineața... de la Iași!; 8,30 
Alfa și Omega; 9,05 Salty (s); 9,55 Feri- 
ți-vă de măgăruș!. 10,55 Poveste de car
naval (dramă SUĂ 1954); 12,30 Mork șl 
Mindy (s); 13,00 America sălbatică (do);
13.30 Ecranul; 14,00 Mag. sportiv. Fot

bal Divizia A (d); 16,00 Mapamond; 16,30 
A doua alfabetizare; 17,00 Sta'rt-Rec 
(mag. științific); 18,30 Hollyoaks (s); 19,00 
Teleenciciopedia; 20,00 Jurnal- 21,00 Sa
vannah (s); 21,50 Cum vă place! (div.); 
22,40 Fotbal. Preliminariile CM: Iialia 
— Anglia (d); 0,35 Arena A.S.

TVR 2

7,00 Marguerite Volant (r); 8,00 Euro
news- 8,30 Lupii aerului (s); 9,30 Pas 
cu pas; 10,35 Mondo-Blitz; 11,30 TVR 
Timișoara: 13,30 Actualitatea culturală; 
14,00 Emilie (s); 15,05 Tradiții- 15,35 D.a; 
16,00 Micaela (s); 16,55 Șeicul (s); 18,00 
Serata muz. TV; 20.00 Mamă de închi
riat (f. It. 1991, ultima p.); 0,30 Con
viețuiri; 1,00 TVM Mesager.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Nash Bridges 
(r); 8,00 Tele-Dimineața; 10,40 Divergen
țe — convergențe din lumea sportului
(r) ; 12,30 Dragoste cu năbădăi (s); 13,00 
Viață sălbatică (do); 13,30 Orașele lumii 
(do); 14,00 Știri; 14,20 Aii Baba și cei 40 
de hoți (f/r); 16,00 Poveștile prietenilor 
mei; 16,30 Club Hawaii (s); 18,00 Misiu
ne la Chicago (s); 19,00 Observator; 19,45 
Uniți de nevoie (co. SUA *89): 21,30 A 
treia planetă de la Soare (s): 22,30 Nici 
o clipă de plictiseală (s); 23,00 Hollywood 
Top Ten; 0,00 Aphrodisia (s); 0,25 Mi
siune dificilă (f.a. SUA ’87).

PRO TV

7,00 D.a; 8,50 Superboy (s); 9,20 Fer
ma din Arizona (f/r); 12,00 întâlnire cu 
presa; 12,55 Știri; 13,00 Generația PRO: 
O căsnicie perfectă (s|- înalta societate
(s) ; Sport și muzică; Walker, polițist te-
xan (s); Hercule (s); Xena, prințesa răz
boinică (s); 18,15 Adevărul gol-golut (s);
18.45 Te uiți și câștigil (cs); 19.30 Știri;
20,15 Ei trăiesc (f.SF SUA 198B); 22,05
Știri; 22,15 Millennium (s)- 23,15 Știri;
23.30 NYPD Blue — viață de polițist (s); 
0,30 The Barbarians (f.a. SUA/It. 1987).

DUMINICA, 12 OCTOMBRIE
T v R i

7,00 Bună dimineața!; 8,30 Lumină din 
lumină; 9,05 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s); 9,30 D.a- 10,00 Merg pe mâ
na ta!; 11,00 Viața satului; 12,30 Tezaur 
folcloric; 13,00 National Geographic (do); 
14,10 Atlas; 14,40 Turnul Babei; 17,30 U- 
niversul straniu al Iui Arthur C. Clarkc 
(s, ultimul ep.); 18,30 Ce vrăji a mai fă
cut nevastă-mea, Samantha? (s); 19,00 Ro
bingo (cs): 20,06 Jurnal; 21,00 Un wee
kend cu peripeții (f. SUA 1990); 22,50 
Came] Planet; 23,50 Portrete în acvafor- 
tc; 0,20 Muzică simfonică.

T V R 2

7,00 Sunset Beach (r); 8,00 Euronews;
8.30 Lupii aerului (s); 9,30 Ferestre des
chise; 10,35 Lecția de muzică; 11.30 TVR 
Iași; 13,30 Memoria exilului românesc; 
11,00 Emilie (s); 15,10 Melodii populare: 
15,35 D.a; 16,00 Micaela (s); 17,00 Șeicul 
(s); 18,00 Alo, tu alegi!; 19,00 Ultimul 
tren; 20,00 In plină acțiune (s); 21,00 
Repriza a treia; 0,00 Varietăți internațio
nale; 0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,10 Misiune la Chicago (r);
8,30 A treia planetă de Ia Soare (r); 9,00 
D.a; 10,00 Animal Show (s); 10,30 Un 
câine cu imaginație (s, ultimul cp.); 11,10 
Controverse istorice (do); 11,40 Spirit șl 
credință; 12,10 Vedeta în papuci; 12,50 
Caleidoscop (div.); 14,00 Știri; 14,10 A- 
lertă pe plajă (s); 15,20 Hollywood Top 
Ten (r); 16,30 Club Hawaii (s); 17,00 Mil
lennium; 17,15 Dragoste cu năbâdăi (s); 
19,00 Observator; 19,45 Maria, iubita mea 
(co. SUA 1991). 21,30 Burlacul (s); 22,00 
Giulia (s); 0,00 Știri; 0,10 Suflete dezgo
lite (thriller SUA 1992).

P R O TV

7,00 D.a; 9,00 Fiica oceanului (s); 9,30 
Superabracadabra; 11,00 David Copper- 
field (f. Anglia/SUA 1970); 12,55 Știri; 
13,00 O căsnicie perfectă (s); 13,30 înalta 
societate; 14,00 Automobilism MP de For
mula 1 al Japoniei; 16,30 Lurng^ îiimu-‘ 
lui; 17,00 Efecte speciale (s); 17.45 Noro
cosul (s); !?_■* Ecverîy Hills (s). 19,30 
Știri; 20,15 Only the Lonely (co. SUA 
’91); 22,05 Știri; 22,10 Susan (s); 22,45 
Știri; 23,15 Procesul etapei; 1,00 Știri.
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CUVÂNTUL LIBER

SC AGRESSIONE GROUP ROMANIA SRL 

importator hârtie xerox, imprimantă, hârtie 
tipografică

I

I* SIDA ne privește pe toți in aceeași măsură
ANGAJEAZĂ ---------------------------------------------------l

• secretară
Condiții: cunoaștere operare calculator 

| (windows), cunoștințe contabilitate primară, 
• vârsta maximă 30 ani.
I • agenți comerciali

Condiții- seriozitate, dinamism, experien- 
I ță în activități comerciale, vârsta maximă 30 
j ani.

Selecția va fi marți 7 octombrie 1997 la 
i sediul firmei din Deva, str. Nicolae Grigorescu» 
’ nr. 8, etaj 1, ora 14. Informații telefon 01/ 
| 8623168. (3007)

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCA ȘI 

PROTECȚIE SOCIALA A 

JUDEȚULUI HUNEDOARA 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA
VACANTE LA DATA DE 2. 10. 1997

Agent comercial 11; a- 
gent de asigurare 9; a- 
gent pază și ordine 5: a- 
gent reclamă publicitară 
30; analist 1; arhitect 3; 
arhitect clădiri 5; barman 
22; brutar 14; bucătar 4; 
cofetar 8; confecționer ar
ticole din piele și înlocu
itori 120; confecționer tri
cotaje după comandă 11; 
confecționer asamblor ar
ticole din textile 52; con
silier economic 1; conta
bil 3; contabil șef 2; cro
itor 63; croitor-confecționer 
îmbrăcăminte după coman- 
bă 21; cusător p:ese din 
piele și înlocuitori 1; cu- 
sători piese la încălțămin
te 20; depanator de apara
te radio și TV, redre- 
soare și amplificator 1; 
desenator tehnic 2; dul
gher pentru construcții 18; 
economist în inoustrie 1; 
electric>an automatizări șl 
forță 1: electrician de în
treținere și reparații 2: e- 
lectromecanic electroali. 
mentare 14; faianțar 3; 
farmacist 1; fochist la clă
diri pentru încălziri cen
trale 1; frezor universal 
1; impiegat registru miș
care 1. inginer construc
ții civile, industriale și 
agricole 5 inginer con
strucții hidrotehnice 5; in
giner constructor instalații 
t; inginer de cercetare în

I 
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construcții civile, industri
ale și ag. 1; inginer de 
cercetare în prelucrarea 
lemnului 1; inginer de in
dustrializarea lemnului 1; 
inginer electromecanic 1; 
inginer electronist, trans
porturi, telecomunicații 2; 
inginer mecanic 2; inginer 
textile, pielărie 1; insta
lator apă. canal 8; insta
lator frigotehnist 2; juris
consult 2; lăcătuș meca
nic 33; macaragiu 4; mais
tru în industria textilă»- 
pielărie 1; maistru meca
nic 1; manevrant vagoa
ne 2; mecanic auto 10; 
medic de specialitate 1; 
muncitor necalificat 12; 
muncitor necalificat în a- 
gricultură 7; operator la 
fabricarea mezelurilor 2; 
ospătar (chelner) 20; pa- 
tiser 3; paznic 22; secre
tară 1; șofer autobuz 15; 
șofer de autoturisme și 
camionete 6; strungar uni
versal 5; sudor autogen 
3; sudor electric 6; tehni
cian arhitect 1; tâmplar 
manual 6; tâmplar uni
versal 21; tinichigiu ca- 
rosier 1; tractorist 2; tra
ducător (studii superioare) 
1; vânzător 40; vânzător 
bilete 4; vopsitor auto 1; 
zidar rosar-tencuitor 27; 
zugrav, vopsitor 14.

Total locuri de muncă 
vacante — 756.

In lume există astăzi 
milioane de persoane in
fectate cu HIV — virusul 
care provoacă SIDA. Es
timările Organizației Mon
diale a Sănătății vorbesc 
de o creștere dramatică 
a acestor cifre până la 
sfârșitul secolului: 12—18 
milioane de cazuri de Si- 
DA și 30—40 milioane de 
persoane infectate cu HIV.

SIDA a pătruns deja în 
toate comunitățile. în toa
te țările ș> pe toate cor- 
tinentele. Există regiuni 
pe glob a căror structură 
demografică a fost deja 
modificată de această e- 
pidemie. De un deceniu 

-de când a fost identificat 
virusul HIV ca agent al 
SIDEI și s-au stabilit cu 
precizie care sunt căile 
prin care virusul se trans
mite de la o persoană la 
alta, e-au înregistrat pro
grese uimitoare în toate 
sferele de interes, legate 
direct sau indirect de a- 
ceastă maladie — și nu 
există domeniu de activi
tate care să nu aibă un 
cuvânt de spus în legătu
ră cu SIDA la ora actua
lă. Specialiști de formații 
diferite, cercetători și po

I 
I 
I

■
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA | 
Organizează selecție de oferte în vederea | 

achiziționării de tehnică de calcul: stație gra-| 
filă; microcalculatoare PENTIUM MMX, dej 
marcă, cu accelerator grafic; imprimante ma-| 
triciale, A3, min 433 eps; imprimante jet cer-| 
neală, A 3 și A 4; plotter A 0; scanner A 4;j 
Soft pt. GIS (accesibil înlNTRANET, sistem | 
integrat, deschis). c

Ofertele se primesc Ia sediul Consiliului.I 
la registratură, până la data de 10. 10. 1997. |

Informații suplimentare și caietul de sar-! 
cini se află Ia Serviciul de Informatică, telefon! 
054-215652. î

I-------------------------------------- 1
COMPANIA DE BLANURI |

„VIDRA“ SA ORAȘTIE |
La trei sferturi de veae de existență, Con-1 

siliul de administrație a) S.C. FAVlOR & COM- ■ 
PANIA DE BLANURI VIDRA S.A. Orăștiel 
transmite salariaților, foștilor angajați, acțio-1 
narilor, tuturor colaboratorilor și beneficiari-» 
lor cele mai bune urări de sănătate și pros-1 
peritate. j

I 
I

I

II 

liticieni, piofesori șj me
dici, economiști și gândi
tori, sociologi, psihologi și 
juriști < au implicat în 
acest uriaș efort comun 
de combat-re a unei ma
ladii. efort unic în isto. 
ria omenirii, au colabo
rat si au luptat împreună 
împotriva unor tabuuri și 
a unor prejudecăți până 
mai ieri de nezdruncinat. 
Eforturile lor nu au fost 
zadarnice: la ora actuală 
în lume SIDA a ajuns să 
fie recunoscută în adevă
ratele sale dimensiuni — 
ca o amenințare directă 
la șansa de supraviețuire 
a omenirii și un test al 
gradului de civilizație cu 
care răspundem, la sfâr
șitul secolului XX, unei 
eDidemii cu implicații tra
gice din punct de vedere 
uman și social.

Când vom începe șl noi 
să luăm în serios aceas
tă problemă acută a o- 
menirii sfârșitului de se
col ? România nu este oa
re parte a acestei comu
nități de națiuni care-și 
împart suferințele unei 
planete ? Până când ne 
vom mai putea permite 
să desconsiderăm sănăta

tea societății românești și 
să o lăsăm întotdeauna 
pe planul al doilea ?

In România s-a vorbit 
prea puțin despre SIDA, 
Dacă înainte de 89 SIDA 
era oficial „non-exist,entă“ 
la noi în țară, după a. 
ceastă dată s-a mai pre
luat când și când câte o 
informație despte această 
maladie, mai mult însă cu 
titlu informativ decât din 
conștiința că ea reprezintă 
d problemă cu cel puțin 
același grad de importan
tă ca celelalte probleme 
cu care se confruntă Ro
mânia. La aceasta a con
tribuit șj faptul că, fiind 
vorba despre o maladie, 
se consideră că responsa
bilitatea combaterii ei re
vine exclusiv medicilor. 
Din nefericire, sistemul 
medical și sanitar are o- 
bligația de a bloca trans
miterea infecției cu HIV 
prin sânge și prin instru
mentar medica] nesterili
zat și impropriu folosit.

TURCIA — stare i 
de urgența

Autoritățile turce vor 
suspenda starea de ur
gență in trei dintre cele 
nouă provincii din sud- 
estul Turciei, unde tru
pele guvernamentale luptă 
împotriva rebelilor kurzi, 
a anunțat, marți. Sukru 
Șina Gurel, ministru de 
stat în guvernul de la 
Anka.a, citat de RE
UTER. Prin impunerea 
stării de urgență, guver
nul turc a acordat puteri 
sporite administrațiilor 
locale pentru a lupta 
împotriva insurgenților 
kurzj din regiunile sud- 
estice, care încearcă, de 
13 am, să obțină inde
pendența provinciilor 
Batman, Bingol și Bitlis.

Oficialul turc a mai 

^REVISTA NAȚIONALA |
Ș Caută reprezentanți locali. Trimiteți C.V.j»
S la C.P. 146, O.P. 74, sector 6, București.
$ ___ ■:

precum și de a asigura 
îlnigrijirile medicale pen
tru persoanele Infectat* 
sau bolnave.

Mai există o cale de 
transmitere a infecției cu 
HIV. care depinde de com
portamentul cel maj in. 
tim și mai sensibil al fie
căruia dintre ncl: com
portamentul sexual. Pre
venirea transmiterii pe a- 
ceastă cale s< realizează 
prin adoptarea unor mij
loace de protecție care 
presupun modificări ale 
atitudinilor fiecăruia din
tre noi. Fără aceste mo. 
dificări ale comportamen
tului sexual vor fi greu 
acceptate metodele de pro
tecție care sunt, absti
nența, fidelitatea și folo
sirea prezervativului.

In acest context, degra - 
dant nu este de a vorbi 
despre sexualitate, ci de 
a ne juca cu viețile a mi
lioane de oameni din re
ticențe personale. (M.G.)

precizat că starea de nr-j, 
gență va fi ridicată pe i 
data de 6 octombrie. Gu-*1 
vernul do la Ankar a * 
anunțat că ofensiva de-» 
etanșată împotriva rebe- - 
Iilor kurzi de militarii I] 
turej a înregistrat un .’le I 
progrese care au condus f 
la hotărârea - ’ministra- f 
ției de a ridica starea • 
de urgență, in acelaș' L 
timp, trupele turce au £ 
trecut granița în Irak, 
pentru a atace bazele1 ’ 
ebelildr KK, aflate în"' 

nordul statului irakian. ►. 
Cei peste 15 000 de mi- J 
litari turci . -nt sprijiniț I 
de membrii Partidului De- i 
mocratic din JK irdistan * 
(KDP), formațiunea ku.-dă* 
rivală PKK. »

C U MPÂRÂM
Mașini străine avariate, fabricate între’85 - ’90. 
Asigurăm transportul. Plata pelocîn numerar.

VINDEM
Piese auto rezultate din dezmembrări pentru 
toate tipurile de mașini.

Arad 2900 Tel: 057-232656
Str. Siriei nr.8 Tel/Fax : 057-259636

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 
DIRECȚIA DE CONTROL FINANCIAR 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Piața Unirii, nr. 1

Organizează in data de 27 octombrie 1997 concurs pentru ocuparea 
unui post de controlor financiar.

1) CONDIȚII:

— studii economice superioare
— 4 ani vechime minimă in activități financiar-contabile

2) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS

! —- cerere

I
’l — certificat de cazier judiciar

— curriculum vitae

— copie după carnetul de muncă (capitolul privind activitate* 
în muncă)

3) Actele de mai sus se vor depune la sediul Curții de Conturi — 
|| Direcția de control financiar a județului Hunedoara — Deva, Piața U- 
|| nirii, nr. 1, până la data de 24 octombrie 1997 — unde se pot primi te- 
| matica de concurs și ahe informații.

UUUU - îi
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CUVÂNTUL LIBER

flyi©SCTIW

ACHIZIȚIONEAZĂ
«

Cu.f>l<rto pftioc (lU/OLurisme Npuri noi, avariate,

VINDE
CeJf moi cJiitrisijietite pigt* ț« $... bcniarntvede ouToIuriune 
din Omul ,'990 pâr<‘i m pre~Miit, ta țttdUr occrybrle

Arad, Str. Sirieni f M: 092 24935K /249556
057- 232647/250268 I

( ANIVERSĂRI 1

• Colegii și prietenii lui 
Florea Nedelciu, de la SC 
Decebal SA Deva, îi u- 
rează, după 44 de ani de 
activitate desfășurată cu 
profesionalism, viață Iun. 
gă, cu sănătate și bucu
rie, alături de cel dragi.

(Grt.)

î
li
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CONCURSUL CU PREMII
„CUVÂNTUL LIBER"

20(00
Cu prilejul apariției, în data de 23 octombrie 1997, 

a numărului 2000 al ziarului „Cuvântul liber" Deva, 
redacția noastră organizează, î.i perioat1- 23 septem
brie — 17 octombrie a.c„ un concurs cu premii.

Cei caro doresc să participe vor trebui ra răspundă 
exact la următoarele două întrebări t

1. Care este aata aoariției prit.iului număr al zia
rului „Cuvântul

2. De când 
op’ pagini ?

liber" Deva ?
apare ziarul „Cuvântul liber" Deva în

TALON NR. $)
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VÂNZĂRI- '
CUMPĂRĂRI

• Vând în Brad 8 ari 
grădină, 14 ari livadă 
pruni, 10 arj teren ca
bană. 620938. (912074)

• Vând apartament două 
camere decomandate, mul. 
tipie îmbunătățiri, cablu 
TV satelit și telefon, Si- 
meria, sau schimb cu casă 
locuibilă zonă rurală.

Informații tel. 661631, 
zilnic după ora 16,00.

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1987, tel. 217845, 
după ora 16. (912075)

camere în Deva plus di
ferență. Informații Tătă
răști, 126. (3055)

• Vând convenabil vi
deorecorder multisistem 
Philips (nou sigilat), ofer 
garanție. Tel. 622008, sea
ra. (5674)

• Cumpăr microbuz
transport persoane 9 lo
curi stare foarte bună. 
Tel. 222228. (2992)

■ Vând casă !:• •«nt 
Informații Dobra, M. E- 
minescu, nr. 27, tel. 633201.

(7545]

• Vând utilaje și scule
tâmplărie, Orăstie. Tel. 
642645. (3204)

• Vând tractor U 651, 
cu plug. Orăștie, G. E. 
nescu, 3. Tel. 641571.

(2603)

• Vând urgent Dacia
1100, preț convenabil. In
formații Sarmizegetusa, nr. 
158. (6295)

• Vând autoturism Da
cia 1310 (spate avariat), 
preț convenabil. Informa
ții tel. 232650. Deva. (Grt.)

• Vând schimb aparta
ment două camere ultra, 
central, îmbunătățiri, cum
păt apartament 3 camere. 
Tel. 219325. (2974)

• Vând garsonieră par
ter central 17 mp (baie, 
hol. cameră). Tel. 212960, 
orele 8—15. (2988)

• Vând cu-tor nou pen
tru panificație și patiserie. 
Relații tel. 625273 (2984>

© Vând apartament 3 
camere, oarter, str. Pro. 
greșului, zugrăvit, ocupabil 
imediat. 15000 DM. Tel. 
092 — 341454. (2997)

• Spray contra ejaculării
rapide, medicamente po- 
tență, frigiditate, afrodisi- 
ace 01 • — 6376273. 018/
606134. (OP)

( PIERDERI

(I DIVERSE ~)
• Ofer teren agricol 

pentru a fl lucrat în sa
tul Gothatea. Tel. 223022.

(2967)
• SC „Hațegana" SA

Hațeg, str. Progresului, nr. 
29, convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor în 
data de 26. 10. 1997,
ora 10. la Cinematograful 
din Hațeg. Ordinea de zi 
va fi afișată la sediul 
societății. Relații suplic 
mentare la sediul socie
tății sau tel. 054/770550.

(6297)
• SC „Ilvotrans" SA

Iiia anunță Adunarea Ge
nerală a Acționarilor, care 
va avea loc în data de 
15. 10. 1997; la sediul so
cietății, ora 10.00. (3201)

| Se acordă următoarele premii:
J Premiul I — 300 000 lei
Șl Premiul II — 200 000 lei
1 Premiul III — 100 000 lei

t Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie 
a.c., la sediul redacției, iar premierea câștigătorului —

i în 22 octombrie, cu prilejul festivității consacrata mo* 
| meniului aniversar
»

I
I
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I
*

..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mal
apropiat de dumneavoastră.

1
IAR ABONAMENTUL este calea cea ma! 

avantajoasa de a Intra în posesia lut

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este în conti
nuare evident, de șapte exemplare primite gra
tuit pe lună față de cumpărarea cu bucata, 
adică jumătate din prețul abonamentului.

li

NU UITA TI ! REÎNNOITI-VA ABONA- j 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poș
tali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT 1 Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și Ia 
factorii poștali — numai cu bani în numerar 
—, iar la Rodipet, la sediul din Deva, în 
numerar și prin virament. Relații la telefoa
nele 213007, 233178.

RĂMÂNEȚI CU NOII

RAMANEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

— • • vrivn. t:
! ■ ■ ■ i i i i .'i’i •
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• Vând urgent casă 
Leșnio. Informații Vetel 
familia Cîmpian. (2991)

a Vând urgent casă, a- 
nexe gospodărești, grădină 
1,50 ha, teren arabil, 1 
ha nădure în sat Gârbo- 
vița, 31. jud. Alba. Tel. 
058/733418, după ora 19.

(2994)

• Vând urgent aparta. 
ment două camere, str. 
Liliacului, bl, 24 A, se. 
D, etaj 2, ap. 38. ocupa- 
bil imediat. Informații 
tel. 232131, între 8—15.

(2980)

• Vând spațiu comer
cial central. Tel. 218801,
sau 621028. (2990)

a Vând casă modestă
Teliucu Inferior, preț 22 
mii. lei, negociabil, șl pă
mânt. sau schimb cu a. 
partament în Hunedoara. 
Informații tel. 738267.

(7542)

• Vând teren intravilan, 
cabană, apă, str. Olarilor. 
Informații tel. 627440.

(7548)

• Piese auto import. De
va, str. Budai Deleanu, 
17. Tel. 219313, orar 9—17.

(7547)

• Vând atelier tâmplă-
rie — tapițerie eu dotări 
adecvate. Informații Bâr- 
său, 33. (7549)

• Vând apartâment două 
camere parter cu îmbu
nătățiri. Tel. 623365.

■ (3051)

• Vând teren in supra
față de 3900 mp, situat 
în localitatea Sântuhalm, 
lângă Eurovenus, preț 
12 000 lei/mp, negociabil. 
Informații suplimentare la 
tel. 668160, între orela 
15—21. (3052)

a Vând parbrize Dacia 
duplex 300 000 lei. Tel. 
225075. (3053)

• Vând casă cu anexe, 
un ha teren în Tătărăști, 
nr. 126, com. Burjuo, sau 
schimb cu apartament două

• Vând cartofi con-

• Pierdut carnet șomaj 
pe numele Stoica Adela 
Ramona. îl declar nul.

(2610)
• Pierdut cod fiscal nr.

2145547 al SC Auto Con- 
fex SRL Hunedoara. Se 
declară nul. (2236)

• Pierdut diplomă școa
lă profesională pe numele 
Gatană Dumitru Sandu 
Aurel. Se declară nulă.

(2996)
• Pierdut carnet șomaj 

pe numele Păcurar Euge. 
nia. Se declară nul.

. sum, orice cantitate, . 
’ cu prețur, cuprinse '
1 între 1100—1500 lei/ | 
i kg. Informa! i Orăstie,.

«54/647622, 09/2288115.) 
1 (2609) ț
l i

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral, Deva. 
Informații tel. 625841.

(3019)

a Vând chitară bună, 
preț convenabil și nego
ciabil. Tel. 622933. (Grt.)

• Vând societate comer
cială. Informații Brad, 
tel. 655106. (6940)

• Gumpăr tractor 18 
GP, sau 26 CP. Relații Ia 
tel. 777042, după ora 18.

(6299)

• Vând Dacia, 1984,
Ungaria, neînmatriculată, 
ARO 320, motor Brașov, 
1990. Ungaria, cu cutie 
frigorifică, înmatriculat. 
Tel. 716761. (2231)

• Vând apartament 3 
camere, Hunedoara, zona 
teatru, etaj I, stare foarte 
bună, 50 milioane negocia
bil. Tel. 058/841320. (2233)

• Vând ARO 243, fa
bricație 1992, casă mar
cat, ladă frigorifică. Hu
nedoara, tel. 729545. (2237)

a Gumpăr mobilier ca
meră combinată, tel. 
668133. (3209)

a Vând apartament 3 
camere, ultracentral, mobi
lat, interfon, Satu Marc. 
Informați] tel, 215729.

(2971)

• Vând apartament trei 
camere, etaj 2, Simeria.. 
Vând teren intrav ’an în 
Sântuhalm — 650 mp —• 
10 000 lei/mp și grădină 
180n mp — 5900 lei/rr.p. 
Tel. 660839. (2952)

• Vând apartament trei 
camere, central. Tel. 218116. 

(2978)

OlCITAȚIt J

• Unitatea Militară ’ 
0659 organizează în 
data de 27. 10. 1997/ 
ora 16,00, la sediul 
din Deva, str. Mihai 
Eminescu, nr. 130, 
tel. 233342, 233344, in
terior 157, 158, lici
tație publică pentru 
vânzarea unui auto
turism ARO 244 —
preț inițial da vân
zare — 16 734 998 lei.

Pentru admiterea la 
licitație solicitanții 
vor prezenta până la 
data de 20. 10. 1997, 
următoarele docu. 
mente:

— chitanță de achi
tare a cotoi de chel
tuieli de participare 
eliberată de casieria 
unității, reprezentând 
0,5 la sută din pre
țul inițial de vân
zare;

— copie de pe cer
tificatul de înmatri
culare la registrul co
merțului și codul fis
cal, pentru persoane 
juridice române sau 
actul de identitate 
pentru persoane fi-

AfertedE
SERVICII J

• Execut ieftin cruci
marmură, granit, mozaic, 
plata în rate. Tel. mobil 
092/358389 sau Eihaciu 
Daniel, Câmpului, 10, Si
meria. (7544)

• Angajăm vânzători
presă în condiții avanta
joase. Tel. 233511. (2999)

• SG Media Rom Preș
SRL angajează agențl de 
vânzări. Experiența ș! spi
ritul de negociator obli
gatorii. Salarii de milioa
ne Tel. 064 — 430462, 
430135. (33607/5009)

( CONVOCĂRI I
• Echipa managerială 

a SC „PECO“ SA Deva 
convoacă Adunarea Gene
rali» Extraordinară a Ac. 
ționarilor în conformitate 
cu prevederile ordonanței 
de urgență nr. 47/97 și 
Legii 31/91 pe data de 15 
octombrie 1997, ora 11, — 
prima convocare și pe 
data de 16 octombrie 1997, 
ora 11 — a doua convo
care la Casa de Cultură 
a Municipiului Deva — 
pentru a hotărî:

— Descărcarea de gesti
une pe baza bilanțului la 
31 iulie 1997.

— Hotărârea de fuzio
nare în conformitate cu 
art. 2 din ordonanța nr. 
47/1997.

Informații suplimentar» 
la sediul societății tel. 
217950 din Deva, str. 22 
Decembrie, bl. 11. (2983)

(COMEMORĂRI)
• Cu durere in suflet, 

soția Margareta anunță 
că sc împlinesc șase săp. 
tămâni de la decesul ce
lui care a fost soț, tată 
și bunic,

CUREA GHF.ORG I IF
Slujba de pomenire și 

sfințirea crucii are loc în 
data de 4 oct. la Cimiti
rul Bejan. (912072)

L „DECESEl 1
• Familiile Muntean 

Silviu și Nicu, din Nă 
lăți, regretă moartea ful
gerătoare, în urma unui 
tragic accident, a verișo
rului lor

NELUȚli GAVRILA 
la numai 23 de ani 

Odihncască-se în pace !
(6298)

• Regretăm dure
roasa dispariție a ce
lei ce a fost

ELENA GOLEA
Suntem alături de 

familia îndoliată și-i 
transmitem întreaga 
noastră compasiune.

Familiile Valentin 
Neagu șl Petru Șer- 
ban.

• Cu mare durere 
în suflet, anunțăm 
dispariția fulgerătoa
re din viață, în urma 
unui tragic accident, 
a dragului nostru fiu, 
frate șl cumnat 
NELUȚU GAVRÎL A
la frageda vârstă de 
23 de ani.

înmormântarea va 
avea loc în data de 
4 octombrie, ora 13, 
Ia Hațeg. Nu te vom 
uita niciodată;

Familia. (6300)
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